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Кременчук – 2020 



Порядок проведення Всеукраїнської олімпіади Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського для професійної 

орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти розроблене 

відповідно до Положення про Всеукраїнської олімпіади Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського для професійної 

орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти. 

І. Загальні положення 

1.1. Основними завданнями Олімпіади є виявлення, розвиток обдарованих 

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

Університеті, реалізація здібностей талановитих учнів. 

1.2. Конкурсні предмети, за якими проводиться Олімпіада: математика, 

фізика, біологія, географія. 

1.3. 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.  

1.4. Участь в Олімпіаді є безкоштовною. Інші витрати пов’язані з участю у 

другому (очному) турі Олімпіади (проїзд, проживання, харчування тощо) 

оплачують самі учасники. 

1.5. Олімпіада за окремими конкурсними предметами проводиться у два 

тури: перший – дистанційний, другий – очний. Терміни проведення турів 

визначаються наказами по університету. Під час проведення дистанційного туру 

учасники Олімпіади знайомляться із завданнями, розміщеними на офіційному веб-

сайті Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського у розділі «Олімпіада» та розв’язують їх. Очний – проводиться в 

письмовій формі на базі Університету. 

1.6. До участі в другому (очному) турі допускаються учасники, які набрали 

не менше 75% балів у першому (дистанційному) турі. 

1.7. Учасникам, які в другому турі Олімпіади набрали не менше ніж 90% 

балів, при подачі заяв на спеціальності, визначені Переліком спеціальностей, яким 

надається особлива підтримка, при розрахунку конкурсного бала при вступі до 

КрНУ імені Михайла Остроградського нараховуються додаткові бали до оцінки 

сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного предмета 

в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет (пункт 6.2 розділу VI 

Правил прийому КрНУ імені Михайла Остроградського) (таблиця 1). 

Учасникам, які отримали додаткові бали, видається Сертифікат за підписом 

голови Оргкомітету олімпіади.  

1.8. У разі виникнення питань щодо правильності та об’єктивності 



оцінювання виконаних завдань учасники Олімпіади мають право після кожного 

туру Олімпіади подавати заяви до апеляційної комісії, та одержувати письмові 

відповіді (за вимогою учасників) до підбиття остаточних підсумків відповідного 

туру.  

 

Таблиця 1 – Перелік спеціальностей, при вступі на які нараховуються 

додаткові бали до відповідного сертифікату ЗНО 

Код Назва спеціальності 
Конкурсні 

предмети 

014.09 Середня освіта (Інформатика)  

 

 

Математика 

або 

Фізика 

131 Прикладна механіка 

133 Галузеве машинобудування 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

151 Автоматизація та компьютерно-інтегровані технології 

171 Електроніка 

263 Цивільна безпека 

274 Автомобільний транспорт 

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

101 Екологія Біологія 

або 

Географія 

162 Біотехнології та біоінженерія Біологія 

або 

Математика 

193 Геодезія та землеустрій Математика 

або 

Географія 

1.9. Під час проведення Олімпіади учасник зобов’язаний:  

– ознайомитися з інформацією про порядок проведення Олімпіади;  

– слідкувати за інформацією на веб-сайті Університету щодо участі та 

проведення Олімпіади;  

– своєчасно прибути до місця проведення другого етапу Олімпіади з 

документами, необхідними для участі. 

 

ІІ. Порядок проведення першого (дистанційного) туру Олімпіади  

2.1. Для участі в першому (дистанційному) турі учасники Олімпіади повинні 

ознайомитись з порядком проведення олімпіади, пройти он-лайн реєстрацію 

учасника (https://forms.gle/pjBHmUmK2qV5n5hE7), розв’язати завдання з 

відповідного предмету та надіслати їх до оргкомітету олімпіади. 



Офіційною версією завдань вважається тільки та, що розміщена на 

офіційному веб-сайті Університету (http://kdu.edu.ua) у розділі «Олімпіада».  

2.2. Для реєстрації в анкеті необхідно вказати такі дані:  

– прізвище, ім’я, по батькові (повністю);  

– число, місяць і рік народження;  

– тип документа, на підставі якого здійснюється реєстрація (документ, що 

посвідчує особу, або свідоцтво про народження, або довідка з навчального 

закладу);  

– відомості про навчальний заклад, в якому навчається (закінчив) учасник 

Олімпіади;  

– номер контактного телефону;  

– електронну адресу, за якою особі можуть бути надіслані офіційні 

повідомлення про проведення Олімпіади та результати проходження етапів;  

– адресу для листування.  

2.3. Учасники оформлюють розв’язок письмово або у вигляді файлу 

формату *.doc або *.pdf.  

2.4. Учасники направляють розв’язок разом із заповненою реєстраційною 

анкетою на адресу організаційного комітету звичайною поштою (39600, м. 

Кременчук, вул. Першотравнева, 20, отримувач: організаційний комітет 

Олімпіади, або електронною поштою на електронну адресу вказану у завданні 

дистанційного туру. Дозволяється подавати ці матеріали особисто за адресою 

організаційного комітету (Приймальна комісія університету). 

2.5. По завершенні терміну проведення першого (дистанційного) туру 

Олімпіади члени предметно-методичних комісії перевіряють відповіді на завдання 

та визначають кількість правильних відповідей. (Відповіді на завдання 

дистанційного етапу Олімпіади, виконані учасниками з використанням 

комп’ютерної техніки та надіслані електронною поштою, роздруковуються на 

паперових носіях), 

2.6. Результати дистанційного туру фіксуються у відомості та підписуються 

членами відповідної предметно-методичної комісії. Протокол засідання 

предметно-методичної комісії затверджується Головою оргкомітету Олімпіади. 

2.7. До участі в другому (очному) турі допускаються учасники, які набрали 

не менше 75% балів у першому (дистанційному) турі. Прізвища осіб, допущених 

до участі в очному турі, публікуються на веб-сайті Університету у розділі 

«Олімпіада». 

 

ІІІ. Порядок проведення другого (очного) туру Олімпіади 

3.1. Другий (очний) тур Олімпіад проходить в Університеті. 

3.2. Організаційний комітет Олімпіади не пізніше, ніж за місяць до 

проведення другого етапу Олімпіади, повідомляє загальноосвітні навчальні 



заклади, учні з яких пройшли у другій етап, час та місце проведення другого етапу 

Олімпіади. 

3.3. Учасники очного етапу прибувають до місця проведення Олімпіади, 

маючи при собі 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, підтверджує навчання в цьому 

навчальному закладі та містить дані документа, що буде поданий замість 

паспорта. 

Неповнолітні учасники у супроводі дорослого (учителя, одного з батьків чи 

уповноваженої особи). Реєстрація учасників починається за годину до початку 

випробування. 

3.4. Другий (очний) етап Олімпіад проводиться в аудиторіях Університету, 

визначених Оргкомітетом.  

3.5. Сторонні особи без дозволу голови оргкомітету Олімпіади до 

приміщень, в яких проводиться виконання завдань, не допускаються.  

3.6. Під час проведення другого етапу Олімпіади:  

– учасники розміщуються по одній особі за одним столом в лінії, один за 

одним;  

– усім учасникам видається єдиний варіант олімпіадних завдань;  

– у кожному приміщенні, де проводиться Олімпіада, на дошці вказується 

час початку Олімпіади та час її закінчення.  

3.7. Тривалість виконання учасниками олімпіадних завдань очного туру в 

письмовій формі встановлюється відповідно до норми, яка вказується в програмі 

Олімпіади з кожного з предметів. 

3.8. Письмові роботи (у тому числі чернетки) виконуються кульковою 

ручкою з пастою синього/чорного кольору на аркушах зі штампом Університету.  

3.9. Під час виконання олімпіадних завдань учасникам забороняється 

використовувати засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та 

відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими 

відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, 

крім засобів, що офіційно дозволені рішенням оргкомітету Олімпіади.  

Під час проведення Олімпіади учасник зобов’язаний: дотримуватись правил 

Порядку проведення Олімпіади; ввічливо ставитися до всіх учасників і 

організаторів Олімпіади; виконувати вказівки та вимоги організаторів Олімпіади 

щодо проведення.  

У разі використання учасником другого етапу Олімпіади під час виконання 

олімпіадних завдань сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він 

відсторонюється від участі в Олімпіаді, про що складається акт. На аркуші роботи 



такого учасника член предметно-методичної комісії або оргкомітету вказує 

причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї 

виставляється оцінка «0» (нуль) балів, незважаючи на обсяг і зміст написаного. 

Апеляції з питань відсторонення від участі в другого етапу Олімпіад не 

розглядаються.  

3.10. По завершенню виконання завдань учасник Олімпіади особисто здає 

роботу разом із завданням, а члени предметно-методичної комісії зобов’язані 

перевірити правильність оформлення титульного аркуша та комплектність роботи.  

3.11. Особи, які за відведений час не встигли виконати всі завдання в 

повному обсязі, здають їх незакінченими.  

3.12. Результати очного туру фіксуються у відомості та підписуються 

членами відповідної предметно-методичної комісії. Протокол засідання 

предметно-методичної комісії затверджується Головою оргкомітету Олімпіади. 

3.13. Учасники Олімпіади мають право ознайомитись з відповідями 

(розв’язками) завдань, запропонованими предметно-методичними комісіями, та 

попередніми результатами перевірки робіт учасників через оприлюднення на веб-

сайті Університету до підбиття остаточних підсумків. 

 

Оргкомітет олімпіади 


