Дане Положення розроблене у відповідності до Умов прийому

1.

на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році, затверджених
наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378,
Правил прийому до Харківського національного педагогічного університету
імені

Г. С. Сковороди

у

2018

році,

затверджених

наказом

ректора

університету від 26 грудня 2017 року № 160-од, та згідно з наказом
Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про
Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної
орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти» від
21 грудня 2016 року № 1587.
Це

Положення

Всеукраїнських

визначає

олімпіад

порядок

Харківського

організації

та

національного

проведення
педагогічного

університету імені Г. С. Сковороди (далі – Олімпіада, Олімпіади) для
професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти.
2.

Основними завданнями Олімпіад є виявлення, розвиток обдарованих

вступників, надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до
навчання

в

Харківському

національному

педагогічному

університеті

імені Г. С. Сковороди (далі – ХНПУ імені Г. С. Сковороди; університет),
реалізація здібностей талановитих учнів. Олімпіади проводяться для вступу на
спеціальності, яким надається особлива підтримка, визначених Переліком
спеціальностей Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в
2018 році та Правил прийому до ХНПУ імені Г. С. Сковороди у 2018 році:
014.04 Середня освіта (Математика); 014.05 Середня освіта (Біологія та
здоров’я людини); 014.06 Середня освіта (Хімія); 014.08 Середня освіта
(Фізика); 014.09 Середня освіта (Інформатика); 091 Біологія. Перелік
спеціальностей може змінюватися у відповідності до Умов прийому на
навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році та Правил прийому до
ХНПУ імені Г. С. Сковороди у відповідному навчальному році.
3.

Організатором

та

координатором

Олімпіад

є

Харківський

національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Університет
здійснює організаційно-методичне забезпечення проведення Олімпіад.

4.

Для проведення Олімпіад створюються організаційні комітети, які

відповідають за організаційне та методичне проведення Олімпіад. Склад
організаційних комітетів затверджується наказом ректора університету.
5.

Для складання завдань Олімпіади наказом ректора університету

затверджуються 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, не допускається.
6.

Для проведення апеляцій організаційним комітетом Олімпіади

створюється апеляційна комісія, склад якої затверджується наказом ректора
університету.
7.

До участі в Олімпіаді 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 навчальний рік проведення Олімпіади.
8.

Учасники Олімпіади мають право ознайомитися з відповідями

(розв’язками) завдань, запропонованими предметно-методичною комісією, та з
попередніми результатами перевірки робіт учасників до підбиття остаточних
підсумків.
9.

Олімпіада

проводиться

у

два

тури.

І тур

–

дистанційний;

ІІ тур – очний (безпосередньо в ХНПУ імені Г. С. Сковороди). Обидва
тури проводяться з таких конкурсних предметів:
– математика;
– біологія;
– хімія.
Порядок організації та проведення предметних Олімпіад наведено в
додатку 1, додатку 2, додатку 3 до цього Положення.
10. Під час проведення дистанційного туру учасники Олімпіади
ознайомлюються із завданнями, розміщеними на веб-сайті університету за
адресою http://hnpu.edu.ua/hnpu_olympiada_vstup, та розв’язують їх.

11. Другий тур проходить безпосередньо в університеті. До участі в
другому турі допускаються учасники, які набрали не менше 75 % балів на
першому етапі.
Організаційний комітет Олімпіади зобов’язаний не пізніше ніж за місяць
до проведення другого туру Олімпіади повідомити загальноосвітні навчальні
заклади сіл та селищ щодо проведення Олімпіади, а також розмістити
відповідну інформацію на офіційному веб-сайті університету.
12. У разі виникнення питань щодо правильності та об’єктивності
оцінювання виконаних завдань учасники Олімпіади мають право після
кожного туру Олімпіади подавати в письмовій формі заяви до апеляційної
комісії та одержувати письмові відповіді (за вимогою учасників) до підбиття
остаточних підсумків відповідного туру. У заяві учасник Олімпіади повинен
зазначити причину апеляції.
Рішення апеляційної комісії фіксується в протоколі засідання цієї комісії
та надається для ознайомлення заявнику.
13. Учасникам другого туру Олімпіади під час розрахунку конкурсного
бала при вступі до ХНПУ імені Г. С. Сковороди у 2018 році на відповідну
спеціальність нараховуються додаткові бали до одного з предметів сертифіката
зовнішнього незалежного оцінювання.
Додаткові бали нараховуються учасникам, які набрали не менше ніж 90 %
балів на другому етапі при вступі до університету.
14. Громадські організації мають право вести спостереження за
проведенням Олімпіади. Університет зобов’язаний створити належні умови
для присутності громадських спостерігачів на Олімпіаді. Громадські
спостерігачі мають право ознайомитися із завданнями Олімпіади виключно
після її проведення.
15. Додаткові питання, пов’язані з проведенням Олімпіади, що не
врегульовані цим Положенням, вирішуються організаційним комітетом у
встановленому порядку.

