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Положення про Всеукраїнську олімпіаду в Державному вищому навчальному закладі “Національний лісотехнічний університет України” (далі – Олімпіада) для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти розроблено відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2018 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки
України (далі – МОН України) від 13 жовтня 2017 року № 1378 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за номером №
1397/31265, Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України 21 грудня 2016 року № 1587,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за №
16/29884, Правил прийому на навчання до ДВНЗ “Національний лісотехнічний
університет України” у 2018 році (далі – Правил). Положення визначає порядок
організації та проведення Всеукраїнської олімпіади у ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України” (далі – Університет) для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти.
У випадку внесення змін або доповнень у нормативно-правові акти, які регламентують порядок організації та проведення Всеукраїнських олімпіад, їх
слід дотримуватися і керуватися ними.
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Основними завданнями Олімпіади є виявлення і розвиток обдарованих вступників на основі повної загальної середньої освіти, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання в Університеті, реалізація здібностей талановитих учнів.
1.2. Оганізаційне та методичне забезпечення проведення Олімпіади, а також контроль за дотриманням вимог даного Положення здійснюється організаційним комітетом, який затверджується наказом ректора.
1.3. Для розгляду апеляцій оргкомітетом Олімпіади створюється апеляційна комісія, склад якої затверджується наказом ректора. Рішення апеляційної
комісії фіксується у протоколі засідання цієї комісії та надається для ознайомлення заявнику.
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ
2.1. До участі в Олімпіаді допускаються громадяни України, які отримали
повну загальну середню освіту, або отримають документ про повну загальну
середню освіту в рік проведення Олімпіади.
2.2. Олімпіада проводиться у два тури. I тур – дистанційний (в онлайнрежимі); II тур – очний (безпосередньо в Університеті).
Обидва тури проводяться з таких дисциплін:
• математика;
• фізика;
• хімія;
• біологія;
• іноземна мова (англійська, німецька, французька).
2.3. Для участі в І турі потрібно зареєструватися на веб-сайті університету
(Олімпіади) в період, затверджений Оргкомітетом, а для участі в ІІ турі – за формою, яка буде роздана в день проведення ІІ туру Олімпіади (додаток 1). Учасники несуть персональну відповідальність за достовірність наданої інформації.
Під час електронної реєстрації учасник Олімпіади обирає лише одну дисципліну, з якої він буде брати участь в Олімпіаді.
2.4. Безпосередня тривалість І туру змагань – одна астрономічна година. У визначений час учасник за посиланням відкриває веб-сайт університету
(Олімпіади), уважно ознайомлюється із загальною інструкцією щодо виконання
завдань та нарахуванням балів і виконує завдання, На ознайомлення з інструкцією окремо відводиться 15 хвилин. Учасник може розв’язувати завдання у
будь-якій послідовності. У визначений час система тестування припинить свою
роботу і буде сформовано підсумкову (рейтингову) таблицю.
2.5. Після проведення І туру Олімпіади Оргкомітет оприлюднює на сайті
Олімпіади результати тестування та правильні відповіді.
2.6. Учасники, які набрали не менше 75 балів у І турі допускаються до
участі в ІІ турі з того ж самого предмету.
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2.7. ІІ тур відбувається в очній формі безпосередньо в Університеті. Тривалість ІІ туру – одна астрономічна година. Учасник знайомиться з інструкцією щодо виконання завдань та нарахуванням балів і виконує завдання. На ознайомлення з інструкцією окремо відводиться 15 хвилин. Учасник може
розв’язувати завдання у будь-якій послідовності. Про місце та час проведення
учасники інформуються через веб-сайт Олімпіади та/або шляхом розсилання
учасникам ІІ туру запрошень на їх електронні скриньки. Учасникам ІІ туру
Олімпіади дозволяється користуватися лише комп’ютерним обладнанням, програмним забезпеченням та друкованими матеріалами, що надаються Оргкомітетом. Забороняється під час виконання завдань використовувати допомогу інших осіб. Учасник ІІ туру Олімпіади повинен мати з собою документ, який засвідчує його особу (паспорт або свідоцтво про народження).
2.8. Учасники ІІ туру Олімпіади повинні дотримуватися вимог її проведення, норм і правил техніки безпеки, бережливо ставитися до використовуваних
комп’ютерної техніки, обладнання, інструментів тощо. У разі порушення цих
вимог рішенням Оргкомітету особи можуть бути відсторонені від участі в
Олімпіаді та дискваліфіковані.
2.9. Отримані у І або ІІ турі Олімпіади бали – це результат тестування з
одного конкурсного предмету, який оцінюється за 100-бальною шкалою.
2.10. Учасникам ІІ туру Олімпіади під час розрахунку конкурсного балу
під час вступу до Національного лісотехнічного університету України нараховуються до 20-ти додаткових балів до сертифікату ЗНО з обраного під час
реєстрації для участі в Олімпіаді предмету за виконання таких умов одночасно:
• якщо даний предмет є конкурсним для обраної вступником спеціальності;
• якщо вступник отримав не менше ніж 90 балів в ІІ турі Олімпіади;
• якщо особа вступає на спеціальності, вказані у додатку 9 до Правил прийому до Національного лісотехнічного університету України.
2.11. Загальна сума балів сертифікату ЗНО з обраної дисципліни та додаткових балів за результатами ІІ туру Олімпіади не може перевищувати 200.
2.12. Кількість балів, отриманих учасниками Олімпіади, оприлюднюється
Приймальною комісією Університету після затвердження нею результатів
Олімпіади наказом ректора.
2.13. Визначення кількості додаткових балів до результатів ЗНО здійснюється шляхом переведення результату тестування учасників ІІ туру Олімпіади
відповідно до таблиці додатку 2 цього Положення зі 100-бальної у 20-бальну
шкалу.
2.14. Результати, отримані учасниками ІІ туру Олімпіади, можуть бути використані під час обчислення конкурсного балу вступника тільки у рік проведення Олімпіади.
2.15. Усі інші питання, пов’язані з проведенням олімпіади, визначаються
Оргкомітетом, а питання щодо нарахування додаткових балів – Приймальною
комісією Університету.
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3. РОЗГЛЯД АПЕЛЯЦІЙ
3.1. У разі виникнення питань відносно правильності та об’єктивності оцінювання виконаних завдань учасники мають право після кожного туру Олімпіади подавати заяву в письмовій формі апеляційній комісії та отримати письмову відповідь (за вимогою вступника) до оприлюднення остаточних підсумків
відповідного туру. Строки подання апеляції визначаються Оргкомітетом, про
що повідомляється учасникам перед початком Олімпіади. У заяві учасник
Олімпіади повинен зазначити причину апеляції.
3.2. Рішення апеляційної комісії щодо результатів, затверджене Приймальною комісією, є остаточним і не підлягає перегляду.

ПОГОДЖЕНО:
Перший проректор
з науково-педагогічної роботи

М.Г. Адамовський

Проректор з науково-педагогічної
виховної роботи та міжнародних зв’язків

М.М. Борис

Директор Центру ДПППКК

В.О. Маєвський

Відповідальний секретар
Приймальної комісії

Р.Я. Оріховський

Начальник ІОЦ

С.Н. Краєвський
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Додаток 1
АНКЕТА
учасника II етапу Всеукраїнської олімпіади
у ДВНЗ “Національний лісотехнічний університет України”
для професійної орієнтації вступників
на основі повної загальної середньої освіти
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата народження ______________________________________________________________
Паспорт ________ № ___________________ виданий «_____»__________+______ ______р.
_____________________________________________________________________________
або, за умови відсутності паспорта - свідоцтво про народження ________№_____________
__________________________________________________________________________
Адреса проживання:
поштовий індекс __________________ , область ___________________________________
район _____________________________ населений пункт ___________________________,
вулиця ________________________, буд. ________ , кв. ________ ,
тел. ____________________ мобільний телефон: ____________________________
Адреса електронної скриньки учасника Олімпіади ____________________________________
Навчаюся у _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Попереджений(а), що подання мною недостовірних персональних даних є підставою для усунення
мене від змагань, дискваліфікації та анулювання результатів, отриманих мною на Олімпіаді.
З правилами прийому, ліцензією та умовами проведення Олімпіади ознайомлений(а).
Даю згоду на опрацювання персональних даних як учасника Олімпіади.

Дата заповнення __________________
______________________________
(підпис)
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Додаток 2
Таблиця для переведення результату участі в ІІ турі Олімпіади
зі 100-бальної у 20-бальну шкалу оцінювання
100-бальна шкала
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

20-бальна шкала
18
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
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