Додаток 4
до Положення
про Всеукраїнські олімпіади
ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Порядок організації та проведення
Всеукраїнської олімпіади з ГЕОГРАФІЇ
Харківського національного педагогічного
університету імені Г. С. Сковороди для професійної
орієнтації вступників на основі повної загальної
середньої освіти у 2018 навчальному році

Харків – 2018

2

Порядок
з

організації

географії

та

Харківського

проведення

національного

Всеукраїнської
педагогічного

олімпіади
університету

імені Г. С. Сковороди для професійної орієнтації вступників на основі повної
загальної
на

середньої

основі

освіти

Положення

національного

про

педагогічного

у

2018

навчальному

Всеукраїнські
університету

році

олімпіади

розроблено
Харківського

імені Г. С. Сковороди

для

професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти
та є додатком до нього.
І. Загальні положення
1.

Метою

Харківського

проведення
національного

Всеукраїнської
педагогічного

олімпіади

з

географії

університету

імені

Г. С. Сковороди для професійної орієнтації вступників на основі повної
загальної середньої освіти (далі – Олімпіада) є виявлення та розвиток
обдарованих учнів, зацікавлення їх у поглибленому вивченні предметів, що є
профільними для навчання в ХНПУ імені Г. С. Сковороди.
2.

Конкурсний предмет, за яким проводиться олімпіада: географія.

3.

Терміни проведення Олімпіади:

Дистанційний (І тур): з 05 березня 2018 року по 30 березня 2018 року.
Попередні результати першого туру: 2 квітня 2018 року.
Підбиття підсумків першого туру: 3 квітня 2018 року.
Очний (ІІ тур):

14 квітня 2018 року (реєстрація з 9.00; виконання

конкурсних завдань з 10.00 до 13.00).
Підбиття попередніх підсумків очного туру : 14 квітня 2018 року.
Підбиття остаточних підсумків: 16 квітня 2018 року.
4.

І тур проводиться в дистанційному форматі. Особи, що надали

більше 75% вірних відповідей, допускаються до участі в II турі.
Для проведення І туру Олімпіади з географії організаційний комітет
розміщує завдання на сайті університету та розповсюджує інформацію
про

це

всіма

доступними

способами.

Офіційною

версією

завдань

вважається тільки та, що розміщена на сайті університету за адресою
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http://hnpu.edu.ua/hnpu_olympiada_vstup. Учасники оформлюють розв’язок
письмово або у вигляді файлу формату *.doc або *.pdf. Учасники
направляють розв’язок разом із заповненою анкетою та заявою на адресу
організаційного

комітету

звичайною

поштою

м. Харків,

(61002,

вул. Алчевських, 29, отримувач: кафедра географії і методики викладання
географії

(ауд. 308),

Піткевич В. В.)

або

електронною

поштою

(hnpu_geography@ukr.net). Дозволяється подавати ці матеріали особисто за
адресою організаційного комітету.
Для проведення II туру Олімпіади з географії предметно-методична

5.

комісія готує комплект завдань та критерії оцінювання. Розтиражовані
конкурсні завдання та критерії оцінювання зберігаються як документи
суворої звітності. Голова предметно-методичної комісії несе персональну
відповідальність за їхню секретність до моменту оприлюднення. Конкурсні
завдання видаються кожному учаснику олімпіади на початку конкурсних
змагань II туру Олімпіади.
Громадські спостерігачі мають право ознайомитися із завданнями
Олімпіади виключно після її проведення.
Перевірку робіт учасників

6.

Олімпіади

з

географії

здійснює

предметно-методична комісія.
Результати Олімпіади обчислюються за стобальною цілочисельною

7.
шкалою.
8.

Результати І туру Олімпіади оформлюються протоколами, які

підписує голова предметно-методичної комісії і голова організаційного
комітету, та повідомляються учасникам особисто електронною поштою на
адресу, яка вказана в анкеті, протягом п’яти діб із моменту отримання
розв’язку анкети та заяви.
9.
які

Результати
підписує

ІІ

голова

туру

Олімпіади

оформлюються

предметно-методичної

комісії

протоколами,
і

голова

організаційного комітету, та оприлюднюються на інформаційних стендах
ХНПУ імені Г. С. Сковороди в день проведення олімпіади. Після завершення
олімпіади результати ІІ туру оприлюднюються на сайті університету.
10. Учасникам, які в II турі Олімпіади набрали не менше ніж 90% балів,
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при подачі заяв на спеціальності, визначених Переліком спеціальностей,
яким надається особлива підтримка (таблиця 1), при розрахунку конкурсного
бала

в

ХНПУ

імені Г. С. Сковороди

нараховуються

додаткові

бали

(таблиця 2) до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з
одного відповідного предмета (предмет Олімпіади – географія), але не вище
200 балів за предмет (пункт 7.7 розділу VІI Правил прийому ХНПУ імені
Г. С. Сковороди).
Таблиця 1. Перелік спеціальностей ХНПУ імені Г. С. Сковороди
щодо яких нараховуються додаткові бали до сертифіката
зовнішнього незалежного оцінювання з географії
Шифр
галузі

01

Галузь знань

Код спеціальності

Назва спеціальності

01 Освіта / Педагогіка

014.07

Середня освіта (Географія)

Таблиця 2. Додаткові бали, які нараховуються переможцям Олімпіади
Відсоток балів за результатами
ІІ туру Олімпіади

Додаткові бали, які нараховуються до
сертифіката зовнішнього незалежного
оцінювання з предмета Олімпіади

90 %

15

91 %

16

92 %

17

93 %

18

94 %

19

95 % – 100 %

20

14. Учасникам Олімпіади, яким нараховані додаткові бали видаються
відповідні довідки, що реєструються в реєстрі Приймальної комісії
ХНПУ імені Г. С. Сковороди.
15. Результати

Олімпіади

передаються

до

Приймальної

комісії

ХНПУ імені Г. С. Сковороди, яка вносить відповідні відомості до ЄДЕБО.
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ІІ. Порядок проведення ІІ-го туру
1.

Другий тур проходить у ХНПУ імені Г. С. Сковороди. До участі в

другому турі допускаються учасники, які набрали не менше 75% балів у
першому турі.
2.

Особи, що допущені до участі в ІІ-му турі, та подавали заяву в

електронній формі, повинні підписати її в роздрукованому форматі.
3.

Проведення ІІ-го туру відбувається

в приміщеннях

ХНПУ

імені Г. С. Сковороди (корпус університету по вул. Алчевських, 29) згідно з
розкладом. Реєстрація учасників починається за годину до початку
випробування.
4.

Організацію та проведення ІІ-го туру покладено на організаційний

комітет ХНПУ імені Г. С. Сковороди.
5.

До ІІ-го туру допускаються учасники, які мають оригінал паспорта

або іншого документа, що посвідчує особу та громадянство.
У випадку, коли учасник з поважних причин не може пред’явити
паспорт громадянина України, він подає інший документ, передбачений
законодавством, що підтверджує його особу та громадянство України.
У цьому випадку учасник має пред’явити довідку з навчального закладу за
підписом директора, яка містить фотокартку учасника, завірену мокрою
печаткою, та підтверджує навчання в цьому навчальному закладі та містить
дані документа, що буде поданий замість паспорта.
6.

Тривалість ІІ-го туру – три години.

7.

Розміщення

учасників

в

аудиторіях

проводять

особи,

які

відповідають за проведення ІІ-го туру. За порушення учасниками порядку
розміщення в аудиторіях їх усувають від випробування без права його
перескладання.
8.

Сторонні особи не допускаються до приміщень, де проводяться

випробування.
9.

Учасникам дозволено приносити на випробування тільки письмове

приладдя. Особисті речі (сумки, портфелі, книги, зошити, електронні
довідники й словники, будь-які технічні засоби, папір тощо) до аудиторії, де
проводяться випробування, заносити не дозволяється, якщо інше не
передбачено методикою проведення відповідного випробування, про що
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повідомляється заздалегідь.
10. Кожен учасник отримує роздрукований лист із завданнями

Олімпіади – однаковими для всіх учасників.
11. Перед початком написання роботи, учасник повинен особисто

отримати зошит письмової роботи у відповідальної особи, заповнити
титульну сторінку. Після виконання завдань учасник повинен особисто здати
роботу відповідальній особі не пізніше ніж через три години з моменту
отримання завдань.
12. Голова організаційного комітету забезпечує шифрування робіт та

передає їх для перевірки членам предметно-методичній комісії.
13. За

користування

під

час

олімпіади

сторонніми

джерелами

інформації, включаючи підказування, учасника усувають із випробування. На
титульному аркуші роботи зазначається причина усунення з випробування та
час. Результати такої роботи прирівнюються до «0» балів незалежно від
обсягу та змісту написаного. Апеляції з питань вилучення з випробування не
розглядаються.
14. Заборонено робити у вкладинках робіт помітки, що можуть

розкрити авторство роботи (автор роботи вказується тільки у встановлених
формою бланків місцях). Якщо під час перевірки робіт виявлено вкладинку,
на якій є такі помітки, то таку роботу перевіряють декілька екзаменаторів.
15. Перевірка робіт проводиться тільки в спеціально виділених

приміщеннях

ХНПУ

імені Г. С. Сковороди

(корпус

університету

по

вул. Алчевських, 29).
16. Інформація про час і місце оголошення результатів випробувань

доводиться до відома учасників безпосередньо перед початком ІІ-го туру.
17. Під час випробувань учасники зобов’язані підтримувати тишу та

порядок в аудиторії. Протягом випробування (у разі необхідності)
відповідальна особа може випускати учасників по одному на декілька
хвилин, при цьому учасник здає відповідальній особі свою роботу, де
робиться відповідний запис на титульній сторінці. При поверненні учасника
до аудиторії йому повертається його робота з позначкою про час виходу та
повернення.
18. Палити на території ХНПУ імені Г. С. Сковороди заборонено.
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ІІI. Проведення Апеляцій
1.

Апеляційна комісія створюється з метою захисту прав осіб, які

подали заяву про участь в Олімпіаді ХНПУ імені Г. С. Сковороди та розгляду
їх апеляцій щодо результатів І-го або ІІ-го туру Олімпіади.
2.

Апеляційна заява подається щодо кількості нарахованих балів

у разі незгоди учасника з результатом оцінювання. Апеляція подається
письмово у вигляді заяви в довільній формі на ім’я голови оргкомітету
Олімпіади ХНПУ імені Г. С. Сковороди.
3.

Заяви подаються до організаційного комітету Олімпіади ХНПУ

імені Г. С. Сковороди. Учасники мають право подати апеляцію щодо
оцінювання дистанційного туру не пізніше 14.00 години 3 квітня 2018 року,
апеляції щодо оцінювання другого туру подаються не пізніше 11.00 години
16 квітня 2018 року з моменту розміщення попередніх результатів на
інформаційному стенді.
4.

Учаснику повідомляється дата, час та місце проведення засідання

Апеляційної комісії з розгляду його апеляційної заяви.
5.

Під час подання апеляції учасник повинен пред’явити документ, що

посвідчує його особу. Апеляції від інших осіб не приймаються і не
розглядаються.
6.

Розгляд апеляційних заяв проводиться до моменту оголошення

остаточних результатів Олімпіади. На розгляд запрошуються: голова та
члени апеляційної комісії, учасник, голова предметно-методичної комісії з
географії. Сторонні особи (у тому числі й батьки учасників) до розгляду
апеляції не допускаються. Після ретельного ознайомлення з роботою голова
та члени апеляційної комісії оцінюють роботу заново, а свої висновки
викладають у протоколі засідання апеляційної комісії.
7.

Предметом апеляції можуть бути тільки результати (кількість

отриманих балів) певного туру Олімпіади з географії. Не розглядаються
апеляції, подані несвоєчасно або з порушенням процедури подання.
8.

Якщо учасник не з’явився на засідання Апеляційної комісії, рішення

з апеляції приймається на підставі розгляду його письмової роботи.
9.

Апеляційною комісією встановлюється об’єктивність оцінювання

