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положЕннrI
про BceyKpaIrlcbKy олiм пiаltу

Киiвського нацiонаJIьного уrliверсит,ету iMeHi Тараса IIIg3'IgНЦП

для професiйноi opicHTauiT вступIlиlсiв lra ocHoBi повrlоi заt,аJtьtlоi серелньоТ освiти

1. зАгАлънI положЕння
llолоrкення про l}ceyKpaTHcbKy олiмпiаду КиТtзськот,о нацiонаJ]ьного уr-riверсит,ет,у

iMeHi 1'араса Шевченка для професiйнот орiснтацiт встугlникiв на ocнoBi повнот Загалl,нот

середньот освi,ги (далi - Полоrкегtня) визнаLIас порядок оргаttiзацiт та проведеl{ня

BceyKpaTHcbtcoT о;riмпiади ItиТвсьttого нацiонального уrriвероите,r,у iMer-ri Тараоа

шев.lенка (даlli _- Олiмгriада) для професiйrrот орiснr,аrцiт вступrtикiв на осноlзi tloBrtclТ

загальноТ cepellHboT освiт,и.
lIо,полtенltя розроблене вiдповi:tно до IIололсеtlгtя про Bceykpairrcbki оlliмttiади

вищоI.о навчальнОl-,о заItлалУ л;tя професiйноТ орiсгIr,ацii lзс,гуllrlикiв lla ocltclBi ttоtзtltll

зага-пьнот серелньот освiт,и, затверlt)I(егlсlt,о [Iаказом МоII Уrtраi'r,rи N!l5tt7 rзi:t 2l .|2.20lr6

року. заре€]сl,рОваногО в МilliO,гсрсr,вi tосr,иtliТ Уrсраi'rrи Nl l6\29884 Bi;t l0 ci,rrrlr 2()l7

року З урахуванНям IIосr,анови Кабiнеr,У Мiнiс,грiВ УltраТrrИ N9l2Зб вizц 09 r,ру,rrrя 2020

porty <IIро встановлеI{ня карантину ],а запровад)кеIIня обмеrliуваJlьних протиеIliдцемli,tttt,tх

заходiВ з MeToIo запобit,аНня пошиРеIIнЮ на теритОрiI УкраТни госl,рС)Т pecrripa,t,tlplltlT

хвороби CoVID- 19. спричинеlrот KopoHaBipycoM SARS-CoV-2)) (зi змillап,tи ,l,al

/1огlовIIеl-|нями) на r,ериr,орiТ Уrtраirlи караlI,1,иtlу l,a вI]едеlItlrlм уt(азоNl 11резиltеtl,t,аt

УrtраТнИ Ng 6412022 вiл 24 лю,гого 2о22 pol<y Kllpo введення воснного с,гаrIу в YKpaTHi> (зi

змiнами) на територiТ УrtраТrlи восIlljого стаIIу.
осtlовниМ завдаI{няМ о-iriмгliади с виявJIення i заохоLIеFII]я обдароваt"Iих встуllникiв,

надання Тм допомоt,и у виборi професiТ, ЗflJlуrlgрllrо Тх до навчаI{FIя в KI,tTBcblctlMy

tlацiоналЬномУ унiверси,ге,гi iMelri Тараса l1IeB.teHKa (,LlaJri - Уrriверс1,1,ге,t,), реаlriзirrцi)'

здiбностей та;lанови,гих уч н ilз.
()-rriмrliада Ilроl]одlи,ГьсrI :] 

,I,акИх IIовtILl"]ILIIих rIрсit]чIе,t,itз: Mz.t t,сN4|1,I,ика, хiп,riя" r,соr,llirфilr"

бiолсlгiя. фiзика.
()lriмпiада з кожногО I{авчzlJIьIIОго предме,l,zl llрово/l14,1,ьсЯ У /1ва l,урИ ,,llиC,I,tlIIlllt1Illl1,1

(вiдбiрковий) та очний (фirrаllьнлrй).
Олiмrliада не ПРОВОДИ1'I)0r] гriд LIac ttаltзви.Iайtlих сиr,уаlliй ltpиpoiillIOl,() i

1ехногеIIного поход)(енl{rI, карантиtlу. заllровал)I(еllltrl llptt'l'Иclti/lePti'Illt,ix ЗаХСlllirЗ l'tl
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ittltlих обс,rавин (даiлi -- I]адзвиLlайrri обставини). ;lKi об'скl,ивIIо унемоI(ливлtсllо,rь tj'

IIровсденIIя. l Iiд час дiТ надзви.lайних обс,t,аlзигt фiна:rьrtий тур Олiмгliа.ltи i\4o)Itc

прово/lитиOя винятково у заочнiй (дtистаIrцiйнiй) формi, про lIto видас,I'ьOrI pitlteгtltll

оргttом iT,eTy Ол i мrriали,

I{e рiшенIlя мас бути olryб;riKoBaHe на вебсай,гi l1рийма"llьноТ KoMiciT (vstup.l<nLr.ua)

гlе гtiзнiшrе HilIt за мiсяць до проt]едеFIня фirrаlrьrrого 
,гуру ,га не суперечити r'рафiкУ

проведенI-rя Ол i мпiади.
/[о участi в Олiмгriадi допускаtоться особи, якi о,rримаJIи повIlу звгilJIьl{} середIIIо

сlсвi,гу або MaIoтb право Ilа о,гримання докумснl,а IIро повну :]агальLtу ceper]Hlo освi,гу rl

pirc проведення Orli мпiади.
Учасниlси Олiмпiади м.lють llpaвo озrtайомиl,ись з вiдповiltями (розв'яtЗКаМИ) ДО

завдань, заIIроtIонОваI]иХ пре/]меl-Но-методиЧнимИ Iсомiсiями, То з попередtriми

результатами перевiрки робiт учасникiв до пiдбиття остатоLIних пiдсУмltiв.
Якrцо це tIерелбачено Умовами (lIоря2llсом) Irрийому IIa I{al]LIaHHrI для зДобУ'rrя

вищоТ освiти l] IIо,гочIIому polti, учttсникам ОrIiмпiади, якi набрали IJe ме1,IШе HilK 90%,

балiв у фiнальному,гурi, iякi в piK BcTylly отримали гIовну загальlIу ccpcil|tlo tlcBi,l,y,t,a

вступають на спецiаlrьностi, визначснi Перелirtом спецiальItосr,ей, якl4м lIаl.)lа(],l'ьсЯ

особлива пiлт,римка, МОЖУтI) Ilараховува,l,исL i (cllltt,t,ttoBi ба;ttr /lo tlцittl<и cc1-1tи(lilia,rlt

зсltзнiшнього незале)кного oItiHtoBarlllяt з о/llIого l]iiцIloBillLtot,o llрсдме la rri;t LIac

розрахунку конкурсного бала в Унiверситетi. Кiлькiсть додаткових балiв передбачас'l'ЬСЯ

lIравилами прийомУ Ло КиТвського нацiоналl,нсlо унiверси,геl,у iMeHi 'l'apaca IIleB,tettKit.

затвердI(ених для lзiлповiдноI,о року вс,l,упу.
I-ромалськi органiзацiТ маюr,ь праirо здiйснtовати сIIостере)Itення :].l llpol}e/lcнttяivl

О;riмпiа:t. ознайоми,гись iз завдаLIнями олiплгriади l,ромадсьlti сltостерiгачi маIоть llpaBo
I]икJlючно t-tiсля iТ провелення.

!,ля проведення Олiмпiади в Унiверситетi с-tворюю,гься робочi органи О.lliмгriадI,t:

оргкомiтет, предмеl,но-методи.tнi KoMiciT, x(ypi та аrtеляцiйна комiсiя, сlQlад яких
за,гверджусl,ься наказом ректора.

I'рафiк проведення Оlliмlriади заl,верд)Itустьсrl наказом рек,гора i оltрилtо;(l]lо(,l'ьсrt

lIa вебсайтi ГIриймальгrоТ KoMiciT (vstup.knu.ua):]a одиII мiсяl,tь i{O lIpoBc,r(eIIIlrI

вiдбiркового ,I,ypy.

2. роБочI оl,I,АtIи оJIIмIIIА/Iи
Оргкомiтет забезIIеLIус l1роt]едеLlнrl О;tiмlriади" зокрсjчIа lt(),lpиMallIlrl llриIrltиttу ii'

прозоростi, захист прав уLIасникiв, коll,гроль зtl IjиконаIIlIям вимог lIollorttcIlltяt.

ГоловоIо оргttомi,гету признаLIасться lIpopeKтop з науково-ltедагоl,i'tноТ робо'I'и,
Прелме,гrlо-методичнi KoMicii створtоIо,l,ься окремо з кожIlого llaBLIzlJIbIIol,()

преllмеl,а. OcHсlBHa функltiя комiсiй: метоличне забезlIе.IеFIня проведенIlя ОлiмrliZl;цI4 'l'tl

створення завr_(ань вiдбiркового i фiнальrrого TypiB Оrriмпiади. Члени пре/lМеl'нО-

методи.lнот KoMiciT забезпечують науковий piBeHb змiсту завдаIIь i беруть I]a себе

зобов'язання Тх нерозголошення до моменту оприлюдне}лня. Надання пiлготовлених
завданЬ буль-якiй особi, яка не €] членоМ l]редметIIо-ме,годиЧноТ KoMiciT, не дозвоЛЯс'I'I)сЯ.

llo ск;rалу ко>ttноТ пре/lметно-методиLtноТ rcoMioiT rзход;t,гь фахiвцi вiдгIовiдгtоТ I'а.lrуЗi

У скла/Ii не бi.ltьlле II'ят,И осiб з чисJIа llzlуково-ГIедаt,огi,ttlих Itрашiвtlиr<irз

фаr<улы,е't,iв/навча;]ьно-IIауксlвих iнсr,и,r,уr,iв/irrс,ги,гitз. ГIри cPopMyBattгli ttомriсiй lrpioplttc,r

LIадастьсrl ,r,им 
факУ.llь,rетам/гIавчаJlьI,Iо-науковим illсти,гутам/itlс,ги,r,утам, яtlсi OI,oJIolII),Iсl,I,L

rrрийом на навLIання FIа спеI{iальнос,гi, шо l]хоllя,l,Ь дсl l lepe.lriKy сllецiальItостей, ,tl(иlvl

LIаласться особлива пiдтримка.
Журi розробляс l]имоги /\о завl]ань ,I,a кри,герiТ clцiгtloBaHlllt Ko)Itllol'() t Уру

олiмпiади.
[-оловоtо lrtypi rIризначасться прореI(тор з науковоТ роботи.



)Itypi складасться iз сеlttliй, кOлtна з яких lзil(ttоtзiдас] за орI-анiзаrtiйrrе забсзtIеLlеlIlIrI

прове/tеLlня О.lriмIIiади та оцiнкlванняr iT резу.ltь,l,а,t,iв з K())I(H()I,o HaBLIaJlbнo1,0 Ilpe/lMe,la.
Секцirо з вiлrlовiд1-1ого Ilрелмета очоJItOс I,oJIOl]zl" lttсий lIр14зIIача(]l,ьсrl :] lIl,tcJIa

декаrliв/лирекr,орiв або TxHix зас,I,уllникiв. /lo скjlаду cel<l{iT вхоl(я,l,ь tIayKtll]o-1te.,цat,tlt i,llti

с фахiвltями вiдповiдноТ галузi. З числа членiв секцiТ гIризнаLlас,l,ьсяпраLllвники, якl (

ceкpeTap, I Iри формуваннi секцiТ прiорит,е,г IIадас,I,ься I,им фаrсу;rь,гс,l,ам/гrаtlча.rIIlII()-
науковим iнститутам/iнститу,гам. якi оголошують прийом на HaI]LIaIll{rl на спецiальrlсlс,t,i,
llKi вхсlдять до l1ерелiку сгtеl(iалlьностей. яким I{адасться особлива tliдтримка.

Аltе"rrяцiйна KoMicirl. У разi виI-IикFIеннrl питань tцоllо правильнос,гi та
об'сктивl-tостi оlliнювання викоIIаI{их завдаIlь учас}{ики моють IIраво гIодавати /lo
агlеляцiйноТ KoMiciT заяву у письмовiй формi до оприлюднен[Iя остаточних пiдсумrкirз

вiдгlовiдного туру. Строrси поданIIя апеляцii визначаються i повiдомляIоться уLIасникам
Ilepell початком змагань. У заявi учасник Оlriмпiади поI]инен зазнаLIиl,и IlриLIину
аltе.ltяtliТ, Рilшення агlеляцiйноТ rtoMiciT фiксусr-ьсrl у протоко:ti засi,tIаIII{rI цiеТ r<oMicir' ,га

надастьсrI l1.1 tlt i-l:з найо мл с н I Iя зая I]I I и ку.

3. дистАнцIЙницЙ (вIдБlрковиЙ1,гvе
Завдання вiдбiркового l,уру, кри,l,ерiТ оrlilIttltзаlttlя. llраI}иJIа cl(lt'lpпlltcttltlt

розв'язування та умови подаFII]rI виконаних завдань оприJI}однюються на вебсайr'i
ПриймальноТ KoMiciT (vstup.knu.ua) вiдповiдно до графirtа Ол i мпiали.

Учасники Олiмпiади Malo,I,b IIраво ознайоми,гись з вiztltсlвiдями (розв'язrtами)
завдань. запропоноваI{ими предметно-методиLIними комiсiями.,I,a з попередItiми

рсзультатами перевiрlси робir,у.lасникiв ло пiдби,гтrl остатоLIIIих пiдсумкiв.
Результати вiдбiркового туру затверджуIоться головою оргкомiтету гIа пiдставi

ltро,гоttолiв засiдань секцiТ. Протокол засiлання секцii 1-1iдписуе iT голова та секретар,
Список перемохtцiв вiдбiркового туру з ttовiдомленням про допущення /-lo

фiнального ],уру гlо кожнiй сеrtцiТ окремо оllрилюдtIIоIоться на вебсайтi llрийма.ltl,гtоТ
KoMiciT ,га вебсайтах факу.llьте,гiв/навчально-наукових iнс,r,итутiв/iнс,ги,r:у,гiв не ttiзгtittIе

HirK за п,tiсяць до проведення другого туру Оrriмlliади.

4. очниЙ (qrtнАльниЙ) тур
l]o участ,i у фirrальнсlму,гурi лоlIускаю,l,ьсяl уrlilgl]ики. яtl<i набраJlи IIе Mcrзrrrc 759Ь

балiв на вiдбiрковому Typi.
Учасники Олiмпiади мають право ознайомитись з вiltповiдями (розв'язками)

завдань, запропонованими предметI-Iо-ме,годиLIними комiсiями, ,t,a з поttере/tгriми

резуJlьтатами гIеревiрки робiг учасникiв до гriдбиття осI,а,I,оLIних lliltcyMr<iB.

Резу.llьтаr,и фiltаllьного туру за,I,верлх(уюl,ьсrI I,oJloвolo сlргttомir,е,|,у за пог0l1)I(еIIням

з головою irtypi на пiдс,гавi llро,гоtсолiв засiдань секцiй. Протокоrt засiдаilня секцiТ
гIiдписус lТ голова та секретар.

Результати фiнальI{ого туру по ко>ttнiй секцiТ окремо оприлIодFIIоIоться на вебсайтi
I IриймальноТ KoMiciT (vstup,knu.ua)
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