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ПОЛОЖЕННЯ 

про Всеукраїнську олімпіаду ОДЕКУ для професійної орієнтації вступників на 

основі повної загальної середньої освіти на спеціальності природничо-

математичного та інженерно-технічного спрямування 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про Всеукраїнську олімпіаду ОДЕКУ для професійної 

орієнтації вступників (далі - Положення) розроблене у відповідності з Законом 

України "Про середню освіту" та на підставі Положення про Всеукраїнську 

олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на 

основі повної загальної середньої освіти на спеціальності природничо-

математичного та інженерно-технічного спрямування (додаток 8 до Умов прийому 

на навчання до закладів вищої освіти України в 2022 році (п.5 розділу VI)). 

1.2. Це  Положення визначає порядок організації та проведення 

Всеукраїнської олімпіади ОДЕКУ (далі – Олімпіада) для професійної орієнтації 

вступників на основі повної загальної середньої освіти на спеціальності 

природничо-математичного та інженерно-технічного спрямування  

1.3. Олімпіада проводиться з метою реклами університету та виявлення, 

розвиток обдарованих вступників, надання їм допомоги у виборі професії, добір 

талановитої молоді для поповнення студентських рядів університету, реалізація 

здібностей талановитих учнів. 

1.4. Олімпіада проводиться за ліцензованими в університеті спеціальностями, 

перелік яких визначається щорічно з урахуванням чинного законодавства України. 

Олімпіада зі спеціальності - це творче змагання з теоретичної та практичної 

підготовки школярів згідно з Переліком спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка фахівців в ОДЕКУ за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями.  



1.5. В Олімпіаді можуть брати участь  учні випускних класів середньої 

загальної освітньої школи, студенти випускних курсів коледжів і технікумів, а 

також які станом на час проведення Олімпіади отримали повну загальну середню 

освіту. 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ 
 

2.1. Для проведення олімпіади в університеті створюється оргкомітет, який 

відповідають за організаційне та методичне проведення олімпіади, його 

персональний склад затверджується наказом ректора ОДЕКУ. 

2.2.  Підготовка та проведення Олімпіади є невід’ємною складовою діяльності 

підрозділів університету з професійної орієнтації вступників.  

2.3. Відповідальність за організаційно-методичне забезпечення проведення 

Олімпіади покладається на Підготовче відділення ОДЕКУ.  

2.4. Для проведення апеляції оргкомітетом олімпіади створюється  апеляційна 

комісія. Рішення апеляційної комісії фіксується у протоколі засідання цієї комісії 

та надається для ознайомлення заявнику.  

         2.5. Для складання завдань олімпіади в університеті формують предметно-

методичні комісії, до яких входять фахівці відповідної галузі у складі не більше 

п’яти осіб. Члени предметно-методичної комісії  забезпечують  науковий рівень 

змісту завдань та їх нерозголошення до моменту оприлюднення. Надання 

підготовлених завдань будь-якій особі, яка не є членом предметно-методичної 

комісії, забороняється. 

2.6. Учасники олімпіади мають право ознайомитись з відповідями 

(розв'язками) завдань, запропонованими предметно-методичними комісіями, та з 

попередніми  результатами перевірки робіт учасників до підбиття остаточних 

підсумків. 

2.7. У разі виникнення питань учасники мають право після кожного туру 

олімпіади подавати заяву у письмовій формі апеляційній комісії з приводу 

правильності та об'єктивності оцінювання виконаних ними завдань і одержати 

письмову відповідь (за вимогою вступника) до підбиття остаточних підсумків 

відповідного туру. Строки подання апеляції визначаються оргкомітетом, про що 

повідомляється учасникам перед початком змагань. У заяві учасник олімпіади 

повинен зазначити причину апеляції. 

2.8. Рішення апеляційної комісії фіксується у протоколі засідання цієї комісії 

та надається для ознайомлення заявнику. 

2.9. Олімпіада проводиться у два етапи. 

2.10. Учасники Олімпіади отримують та дають відповіді на олімпіадні 

завдання державною мовою. 

2.11. Громадські організації мають право вести спостереження за проведенням 

Олімпіади. Університет створює належні умови для присутності громадських 

спостерігачів на Олімпіаді. Громадські спостерігачі мають право ознайомитися із 

завданнями Олімпіади виключно після її проведення. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ. 

 

3.1. Етапи олімпіади для вступників складаються з двох турів – дистанційного 

та очного.  



3.2. Під час проведення дистанційного туру учасники Олімпіади знайомляться 

із завданнями, розміщеними на офіційному веб-сайті ОДЕКУ та розв’язують їх. 

3.3. Другий тур проходить в ОДЕКУ. До участі в другому турі допускаються 

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

3.4. Організаційний комітет Олімпіади не пізніше ніж за місяць до проведення 

другого туру Олімпіади повідомляє загальноосвітні навчальні заклади сіл та селищ 

щодо проведення таких Олімпіад. 

3.5. Додаткові бали до сертифікату ЗНО з одного з предметів за результатами 

участі в олімпіаді зі спеціальностей 101 «Екологія», 183 «Технології захисту 

навколишнього середовища, 103 «Науки про землю» (Гідрометеорологія), 207 

«Водні біоресурси та аквакультура» та 193 «Геодезія та землеустрій» при 

розрахунку конкурсного балу в ОДЕКУ нараховуються учасникам, які набрали не 

менше ніж 90 % балів на другому етапі. 

3.5. Умови і порядок проведення Олімпіад, склад оргкомітетів, журі, 

апеляційні комісії  регламентуються відповідним наказом ректора.  

3.6. Після підведення підсумків Олімпіади оргкомітет за поданням журі 

визначає переможців і подає їх на нагородження.  

3.7. Підготовче відділення ОДЕКУ забезпечує рекламно-організаційну роботу 

щодо залучення школярів до участі в Олімпіаді, а також  аналізує, узагальнює, 

готує та надсилає  учасникам інформацію про результати Олімпіади. 

 

4. ОРГКОМІТЕТ ОЛІМПІАДИ 

 

4.1. Для проведення Олімпіади створюється оргкомітет, до складу якого 

входять окремі організаційні підкомітети за відповідними спеціальностями, які 

відповідають за організаційне та методичне проведення заходу. 

Склад оргкомітету та окремих його організаційних структур призначається 

наказом по університету. 

Термін повноважень оргкомітету встановлюється не більше одного 

календарного року. 

4.2. Оргкомітет Олімпіади: 

 - проводить організаційну роботу з підготовки і проведення Олімпіади  

- визначає і забезпечує порядок проведення Олімпіади; 

- надає оперативну практичну допомогу в організації Олімпіади, виданні 

методичних рекомендацій та завдань з відповідної спеціальності; 

- аналізує та контролює хід проведення Олімпіади; 

- за поданням журі, визначає переможців Олімпіади. Прізвище, ім’я, по 

батькові переможців, назва навчального закладу, в якому вони навчаються, 

подаються державною мовою, без скорочень; 

- складає звіт про проведення Олімпіади з інформацією для узагальнення та 

розповсюдження здобутого досвіду;  

- готує довідки-подання на активних організаторів Олімпіади; 

- оприлюднює результати Олімпіади в ОДЕКУ; 

- здійснює нагородження переможців. 

4.3. Для проведення апеляції оргкомітетом олімпіади створюється  апеляційна 

комісія. Рішення апеляційної комісії фіксується у протоколі засідання цієї комісії 

та надається для ознайомлення заявнику.  

 



5. ЖУРІ ОЛІМПІАДИ 

 

5.1. До складу журі Олімпіади входять провідні педагогічні, науково-

педагогічні працівники ОДЕКУ. Очолюють журі фахівці кафедр на яких 

викладаються визначені предмети олімпіад. 

5.2. Кількість членів журі не повинна перевищувати третини від кількості 

вступників, які беруть участь в Олімпіаді. 

5.3. Журі: 

 перевіряє роботи учасників Олімпіади; 

 готує документацію для проведення Олімпіади (програму, методичні 

рекомендації, листи, тощо); 

 готує звіт про проведення Олімпіади згідно з додатком 1; 

 аналізує підсумки виконання учасниками завдань, виявляє характерні 

помилки та дає оцінку рівня підготовки школярів до відповідної 

Олімпіади; 

 готує подання оргкомітету про нагородження переможців Олімпіади; 

 

5.4. До складу апеляційної комісії входять декани відповідних факультетів та 

представники кафедр ОДЕКУ. Апеляційна комісія оперативно розглядає суперечні 

питання, пов’язані з оцінкою виконання завдань з олімпіад та виносить відповідні 

пропозиції на обговорення журі. 

Склад апеляційної комісії затверджується наказом по університету. 

 

6. УЧАСНИКИ ОЛІМПІАДИ 
 

6.1. У Олімпіаді беруть участь особи, які отримали повну загальну середню 

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

проведення Олімпіади у навчальних закладах областей України, а також студенти 

випускних курсів коледжів та технікумів.  

6.2. Учасники олімпіад мають право ознайомитись з відповідями (розв'язками) 

завдань, запропонованими предметно-методичними комісіями, та з попередніми  

результатами перевірки робіт учасників до підбиття остаточних підсумків. 

6.3. У разі виникнення питань учасники мають право після кожного туру 

олімпіади подавати заяву у письмовій формі апеляційній комісії з приводу 

правильності та об'єктивності оцінювання виконаних ними завдань і одержати 

письмову відповідь (за вимогою вступника) до підбиття остаточних підсумків 

відповідного туру. Строки подання апеляції визначаються оргкомітетом, про що 

повідомляється учасникам перед початком змагань. У заяві учасник олімпіади 

повинен зазначити причину апеляції. 

 

7. ПОРЯДОК НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ  

ТА ОРГАНІЗАТОРІВ ОЛІМПІАДИ 

 

7.1. Переможцями Олімпіади вважаються учасники, які за результатами 

другого туру набрали більше ніж 50% балів з даного предмету.  

7.2. Переможці визначаються відповідним оргкомітетом на підставі 

рекомендацій журі та затверджуються наказом ректора. 



7.3. Дипломом I, II та III ступеня нагороджуються лише по одному учаснику з 

обраної дисципліни, які набрали максимальну кількість балів.  

7.4. Додаткові бали до сертифікату ЗНО з одного з предметів за результатами 

участі в олімпіаді при розрахунку конкурсного балу в ОДЕКУ будуть 

нараховуватися не більше 50% учасникам другого туру олімпіади. 

7.5. Результати проведення олімпіади за обраною спеціальністю 

затверджуються наказом ректора. 

 

8. ФІНАНСУВАННЯ ОЛІМПІАДИ 

 

8.1. Витрати на проведення Олімпіади, виготовлення дипломів, грамот для 

переможців  Олімпіади, грамот для викладачів і організаторів олімпіад та 

інформаційно-методичних матеріалів здійснюються за рахунок коштів ОДЕКУ на 

підставі наказу ректора. 

8.2. Університет надає місце на проживання в гуртожитку учасникам з інших 

міст на час проведення олімпіади, якщо є на це потреба.  

8.3. Участь педагогічних, науково-педагогічних працівників у розробці 

завдань олімпіад та їх перевірці враховується  при плануванні їх наукового 

навантаження за нормами часу, визначеними наказом по Університету в рік 

проведення олімпіади в розділі «Організаційна робота» . 

 

 


