
Умови та порядок проведення  

Всеукраїнської олімпіади ОДЕКУ для професійної орієнтації вступників на основі 

повної загальної середньої освіти на спеціальності природничо-математичного та 

інженерно-технічного спрямування у 2022 році 

 

1. Всеукраїнської олімпіади ОДЕКУ(далі – Університет) для професійної орієнтації 

вступників на основі повної загальної середньої освіти (далі – Олімпіада) на спеціальності 

природничо-математичного та інженерно-технічного спрямування проводяться на 

спеціальності, яким надається особлива підтримка, що визначені Правилами прийому на 

навчання до університету 

2. Олімпіади проводяться серед учнів 11-х класів загальноосвітніх, професійно-технічних 

навчальних закладів, випускників минулих років із навчальних предметів: математика, 

фізика, географія, біологія. 

3. До участі в Олімпіадах допускаються особи, які отримали повну загальну середню 

освіту, або можуть отримати документ про повну загальну середню освіту в рік 

проведення Олімпіад. На усіх етапах Олімпіад учасниками можуть бути учні 11-х класів 

поточного року, випускники минулих років (якщо вони не навчаються у закладах вищої 

освіти). 

4. Студенти закладів вищої освіти будь-якого рівня акредитації не мають права брати 

участь в Олімпіадах. 

5. За бажанням, учасник має право на загальних засадах брати участь в Олімпіадах у І 

(дистанційному) турі та у ІІ (основному, очному) турі з будь-якого навчального предмету. 

6. Учасники Олімпіад до початку змагань повинні ознайомитися з порядком і правилами 

(умовами) їх проведення, характером і обсягом виконуваних робіт, що оприлюднюються 

оргкомітетом на на сайті Університету. 

7. Для проведення Олімпіад Університет створює організаційний комітет, який відповідає 

за організаційне та методичне проведення Олімпіад, а для перевірки виконання завдань та 

оцінювання результатів – журі. 

8. Викладачі кафедр відповідної галузі складають завдання, забезпечуючи науковий рівень 

змісту завдань та їх нерозголошення до моменту оприлюднення. 

Надання підготовлених завдань будь-якій особі не допускається. 

9. Для консультацій щодо розв’язання спірних питань у роботі журі (правильність 

перевірки та об’єктивність оцінювання робіт тощо) призначаються експерти-

консультанти. 

10. Олімпіади І туру є дистанційною формою змагань, ІІ туру – очною формою змагань. 

11. Учасники Олімпіад отримують завдання і дають на них відповіді державною мовою. 

12. Перший (дистанційний) тур Олімпіад проводиться дистанційно – з 7 лютого 2022 р. по 

29 квітня 2022 р. 

13. Другий (основний, очний) тур проводиться в Університеті – 14 травня 2022 р. 

14. Форма проведення – письмові тестові завдання. 

15. Учасники першого (дистанційного) туру виконують тестові завдання, які розміщені на 

офіційному сайті університету www.odeku.edu.ua. в підрозділі «Вступникам»-

«Олімпіада». Доступ до виконання завдань буде надано після реєстрації. 

16. Учасники І етапу мають право брати участь у кількох Олімпіадах. 

17. Кількісний склад учасників, які братимуть участь у ІІ етапі Олімпіад, розраховується 

відповідно до рейтингів, що визначаються членами журі. До участі в ІІ турі допускаються 

учасники, які набрали не менше 75 % балів на І етапі. 

18. Список учасників ІІ туру Олімпіад оприлюднюється на офіційному сайті Університету 

у рубриці «Вступникам» - «Олімпіада»  

19. При виконанні завдань забороняється користуватися довідниками, словниками, 

таблицями, картами, обчислювальними засобами, електронним обладнанням, засобами 

комунікації (інтернет, мобільні телефони тощо). 

http://www.odeku.edu.ua/


При виконанні письмових робіт, що підлягають шифруванню, забороняється 

використання будь-яких позначок, що сприяють дешифруванню робіт. 

20. До місця проведення Олімпіад учасники прибувають організовано у супроводі батьків 

(керівника команди), маючи при собі паспорт (або свідоцтво про народження). До 

виконання завдань Олімпіад не допускаються учасники при відсутності документів, що 

засвідчують особу. 

21. Батьки учасників (керівники команди) забезпечують безпеку життя і здоров’я 

учасників (членів команди). 

22. Категорично забороняється втручання батьків учасників та інших сторонніх осіб у 

перебіг Олімпіад, участь у перевірці робіт та розгляді апеляцій. 

23. Учасники Олімпіад повинні дотримуватись вимог їх проведення, норм і правил 

безпеки життєдіяльності, виконувати рішення оргкомітету і журі. 

24. У разі порушення цих вимог спільним рішенням оргкомітету та журі вони можуть 

бути усунуті від змагань. 

25. У разі виникнення питань учасники мають право після завершення ІІ туру змагань 

подавати заяву у письмовій формі апеляційній комісії з приводу правильності та 

об’єктивності оцінювання виконаних ними завдань і одержати відповідь до підбиття 

остаточних підсумків відповідних змагань. У заяві учень повинен зазначити причину 

апеляції. Тестові завдання апеляції не підлягають. 

26. Переможцям та учасникам ІІ туру Олімпіад з математики, фізики, географії, біології, 

нараховуються додаткові бали до сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання з 

одного предмету при розрахунку конкурсного балу в Університеті від 1 до 20, але не вище 

200 балів за предмет.  

Додаткові бали нараховуються учасникам, які набрали не менше ніж 90 % балів на 

ІІ етапі. Кількість таких учасників визначається на спільному засіданні відповідних 

оргкомітетів та журі. 

 

 

 


