Це Положення визначає порядок організації та проведення
Всеукраїнської олімпіади Національного університету харчових технологій для
професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти
(далі – Олімпіади).
1. На виконання 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 загальної середньої освіти», а також відповідно до абзацу сьомого
пункту 8 розділу VII Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів
України в 2018 році та згідно з абзацом 14 пункту 7.7.1 Правил прийому на
навчання до Національного університету харчових технологій (далі –
Університет) у 2018 році Університет проводить Всеукраїнські олімпіади 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 Університеті, реалізація здібностей талановитих учнів.
3. Перелік предметів, з яких проводяться Олімпіади для вступу на
навчання за спеціальностями, за якими оголошено прийом до Університету
(далі – Перелік) наведено у додатку 1, графік проведення Олімпіад – у
додатку 2.
4. Для складання завдань Олімпіад і перевірки робіт учасників
Олімпіад Університет формує предметно-методичні комісії, до яких входять
фахівці відповідної галузі, у складі не більше п’яти осіб. Члени предметнометодичної комісії забезпечують відповідний 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.
5. Для проведення Олімпіад Університет створює організаційні
комітети, які відповідають за організаційне та методичне проведення Олімпіад.
6. 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.
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7. Олімпіади проводяться у два тури – дистанційний (перший) та
очний (другий).
8. Під час проведення дистанційного туру учасники Олімпіади
ознайомлюються із завданнями, розміщеними на веб-сайті Національного
університету харчових технологій (http://nuft.edu.ua), вкладка – Вступнику,
розв’язують їх та надсилають виконані роботи на електронні адреси, указані на
сторінках сайту із завданнями, або надсилають цінним листом з повідомленням
на поштову адресу Університету згідно з інструкцією, розробленою предметнометодичною комісією.
9. Учасники Олімпіад мають право ознайомитись з відповідями
(розв’язками) завдань, запропонованими предметно-методичними комісіями, та
з попередніми результатами перевірки робіт учасників до підбиття остаточних
підсумків.
10. Другий тур проходить в Університеті. Організаційний комітет
Олімпіад зобов’язаний не пізніше ніж за місяць до проведення другого туру
Олімпіад повідомити загальноосвітні навчальні заклади сіл та селищ щодо
проведення таких Олімпіад.
До участі в другому турі допускаються учасники, які набрали не менше
75 % балів на першому етапі.
Для участі у очному (другому) турі вони мають пред’явити документ, що
посвідчує особу і громадянство, документ про повну загальну середню освіту
або довідку з фотокарткою з навчального закладу, де навчається учасник
Олімпіади, завірену печаткою навчального закладу.
11. Під час проведення другого туру Олімпіад не допускається
користування електронними приладами, підручниками, навчальними
посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням
предметно-методичної комісії. У разі використання учасником Олімпіади під
час виконання роботи сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він
відсторонюється від участі в Олімпіаді.
12. Учасникам другого туру Олімпіад нараховуються додаткові бали до
одного з предметів сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання при
розрахунку конкурсного бала в Університеті. Додаткові 20 балів нараховуються
учасникам, які набрали не менше ніж 90 % балів на другому етапі.
13. Після закінчення часу, що відведено для виконання завдання очного
туру Олімпіади, роботи учасників збираються головою предметно-методичної
комісії та передаються відповідальному секретарю приймальної комісії або
його заступнику, які проводять їх шифрування.
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14. За результатами перевірки предметно-методичні комісії формують
попередні результати перевірки робіт учасників Олімпіади, заповнюють
відомості з шифрами та підписами членів предметно-методичної комісії
відповідної Олімпіади і передають їх відповідальному секретарю приймальної
комісії або його заступнику, які проводять дешифрування робіт і вписують у
відомості прізвища учасників Олімпіади. Попередні результати перевірки робіт
учасників Олімпіади розміщуються на веб-сайті Університету.
15. 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. Строки та порядок подання апеляції визначаються
організаційним комітетом, про що повідомляється учасникам перед початком
змагань. У заяві учасник Олімпіади повинен зазначити причину апеляції.
16. Рішення апеляційної комісії фіксується у протоколі засідання цієї
комісії та надається для ознайомлення заявнику.
17. Громадські організації мають право вести спостереження за
проведенням Олімпіад. Університет створює належні умови для присутності
громадських спостерігачів на Олімпіаді. Громадські спостерігачі мають право
ознайомитися з завданнями Олімпіади виключно після її проведення.
18. Додаткові питання, пов’язані з проведенням Олімпіад, що не
врегульовані цим Положенням, вирішуються у встановленому Університетом
порядку.

Відповідальний секретар
приймальної комісії

В.Г. Серпученко
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Додаток 1
Перелік предметів та спеціальностей з яких проводяться Олімпіади
Спеціальність
101 Екологія
131 Прикладна
механіка
133 Галузеве
машинобудування
141 Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка
142 Енергетичне
машинобудування
144 Теплоенергетика
151Автоматизація та
комп’ютерноінтегровані технології
161 Хімічні технології
та інженерія
162 Біотехнології та
біоінженерія
181 Харчові технології

186 Видавництво та
поліграфія

Інститути, факультети

Олімпіада з:

Факультет біотехнології та
екологічного контролю
Навчально-науковий
інженерно-технічний інститут
ім. акад. І.С. Гулого
Навчально-науковий
інженерно-технічний інститут
ім. акад. І.С. Гулого
Навчально-науковий
інженерно-технічний інститут
ім. акад. І.С. Гулого
Навчально-науковий
інженерно-технічний інститут
ім. акад. І.С. Гулого
Навчально-науковий
інженерно-технічний інститут
ім. акад. І.С. Гулого
Факультет автоматизації і
комп’ютерних систем

Біологія або хімія,
або географія
Математика або
фізика
Математика або
фізика
Математика або
фізика
Математика або
фізика
Математика або
фізика
Математика або
фізика

Факультет біотехнології та
Математика або
екологічного контролю
хімія, або біологія
Факультет біотехнології та Біологія або хімія, або
екологічного контролю
математика
Навчально-науковий
Математика або
інститут харчових
хімія, або біологія
технологій /
Факультет готельноресторанного та
туристичного бізнесу
Навчально-науковий
Математика або
інженерно-технічний інститут
фізика, або хімія
ім. акад. І.С. Гулого

4

Додаток 2
Графік проведення Олімпіад
Етапи Олімпіади

Дати проведення

Місце проведення

Дистанційний
(перший) тур

з 19 лютого 2018 року
по 11 березня 2018 року

http://nuft.edu.ua

Попередні результати
першого туру

19 березня 2018 року

http://nuft.edu.ua

з 19 по 22 березня
2018 року

Університет, м. Київ,
вул. Володимирська, 68

26 березня 2018 року

http://nuft.edu.ua

14 та 15 квітня
2018 року

Університет, м. Київ,
вул. Володимирська, 68

16 квітня 2018 року

http://nuft.edu.ua

з 16 по 19 квітня
2018 року

Університет, м. Київ,
вул. Володимирська, 68

20 квітня 2018 року

http://nuft.edu.ua

Подача апеляційних
заяв
Підбиття остаточних
підсумків першого
туру
Очний (другий) тур
Попередні результати
другого туру
Подача апеляційних
заяв
Підбиття остаточних
підсумків
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