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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Це Положення визначає порядок організації та проведення
Всеукраїнської олімпіади (далі – Олімпіада) Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника (далі – Університет) для професійної
орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти. Положення
розроблене відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21
грудня 2016 року № 1587 «Про затвердження Положення про Всеукраїнські
олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників
на основі повної загальної середньої освіти».
1.2. Це Положення регламентує систему організаційних заходів,
спрямованих на:
виявлення і розвиток обдарованих вступників, реалізацію здібностей
талановитих учнів;
відбір найбільш обдарованої учнівської молоді, орієнтованої на здобуття
вищої освіти в Університеті;
здійснення допрофесійної підготовки з метою виявлення здібностей та
вироблення аргументованих рекомендацій щодо вибору майбутньої професії;
проведення робіт з інтеграції вищого та середнього рівнів освіти як
суттєвого фактора безперервної освіти;
заохочення учасників Олімпіади до систематичної активної самостійної
роботи;
ознайомлення учасників Олімпіади з історією Університету, його
традиціями та досягненнями, основними напрямками діяльності інститутів,
факультетів, кафедр, лабораторій;
здійснення психологічної адаптації учасників Олімпіади до вимог
вступних випробувань та умов навчання в Університеті.
ІІ. ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОЛІМПІАДИ
2.1. До 6 березня року проведення Олімпіади наказом ректора
Університету створюється організаційний комітет Олімпіади (далі –
Оргкомітет), який відповідає за організаційне та методичне проведення
Олімпіади. Головою Оргкомітету призначається проректор Університету,
секретарем Оргкомітету – координатор з профорієнтаційної роботи. До складу
Оргкомітету обов’язково входять декани факультетів / директори інститутів (чи
їхні заступники), співробітники яких залучаються до організації та проведення
Олімпіади, відповідальний секретар Приймальної комісії Університету (чи його
заступник).
2.2. 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.
2.3. Олімпіада може проводитися з таких базових предметів: біологія,
географія, математика, фізика, хімія, історія України, англійська мова, німецька

мова, французька мова. Перелік предметів, з яких проводиться Олімпіада в
поточному році, визначається Оргкомітетом.
2.4. Для складання завдань Олімпіади та перевірки робіт учасників
Олімпіади, за поданням Оргкомітету, наказом ректора формуються предметнометодичні комісії, до яких входять фахівці відповідної галузі, у складі не більше
п’яти осіб. Члени предметно-методичної комісії забезпечують науковий рівень
змісту завдань, формують критерії оцінювання робіт, які оприлюднюють на
сайті Університету (структурного підрозділу Університету) до початку
олімпіади та забезпечують нерозголошення змісту завдань до моменту
оприлюднення. Надання підготовлених завдань будь-якій особі, яка не є членом
предметно-методичної комісії, не допускається.
2.5. Олімпіада проводиться у два тури – дистанційний та очний. Терміни
проведення етапів Олімпіади визначаються Оргкомітетом і оприлюднюються на
веб-сайтах Університету, факультетів / інститутів, задіяних до проведення
Олімпіади, Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки,
Приймальної комісії Університету.
2.6. Під час проведення першого (дистанційного) туру учасники
Олімпіади ознайомлюються із завданнями, розміщеними на веб-сайтах
Університету, факультетів / інститутів, задіяних до проведення Олімпіади,
Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки, Приймальної
комісії Університету, виконують (розв’язують) їх та надсилають свої акуратно і
грамотно оформлені роботи на адресу Оргкомітету. Написані власноручно
роботи можна надсилати звичайною чи електронною (у вигляді якісних сканів
чи фото) поштою або подавати особисто. Про отримання електронного листа
Оргкомітет повідомляє на електронну адресу відправника. Отримання робіт,
надісланих звичайною поштою, можна перевірити за телефоном Оргкомітету.
2.7. Другий (очний) тур проходить на базі Університету. До участі в
другому турі допускаються учасники, які набрали не менше 75% балів на
першому етапі. Оргкомітет зобов’язаний не пізніше ніж за місяць до проведення
другого туру Олімпіади повідомити загальноосвітні навчальні заклади регіону
про проведення такої Олімпіади.
2.8. Учасники Олімпіади мають право ознайомитися з відповідями
(розв’язками) завдань та критеріями їх оцінювання, запропонованими
предметно-методичною комісією, а також з попередніми результатами
перевірки робіт учасників до підбиття остаточних підсумків.
2.9. 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 Оргкомітетом для розгляду апеляцій, та одержувати письмові
відповіді (за вимогою учасників) до підбиття остаточних підсумків відповідного
туру. Строки подання апеляції визначаються Оргкомітетом, про що
повідомляється учасникам перед початком змагань. У заяві учасник Олімпіади
повинен зазначити причину апеляції.
2.10. Рішення апеляційної комісії фіксується у протоколі засідання цієї
комісії та надається для ознайомлення заявнику.

2.11. Відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних
закладів України та Правил прийому до Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника, учасникам другого туру Олімпіади
можуть нараховуватись додаткові бали до одного з предметів сертифіката
зовнішнього незалежного оцінювання при розрахунку конкурсного бала для
вступу в Університет на навчання за спеціальностями, вказаними в додатку 5 до
Правил прийому. Додаткових 20 балів нараховуються тим учасникам Олімпіади,
які набрали не менше 90% балів на другому етапі цієї Олімпіади.
2.12. Учасникам Олімпіади, які отримали право на нарахування
додаткових балів, до 1 липня року проведення Олімпіади видаються відповідні
сертифікати із зазначенням предмету, кількості нарахованих з цього предмету
додаткових балів та переліку спеціальностей, при вступі на які ці додаткові бали
враховуються.
2.13. Громадські організації мають право вести спостереження за
проведенням Олімпіади. Університет зобов’язується створити належні умови
для присутності громадських спостерігачів на Олімпіаді. Громадські
спостерігачі мають право ознайомитися з завданнями Олімпіади виключно
після її проведення.
Схвалено на засіданні Приймальної комісії Прикарпатського
національного університету імені Василя Стефаника 20 лютого 2017 року,
протокол № 2.

