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Положення про Всеукраїнські олімпіади Уманського національного
університету садівництва (далі - Уманського НУС) для професійної орієнтації
вступників на основі повної загальної середньої освіти розроблене 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 України 10 січня 2017 року за №
16/29884).
І. Загальна частина
1. Це Положення визначає порядок організації та проведення
Всеукраїнської олімпіади Уманського національного університету садівництва
(далі - Олімпіада) для професійної орієнтації вступників на основі повної
загальної середньої освіти.
2. Основними завданнями Олімпіади є виявлення, розвиток обдарованих
вступників, надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання в
Уманському НУС, реалізація здібностей талановитих учнів.
3. Організатором та координатором таких Олімпіад є Уманський НУС,
яким така Олімпіада проводиться. Уманський НУС здійснює організаційнометодичне забезпечення проведення Олімпіад.
ІІ. Організація та проведення Олімпіад
1. Олімпіади в Уманському НУС проводяться з другого предмету, бали
сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання зараховуються для
конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти
вступають на перший курс бакалавра, а саме: математики, історії України та
біології.
2. Для проведення Олімпіад в Уманському НУС створюють організаційні
комітети, які відповідають за організаційне та методичне проведення Олімпіад.
3. Для складання завдань Олімпіад в Уманському НУС формують
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.
4. 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 навчальний рік проведення Олімпіади.
5. Олімпіади проводяться у два тури - дистанційний та очний.
Дистанційний та очний тури Олімпіади в Уманському НУС проводяться у
формі тестового контролю знань. Комп'ютерне тестування здійснюється з
використанням програми МооШе у формі самостійного діалогу учасника
Олімпіади з комп’ютером.

6. Під час комп’ютерного тестування учасник Олімпіади самостійно
вводить відповіді у комп’ютер. Система фіксує: час початку тестування, час
завершення тестування та дозволяє учасникам Олімпіади ознайомитись з
відповідями (розв’язками) завдань, запропонованими предметно-методичними
комісіями, та з попередніми результатами перевірки робіт учасників до
підбиття остаточних підсумків.
7. При проходженні комп'ютерного тестування завдання для кожного
учасника вибираються програмою випадково із загального обсягу наданих
тестових завдань з відповідного предмета. Учаснику за допомогою
інформаційної системи дистанційної освіти МооШе задається 50. Кожне
завдання містить чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна.
Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали. Результати Олімпіади
оцінюються за шкалою від 0 до 100 балів.
8. Під час проведення дистанційного туру учасники Олімпіади
ознайомлюються із завданнями, розміщеними на веб-сайті вищого навчального
закладу, та розв’язують їх. Для участі у дистанційному турі Олімпіади
учасники реєструються на сайті Уманського НУС та отримують логін і пароль
для доступу до системи МооШе.
Завдання дистанційного туру Олімпіади, виконані учасниками з
використанням комп’ютерної техніки, разом з відповідями на них
роздруковуються на паперових носіях, а результати дистанційного туру
заносяться до відомості та підписуються членами предметно-методичні комісії.
Остаточні підсумки дистанційного туру підводяться не пізніше ніж за
тиждень після його проведення, а його результати доводяться до відома
учасників у вигляді повідомлення на електронну пошту вказану при реєстрації.
За результатами дистанційного туру предметно-методичні комісії
приймають протокольне рішення про допуск учасників Олімпіади до участі у
другому турі. До участі в другому турі допускаються учасники, які набрали не
менше 75 % балів на першому етапі.
10.
Другий тур - очний - проходить в Уманському НУС. Організаційний
комітет Олімпіади зобов’язаний не пізніше ніж за місяць до проведення другого
туру Олімпіад повідомити загальноосвітні навчальні заклади сіл та селищ щодо
проведення таких Олімпіад.
Очний тур Олімпіади проводиться у формі комп’ютерного тестування з
використанням системи МооШе під час якого учасник Олімпіади самостійно
вводить відповіді у комп’ютер у присутності не менш як двох членів
предметно-методичної комісії.
Завдання очного туру Олімпіади, проведеного з використанням
комп’ютерної техніки, разом з відповідями на них роздруковуються на
паперових носіях та підписуються учасником, а результати очного туру
заносяться до відомості та підписуються членами предметно-методичні комісії.
За результатами очного туру предметно-методичні комісії приймають
протокольне рішення про нарахування додаткових балів до сертифіката
зовнішнього незалежного оцінювання при розрахунку конкурсного бала в
Уманському НУС із предмету з якого проводилась Олімпіада.

Остаточні підсумки очного туру підводяться не пізніше ніж за тиждень
після його проведення, а його результати доводяться до відома учасників у
вигляді повідомлення на електронну пошту вказану при реєстрації.
11. Під час проведення очного туру Олімпіади учасники зобов'язані
виконувати вказівки інструктора.
Забороняється:
- використання комп'ютера з будь-якою іншою метою, крім складання
тестів;
- розмови та використання мобільного зв'язку;
- користування будь-якими сторонніми джерелами інформації;
- на сеансі тестування не допускається присутність сторонніх осіб;
- вихід учасника з комп'ютерного класу під час проведення тестування і
інші дії, що заважають тестуванню;
- під час проведення тестування забороняється використовувати
підручники, навчальні посібники, інші друковані (електронні) носії інформації,
користуватися калькуляторами, персональними комп'ютерами, телефонами та
іншими засобами зв'язку.
12. При виявленні порушення та фактів використання або поширення під
час тестування сторонніх джерел інформації (в т. ч. підказування),
користування технічними засобами учасник Олімпіади усувається від участі у
очному турі, про що складається відповідний акт, який підписують предметнометодичні комісії і учасник.
13. Перескладання завдань дистанційного та очного турів Олімпіади не
допускається.
14. Для вирішення учасниками завдань дистанційного та очного турів
Олімпіади в системі МооШе встановлюються обмеження по часу - не більше
однієї астрономічної години.
15. Особам, які не встигли за час тестування виконати завдання
Олімпіади у повному обсязі, зараховуються бали набрані за час тестування.
ІІІ. Нарахування додаткових балів учасникам Олімпіад
1.
Учасникам другого туру Олімпіад нараховуються додаткові бали до
другого предмету сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання при
розрахунку конкурсного бала в Уманському НУС, про що видається
Сертифікат за підписом голови Оргкомітету олімпіади.
2.
Відповідно до Правил прийому на навчання до Уманського НУС у 2017
році учасникам Олімпіади з спеціальностей, визначених Переліком
спеціальностей (додаток 6 до Правил прийому), нараховуються додаткові бали
до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з предмета по якому
проводилась Олімпіада при розрахунку конкурсного бала в Уманському НУС в
обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет.
3.
Додаткові бали нараховуються учасникам Олімпіади, які набрали не
менше ніж 90 % балів на другому етапі за шкалою:

Бали, одержані
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90
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Додаткові бали до сертифіката
зовнішнього незалежного оцінювання
з предмета по якому проводилась
Олімпіада
4
8
12
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20

IV.
Порядок розгляду апеляцій на результати Олімпіади та участь
громадських організацій у її проведенні
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, що
утворюється організаційним комітетом Олімпіад для розгляду апеляцій, та
одержувати письмові відповіді (за вимогою учасників) до підбиття остаточних
підсумків відповідного туру. У заяві учасник Олімпіади повинен зазначити
причину апеляції.
2. Строки подання апеляції на результати дистанційного та очного турів
Олімпіади - не пізніше наступного робочого дня після оголошення попередніх
результатів Олімпіади.
3. Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її одержання.
Результатом розгляду апеляції є прийняття апеляційною комісією одного з
трьох рішень:
•
"попереднє оцінювання результатів учасника Олімпіади відповідає
рівню і якості виконаної роботи та не змінюється";
•
"попереднє оцінювання результатів учасника Олімпіади не відповідає
рівню і якості виконаної роботи та збільшується до ... балів (вказується нова
оцінка відповідно до прийнятої системи оцінювання результатів Олімпіади)";
•
"попереднє оцінювання результатів учасника Олімпіади не відповідає
рівню і якості виконаної роботи та зменшується до ... балів (вказується нова
оцінка відповідно до прийнятої системи оцінювання результатів Олімпіади)".
4. Рішення апеляційної комісії фіксується у протоколі засідання цієї
комісії та надається для ознайомлення заявнику.
5. Громадські організації мають право вести спостереження за
проведенням Олімпіад. Уманський НУС зобов’язаний створити належні умови
для присутності громадських спостерігачів на Олімпіаді. Громадські
спостерігачі мають право ознайомитися із завданнями Олімпіади виключно
після її проведення.
6. Додаткові питання, пов’язані з проведенням Олімпіад, що не
врегульовані цим Положенням, вирішуються у встановленому Уманським НУС
порядку.

