1. Загальна частина
1.1. «Положення про Всеукраїнські олімпіади Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини для професійної орієнтації
вступників на основі повної загальної середньої освіти» (далі − Положення)
визначає порядок організації та проведення Всеукраїнських олімпіад
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (далі Олімпіад) для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної
середньої освіти.
1.2. Положення розроблено відповідно до «Положення про Всеукраїнські
олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників
на основі повної загальної середньої освіти» (наказ Міністерства освіти і науки
України від 21 грудня 2016 року №1587, зареєстрований у Міністерстві юстиції
10 січня 2017 року за №16/29884), «Умов прийому на навчання до закладів
вищої освіти України в 2019 р.» (наказ Міністерства освіти і науки України
(далі – МОН України) від 11 жовтня 2018 року №1096), зареєстрований у
Міністерстві юстиції 21 грудня 2018 року за №1456/32908, «Правил прийому на
навчання до Уманського державного педагогічного університету імені Павла
Тичини в 2019 році».
1.3. Основними завданнями Олімпіад є виявлення, розвиток обдарованих
вступників, надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання в
Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини,
реалізація здібностей талановитих учнів.
1.4. Організатором Олімпіад є Уманський державний педагогічний
університет імені Павла Тичини (далі – Університет), а координатором –
навчально-методичний відділ університету та відповідальний секретар
приймальної комісії, які здійснюють організаційно-методичну підтримку
проведення Олімпіад.
1.5. Перелік спеціальностей, на які можуть нараховуватися додаткові бали
до одного з предметів сертифіката ЗНО при розрахунку конкурсного бала у
закладі вищої освіти, наведено в Додатку 1.
1.6. Обробка персональних даних учасників Олімпіад здійснюється
відповідно до вимог Закону України від 01.06.2010 №2297-VI «Про захист
персональних даних».

2. Організація і проведення Олімпіад
2.1. Для проведення Олімпіад в Університеті і здійснення контролю за
дотриманням вимог цього Положення на факультетах, на яких здійснюється
підготовка фахівців за цією спеціальністю, створюються Організаційні
комітети, Предметно-методичні комісії та Апеляційні комісії. Персональний
склад Організаційних комітетів, Предметно-методичних комісій та
Апеляційних комісій формується за поданням деканів факультетів і
затверджується наказом ректора Університету.
2.2. Організаційний комітет факультету розробляє та здійснює необхідні
заходи з інформування, комунікації та прийому учасників; норми і правила
безпеки учасників Олімпіади. До складу Організаційного комітету входять
науково-педагогічні
працівники,
аспіранти,
представники
органів
студентського самоврядування (за згодою) тощо.
2.3. Предметно-методична комісія розробляє та затверджує структуру,
зміст завдань для кожного із турів Олімпіади, а також відповіді до них,
розв’язання та критерії їх оцінювання, перевіряє роботи учасників Олімпіади і
визначає переможців. До складу Предметно-методичної комісії входять фахівці
відповідної галузі з професорсько-викладацького складу факультету, у складі не
більше 5 осіб. Члени Предметно-методичної комісії забезпечують науковий
рівень змісту завдань та їх нерозголошення до моменту оприлюднення.
Надання підготовлених завдань будь-якій особі, що не є членом Предметнометодичної комісії, не допускається.
Очолює Предметно-методичну комісію голова, який має одного
заступника. Голова Предметно-методичної комісії бере участь у формуванні
складу Предметно-методичної комісії, розподіляє доручення між її членами,
надає їм науково-методичну допомогу під час перевірки робіт учасників.
2.4. Апеляційна комісія забезпечує об’єктивність проведення Олімпіади.
До складу Апеляційної комісії входять науково-педагогічні працівники
факультету, у кількості не менше 3 осіб, які не є членами Предметнометодичної комісії.
2.5. До участі в Олімпіадах допускаються особи, які отримали повну
загальну середню освіту, або є учнями випускних класів загальноосвітніх
навчальних закладів, або мають право на отримання документа про повну
загальну середню освіту в начальний рік проведення Олімпіад.

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 кожного із турів олімпіади.
2.7. Правила (умови) участі в Олімпіаді, програми першого та другого
турів, графік її проведення, порядок реєстрації визначаються Організаційним
комітетом факультету і висвітлюється на сайті відповідного факультету та на
сторінці Абітурієнт 2019 офіційного веб-сайту Університету.
2.8. Олімпіада проводиться у два тури: перший – дистанційний, другий очний.
2.9. Для участі у Олімпіаді потрібно зареєструватись (протягом
визначеного Організаційним комітетом терміну) на офіційному веб-сайті
факультету, заповнивши анкету учасника (Додаток 2) в електронній формі.
Учасники несуть особисту відповідальність за достовірність наданої інформації.
2.10. Форма проведення дистанційного туру (письмова робота, тестування
в онлайн-режимі або за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення
тощо) визначається Організаційним комітетом і зазначається у Правилах
(умовах) проведення Олімпіади.
2.11. Під час проведення дистанційного туру учасники Олімпіади
ознайомлюються із завданнями, розміщеними на веб-сайті факультету, та
розв’язують їх (зокрема, проходять тестування в онлайн-режимі або за
допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, або надсилають
розв’язки на електронну адресу Організаційного комітету).
2.12. Результати дистанційного туру заносяться до протоколу, який
підписують члени Предметно-методичних комісій. За результатами першого
(дистанційного) туру учасники можуть отримати від 0 до 100 балів.
2.13. Попередні результати першого (дистанційного) туру, а також
розв’язки завдань першого туру розміщуються на сайті факультету не пізніше,
ніж через 2 дні після його завершення.
2.14. Другий тур проходить на базі Університету. До участі у другому турі
допускаються учасники, які набрали не менше 75% балів на першому етапі.
Організаційний комітет факультету зобов’язаний не пізніше ніж за місяць
до проведення другого туру Олімпіади повідомити загальноосвітні навчальні
заклади щодо проведення такої Олімпіади і розмістити інформацію на веб-сайті
факультету.

2.15. Для участі у другому (очному) турі кожен учасник, який пройшов до
другого туру, отримує електронною поштою запрошення від Організаційного
комітету, в якому, зокрема, зазначається місце і час проведення очного туру.
Учасник другого туру повинен мати при собі документ, який засвідчує його
особу (паспорт), та подати роздруковану анкету (Додаток 2), завірену власним
підписом.
2.16. Форма проведення очного туру (письмова контрольна робота,
електронне тестування, творчий конкурс, конкурс фахової майстерності тощо)
визначається Організаційним комітетом факультету.
2.17. Учасники другого туру до початку змагань мають бути ознайомлені з
правилами (умовами) його проведення. Учасники зобов’язані дотримуватися
вказаних вимог, а також норм і правил безпеки. У разі порушення вимог
рішенням Організаційного комітету вони можуть усунені від участі в другому
турі Олімпіади.
2.18. Роботи учасників другого туру Олімпіади оцінюються за шкалою від
0 до 100 балів.
2.19. Попередні результати очного туру на наступний робочий день після
його проведення розміщуються на офіційному веб-сайті факультету.
2.20. Результати другого туру Олімпіади затверджуються наказом ректора
Університету.
3. Нарахування додаткових балів учасникам Олімпіади
при вступі до Університету
3.1. Учасникам другого туру Олімпіади, які в рік вступу набрали у ньому
не менше, ніж 90% балів (переможці Олімпіади), під час розрахунку
конкурсного балу при вступі до Університету на спеціальності, визначені
Переліком спеціальностей (Додаток 1), нараховуються додаткові бали до
предметів сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання, які передбачені
для обраної спеціальності. Якщо сумарний конкурсний бал з предмету
перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.
3.2. Допускається участь у кількох Олімпіадах з різних навчальних
предметів. Результати Олімпіади з одного навчального предмета додаються до
конкурсного бала кожної поданої заяви із спеціальностей визначених
Переліком спеціальностей (Додаток 1). Не допускається одночасне

використання двох і більше сертифікатів учасника Олімпіад при вступі на одну
спеціальність.
3.3. Додаткові бали до предмету сертифікату зовнішнього незалежного
оцінювання нараховуються у відповідності до шкали, наведеної в Додатку 3.
3.4. Додаткові бали до предмету сертифікату зовнішнього незалежного
оцінювання можуть бути нараховані лише в рік проведення Олімпіади.
4. Порядок розгляду апеляцій на результати Олімпіад та участь
громадських організацій у їх проведенні

4.1. У разі виникнення питань щодо правильності та об’єктивності
оцінювання виконаних завдань учасники Олімпіади мають право після кожного
туру Олімпіади подавати у письмовій формі заяви до Апеляційної комісії та
одержувати письмові відповіді (за вимогою учасників) до оприлюднення
остаточних підсумків відповідного туру. У заяві учасник Олімпіади повинен
зазначити причину апеляції.
4.2. Термін подання апеляції на результати дистанційного і очного турів –
з 9.00 до 17.00 наступного робочого дня після оприлюднення результатів
відповідного туру на сайті факультету.
4.3. Апеляція розглядається відповідною Апеляційною комісією протягом
наступного робочого дня після її подання. Рішення Апеляційної комісії
фіксується у протоколі засідання цієї комісії та надається для ознайомлення
заявнику.
4.4. Під час розгляду апеляцій Апеляційна комісія має право як підвищити
оцінку з апеляційного питання (або залишити її без змін), так і понизити її у
разі виявлення помилок, не помічених при початковій перевірці.
4.5. Рішення Апеляційної комісії щодо результатів є остаточним і
оскарженню не підлягає.
4.6. Протоколи проведення апеляцій Апеляційна комісія передає
Оргкомітету для внесення відповідних змін у звітну документацію. Остаточні
підсумки Олімпіади затверджуються з урахуванням результатів роботи
Апеляційної комісії.
4.7. Громадські організації мають право вести спостереження за
проведенням Олімпіад. Університет зобов’язаний створити належні умови для

Додаток 1
Перелік спеціальностей і факультетів Університету,
на які можуть нараховуватися додаткові бали при вступі
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Додаток 2

Анкета
учасника Всеукраїнської олімпіади
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти
з навчального предмета «__________________________»

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) _______________________________________
_________________________________________________________________________
Дата народження __________________________________
Паспорт: серія ___ №_________ , виданий «___ » ________________ ______ р.
Адреса проживання: поштовий індекс _______, ________________________________
__________________________________________________________________________
тел._____________ , мобільний телефон _______________________________________
Адреса електронної скриньки: ______________________________________________
Навчаюсь у (закінчив) ______________________________________________________
_________________________________________________________________________
Атестат (для тих, хто має повну загальну середню освіту): ____ №_______________
Середній бал додатка до атестата ______
Попереджений(а), що подання мною недостовірних персональних даних є підставою для усунення
мене від участі в Олімпіаді і анулювання результатів, одержаних мною.
З правилами (умовами) проведення Олімпіади ознайомлений(а).
Даю згоду на опрацювання персональних даних як учасника Олімпіади.

Дата заповнення ____________________

Підпис _________________

Додаток 3

Шкала для переведення балів
Бали, отримані за
результатами другого
(очного) туру Олімпіади
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Додаткові бали при вступі
до одного з предметів
сертифікату ЗНО
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