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1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнської

олімпіади Миколаївського НАУ (далі – Олімпіада) для професійної орієнтації вступників на

основі повної загальної середньої освіти.

1.2. Основними завданнями Олімпіади є:

- виявлення, розвиток обдарованих вступників;

- сприяння у виборі професії;

- залучення їх до навчання у Миколаївському НАУ;

- реалізація здібностей талановитих учнів.

1.3. Організатором Олімпіади є Миколаївський НАУ, який здійснює організаційно-

методичне забезпечення її проведення.

1.4.  Всеукраїнська олімпіада Миколаївського НАУ проводяться із навчальних

предметів, які є конкурсними при вступі до Миколаївського НАУ (у 2018 році – українська

мова, українська література, математика, історія України, біологія, англійська мова, фізика;

далі  – згідно Правил прийому до Миколаївського НАУ).

1.5. Для складання завдань Олімпіади Миколаївський НАУ формує 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.
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2. Порядок організації та проведення Олімпіади

2.1.  Для проведення Олімпіади Миколаївський НАУ створює організаційний комітет,

який відповідає за організаційне та методичне проведення Олімпіади.

2.2. Олімпіада проводяться у два тури – дистанційний та очний.

2.3. Дистанційний тур Олімпіади відбувається у березні поточного року як інтернет-

тестування, що містить завдання з навчальних предметів відповідно до програми для

закладів загальної середньої освіти (далі - ЗСО). Форми завдань та їх складність

відповідають рівню завдань для зовнішнього незалежного оцінювання. Тести дистанційного

туру Олімпіади,  розміщені на веб-сайті Миколаївського НАУ (www.mnau.edu.ua),  єдині для

всіх учасників незалежно від типу навчального закладу й форми навчання.

2.4. Для участі в дистанційному турі необхідно зареєструватися на сайті

www.mnau.edu.ua, у визначений вище період зайти в систему дистанційного навчання

Moodle і виконати тестові завдання. Узяти участь в дистанційному турі олімпіади можуть

лише ті учні, які після реєстрації отримали підтвердження й пароль на тестування.

2.5. За підсумками дистанційного туру учні, які наберуть не менше 75 % балів, будуть

допущені для участі в другому (фінальному) турі Олімпіади. Запрошення будуть надіслані на

електронні адреси учасників не пізніше, ніж за 10 днів до проведення другого туру.

2.6. Другий тур проходить у Миколаївському НАУ. Він передбачає написання

учнівського твору на одну із запропонованих тем (українська література) або виконання

творчих завдань прикладного характеру (українська мова, математика, біологія, історія

України, фізика, англійська мова).

2.7. Організаційний комітет Олімпіади не пізніше ніж за місяць до проведення другого

туру повідомляє заклади ЗСО, учні яких пройшли до другого туру, щодо його проведення.
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3. Учасники олімпіади

3.1.  До участі в Олімпіаді допускаються особи,  які отримали повну загальну середню

освіту або мають право на отримання документа про повну загальну середню освіту у рік

проведення Олімпіади.

3.2. Учасники Олімпіади мають право ознайомитись з відповідями (розв’язками)

завдань, запропонованими предметно-методичними комісіями, та з попередніми

результатами перевірки робіт учасників до підбиття остаточних підсумків.

3.3. Участь в Олімпіаді добровільна й індивідуальна.

3.4. До місця проведення другого туру учасники Олімпіади прибувають самостійно або

в супроводі вчителя, маючи при собі паспорт або свідоцтво про народження, учнівський

квиток.

3.5. Учасники Олімпіади повинні дотримуватися цього Положення, норм і правил

безпеки життєдіяльності, виконувати рішення Оргкомітету і журі.

3.6. Учасникам другого туру Олімпіади з метою професійної орієнтації вступників на

основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, визначених Правилами прийому

до Миколаївського НАУ нараховуються додаткові від 1 до 20 балів до сертифіката

зовнішнього незалежного оцінювання з одного предмета при розрахунку конкурсного бала в

Миколаївському НАУ.

3.7. Додаткові бали не підсумовуються. За умови участі в олімпіаді із кількох предметів

їх учаснику додається більший бал із можливих 20 балів.

3.8. Додаткові бали нараховуються учасникам, які набрали не менше ніж 90 % балів на

другому етапі.
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4. Оргкомітет Олімпіади

4.1. До складу оргкомітету Олімпіади входять науково-педагогічні працівники кафедр

та інших структурних підрозділів Миколаївського національного аграрного університету.

4.2. Оргкомітет:

- розробляє план організаційних заходів Олімпіади, визначає терміни її проведення;

- формує склад учасників Олімпіади відповідно до цього Положення;

- проводить поточну організаційну роботу з підготовки й проведення Олімпіади;

- забезпечує дотримання порядку під час проведення Олімпіади і сприяє

висвітленню результатів у засобах масової інформації.

5. Журі Олімпіади

5.1. Для проведення другого туру Організатор формує журі з науково-педагогічних

працівників університету, учителів загальноосвітніх шкіл, методистів. Його очолює голова,

який забезпечує об’єктивність перевірки й оцінювання робіт учасників Олімпіади.

5.2. Журі перевіряє й оцінює роботи учасників Олімпіади, надає оргкомітету звіт про

результати її проведення.

6. Подання апеляцій

6.1.  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. Строки подання апеляції визначаються

організаційним комітетом, про що повідомляється учасникам перед початком змагань. У

заяві учасник Олімпіади повинен зазначити причину апеляції.
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6.2. Рішення апеляційної комісії фіксується у протоколі засідання цієї комісії та

надається для ознайомлення заявнику.

6.3. Громадські організації мають право вести спостереження за проведенням

Олімпіади. Миколаївський НАУ зобов’язаний створити належні умови для присутності

громадських спостерігачів на Олімпіаді. Громадські спостерігачі мають право ознайомитися

із завданнями Олімпіади виключно після її проведення.

7. Нагородження учасників Олімпіади

7.1. Переможцями Олімпіади є учасники другого туру, нагороджені дипломами І, ІІ,

ІІІ ступенів.

7.2. Нагородження переможців і вручення дипломів відбувається у Миколаївському

національному аграрному університеті.

7.3. У разі втрати диплом не поновлюється і дублікат не видається.

8. Фінансування Олімпіади

8.1. Олімпіада фінансується за кошти, не заборонені законодавством України.

8.2. Проїзд і проживання учасники другого туру оплачують самостійно, харчування

забезпечує Миколаївський НАУ.

8.3. Оплату відряджень учителів, членів журі здійснюють організації, у яких вони

працюють.

9. Прикінцеві положення

9.1. Зміни і доповнення до даного положення проводяться у разі потреби за наказом

ректора або наказом ректора за рішенням вченої ради університету.

9.2.  Положення затверджується наказом ректора та вступає в силу з моменту видачі

наказу.

9.3. Дія Положення скасовується наказом ректора за рішенням вченої ради

університету.




