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1. Це  Положення визначає порядок організації та проведення 

Всеукраїнської олімпіади Тернопільського національного технічного університету 

імені Івана Пулюя (далі – Олімпіада) для професійної орієнтації вступників на 

основі повної загальної середньої освіти та розроблене відповідно до наказу 

Міністерства освіти і науки України № 1587 від 21.12.2016 р. «Про затвердження 

Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для 

професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 р. за № 16/29884. 

2. Основними завданнями Олімпіади є виявлення, розвиток обдарованих 

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

Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя (далі 

– Університет), реалізація здібностей талановитих учнів.  

Університет проводить олімпіади з: математики, біології, фізики, іноземної 

мови (англійська, німецька, французька), географії. 

3. Організатором та координатором Олімпіади є Університет, який 

забезпечує організаційно-методичне проведення Олімпіади. 

4. Для складання завдань Олімпіади формуються 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, 

забороняється. 

5. Для проведення Олімпіади створюється оргкомітет, який відповідає за її 

організаційне та методичне проведення. 

6. Персональний склад предметно-методичних комісій та оргкомітету 

затверджується наказом ректора Університету. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Олімпіада проводиться у два тури - дистанційний та очний. Терміни 

проведення олімпіади встановлюються оргкомітетом. Інформація про терміни 
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проведення олімпіади розміщується на офіційному веб-сайті Університету. 

10. Під час проведення першого туру (дистанційного) учасники Олімпіади 

ознайомлюються із завданнями розміщеними на офіційному веб-сайті 

Університету, та розв’язують їх. Форма проведення першого туру (дистанційного) 

визначається організаційним комітетом (письмова робота, тестування в онлайн-

режимі або за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення тощо). За 

результатами першого туру (дистанційного) учасники Олімпіади можуть 

отримати від 0 до 100 балів. Участь в олімпіадах з різних предметів, під час 

проведення першого (дистанційного) туру, не обмежена. 

11. У визначений термін після завершення першого туру (дистанційного) на 

офіційному веб-сайті Університету розміщуються розв’язки завдань, що були 

запропоновані при проведені цього туру Олімпіади. 

12. Другий тур проводиться у приміщенні Університету. До участі в 

другому турі допускаються учасники, які набрали не менше 75 % балів у першому 

турі (дистанційному). 

В другому (очному) турі одна особа може брати участь не більше ніж в двох 

олімпіадах. Якщо учасник в першому (дистанційному) турі обрав декілька 

предметів і з кожного з них набрав не менше 75%, він може сам обрати серед них 

лише один або два предмета для участі в другому турі Олімпіади. 

Організаційний комітет Олімпіади зобов’язаний не пізніше ніж за місяць до 

проведення другого туру Олімпіади повідомити загальноосвітні навчальні заклади 

сіл та селищ, учасники яких пройшли до другого туру, щодо проведення 

Олімпіади. 

13. Учасникам другого туру (очного) Олімпіади, які набрали не менше ніж 

90% балів, нараховуються додаткові бали до предмету сертифіката зовнішнього 

незалежного оцінювання з якого проводилась Олімпіада при розрахунку 

конкурсного бала в Університеті. 

За результатами другого туру (очного) Олімпіади учасники можуть 

отримати від 0 до 100 балів. Додаткові бали до предмету сертифіката зовнішнього 

незалежного оцінювання з якого проводилась Олімпіада при розрахунку 

конкурсного балу в Університеті нараховуються за наступною шкалою: 

 

Бали отримані за результатами 

другого туру (очного) Олімпіади 

Додаткові бали до предмету 

сертифіката зовнішнього 

незалежного оцінювання 

90-95 19 

96-100 20 
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14. 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 

Олімпіади. У заяві учасник Олімпіади повинен зазначити причину апеляції. 

15. Рішення апеляційної комісії фіксується у протоколі засідання цієї комісії 

та надається для ознайомлення заявнику. 

16. Громадські організації мають право вести спостереження за 

проведенням Олімпіади. Університет створює належні умови для присутності 

громадських спостерігачів на Олімпіаді. Громадські спостерігачі мають право 

ознайомитися із завданнями Олімпіади виключно після її проведення. 

Акредитація спостерігачів від громадських організацій закінчується за одну добу 

до початку другого туру (очного) Олімпіади. 

17. Додаткові питання, пов’язані з проведенням Олімпіади, що не 

врегульовані цим Положенням, вирішуються Приймальною комісією 

Університету. 
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