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І. Загальна частина 

1.1. Порядок проведення Всеукраїнських олімпіад в Уманському 

державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (з біології, 

географії, хімії) для професійної орієнтації вступників на основі повної 

загальної середньої освіти (далі − Порядок) регламентує організацію та 

проведення Всеукраїнських олімпіад з біології, географії, хімії Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини (далі - Олімпіад) 

для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої 

освіти.  

1.2. Порядок розроблено відповідно до Положення про Всеукраїнські 

олімпіади Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної 

середньої освіти (затверджено Вченою радою УДПУ імені Павла Тичини 26 

лютого 2019 р. (протокол №10).  

 

2. Організація і проведення Олімпіад 

2.1. Для проведення Олімпіад та здійснення контролю за дотриманням 

вимог Положення про Всеукраїнські олімпіади Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини для професійної орієнтації 

вступників на основі повної загальної середньої освіти на кафедрах біології 

та методики її навчання, географії та методики її навчання, хімії, екології та 

методик їх навчання створюється Організаційний комітет, Предметно-

методичні комісії та Апеляційні комісії. Персональний склад 

Організаційного комітету, Предметно-методичних комісій та Апеляційних 

комісій формується за поданням завідувачів кафедр і декана природничо-

географічного факультету. 

2.2. До участі в Олімпіадах допускаються особи, які отримали повну 

середню освіту, або є учнями випускних класів закладів загальної середньої 

освіти, або мають право на отримання документа про повну загальну 

середню освіту в начальний рік проведення Олімпіад.  



2.3. Правила (умови) участі в Олімпіаді, програми першого та другого 

турів, графік її проведення, порядок реєстрації висвітлюється на офіційному 

веб-сайті ПГФ на сторінці «Олімпіада для вступників».  

2.4. Для участі у Олімпіаді потрібно зареєструватись на веб-сайті 

факультету, заповнивши анкету учасника в електронній формі та пройти 

перший (дистанційний) тур:  

з біології, географії, хімії (07.03.2019р. (9.00) по 06. 04. 2019р. (17.00). 

2.5. Під час проведення дистанційного туру учасники Олімпіади 

ознайомлюються із завданнями, розміщеними на веб-сайті факультету та 

надсилають розв’язання на електронну адресу Організаційних комітетів 

кафедр.  

2.6. 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.  

2.7. Результати першого (дистанційного) туру, а також розв’язки 

завдань першого туру розміщуються на сайті факультету 

з біології, географії, хімії – 08.04.2019р. ( до 17.00). 

2.8. Подання апеляцій на результати дистанційного туру: 

з біології, географії, хімії – 09.04.2019р. ( з 9.00 до 17.00). 

2.9. Розгляд апеляцій на результати дистанційного туру:  

з біології, географії, хімії – 10.04.2019р. ( з 9.00 до 16.00). 

2.10. Оголошення результатів першого (дистанційного) туру: 

з біології, географії, хімії – 10.04.2019р. (до 17.00). 

2.11. До участі у другому турі допускаються учасники, які набрали не 

менше 75% балів за перший етап. 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 на базі природничо-географічного 

факультету Уманськогог державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини: 



з географії, хімії – 12.04.2019р. (початок о 10.00); 

з біології – 19.04.2019р.( початок о 10.00). 

Учасник другого туру повинен мати при собі документ, який засвідчує 

його особу (паспорт або свідоцтво про народження) та подати роздруковану 

анкету (Додаток 1), завірену власним підписом. Учасники другого туру до 

початку змагань мають бути ознайомлені з правилами (умовами) його 

проведення, зобов’язані дотримуватись вказаних вимог, а також норм і 

правил безпеки. У разі порушення вимог рішенням Організаційного комітету 

вони можуть усунені від участі в другому турі Олімпіади. Форма проведення 

очного туру (письмова контрольна робота, електронне тестування, творчий 

конкурс, конкурс фахової майстерності тощо) визначається Організаційним 

комітетом. 

2.12. Роботи учасників другого туру Олімпіади оцінюються за шкалою 

від 0 до 100 балів. Оголошення попередніх результатів очного туру і 

розміщення розв’язків завдань другого туру на сайті факультету: 

з географії, хімії – 15.04.2019 р. (до 17.00); 

з біології – 22. 04.2019 р. (до 17.00). 

2.13. Подання апеляцій на результати очного туру: 

з географії, хімії – 16.04.2019 р. (з 9:00 до 17.00); 

з біології – 23. 04.2019 р. (з 9.00 до 17.00). 

2.14. Розгляд апеляцій на результати очного туру: 

з географії, хімії – 17.04.2019 р. (з 9:00 до 17.00); 

з біології – 24. 04.2019 р. (з 9.00 до 17.00). 

2.15. Результати другого туру Олімпіади затверджуються наказом 

ректора. 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

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 додатку до атестата ________.  

 

Попереджений(а), що подання мною недостовірних персональних даних є 

підставою для усунення мене від участі в Олімпіаді та анулювання результатів, одержаних 

мною.  

 

З правилами (умовами) проведення Олімпіади ознайомлений(а).  

Даю згоду на опрацювання персональних даних як учасника Олімпіади.  

 

 

 

 

 

Дата заповнення ____________________                         Підпис _________________  

 

 



 

Додаток 2  

Шкала для переведення балів 

Бали, отримані за результатами другого 

(очного) туру Олімпіади 

Додаткові бали при вступі до одного з 

предметів сертифікату ЗНО 

90 15 

91 16 

92 16 

93 17 

94 17 

95 18 

96 18 

97 19 

98 19 

99 20 

100 20 

 


