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І Загальні положення 

 

1.1 Дане Положення розроблено відповідно до «Положення про Всеукраїнські олімпіади 

закладу вищої освіти для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої 

освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 1587 від 21.12.2016 р. та 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 16/29884 від 10 січня 2017 р, «Умов прийому 

до закладів вищої освіти України в 2017 році», затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України від 13 жовтня 2016 року № 1236 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 

листопада 2016 року за номером №1515/29645, а також «Правил прийому у Державному 

університеті інтелектуальних технологій і зв’язку у 2021 році».  

1.2. Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнських олімпіад (далі - 

Олімпіад) в Державном університеті інтелектуальних технологій і зв’язку для професійної 

орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти.  

1.3. Основними завданнями Олімпіад є виявлення, розвиток обдарованих вступників, 

надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання в ДУІТЗ, реалізація здібностей 

талановитих учнів.  

1.4. Організатором та координатором Олімпіад є ДУІТЗ. ДУІТЗ здійснює організаційно-

методичне забезпечення проведення Олімпіад.  

1.5. Олімпіади проводяться з таких предметів: українська мова та література, фізика та 

математика. Допускається участь у Олімпіадах з декількох предметів. 

 

ІІ Організація Олімпіад 

 

2.1 Для проведення Олімпіад наказом Ректора ДУІТЗ створюється Організаційний комітет, 

який відповідає за організаційне та методичне проведення Олімпіад.  

2.2. Для складання завдань Олімпіад за поданням директорів інститутів формуються 

предметно-методичні комісії, до яких входять фахівці відповідної галузі, у складі не більше шести 

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.  

2.3. Для розгляду апеляцій учасників утворюється апеляційна комісія. Головою апеляційної 

комісії призначається проректор ДУІТЗ, який не є членом предметно-методичних комісій ДУІТЗ. 

Склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) 

працівників ДУІТЗ, які не є членами предметно-методичних комісій ДУІТЗ.  

2.4. 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 Олімпіад. 

2.5 Олімпіади проводяться у два тури дистанційний (березень) та очний (квітень). Графік 

проведення Олімпіад наведено у додатку 1 до цього Положення. 
2.6. Учасники заповнюють заявку (додаток 2) на участь в Олімпіаді. Обов’язковою умовою 

для участі в очному турі Олімпіади є наявність документу, що посвідчує особу учасника (паспорт 
або свідоцтво про народження та учнівський квиток або довідка з фотокарткою з навчального 

закладу, де навчається учасник Олімпіади, завірена печаткою навчального закладу). Учасники 

несуть особисту відповідальність за достовірність наданої інформації.  

Участь в Олімпіаді є безкоштовною. 

2.7. 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.  

2.8. Перескладання завдань  очного турів Олімпіади не допускається. 
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III Проведення дистанційного туру 

 

3.1. Під час проведення дистанційного туру учасники Олімпіади ознайомлюються із 

завданнями, розміщеними на веб-сайті ДУІТЗ, розв’язують їх та надсилають до Оргкомітету 

Олімпіад поштою або електронною поштою. 

3.2. Дистанційний тур проводиться у формі тестового контролю знань і складається з 20 

запитань у вигляді тестів. Учасники за власним бажанням мають можливість пройти тестування 

письмово або обрати комп'ютерне тестування. Комп'ютерне тестування здійснюється у режимі 

онлайн на сайті ДУІТЗ у формі самостійного діалогу учасника Олімпіади з комп’ютером. Під час 

комп’ютерного тестування учасник Олімпіади самостійно вводить відповіді у комп’ютер. Система 

фіксує: час початку тестування, час завершення тестування та дозволяє учасникам Олімпіади 

ознайомитись з відповідями (розв’язками) завдань, запропонованими предметно-методичними 

комісіями.  

3.3. Форма тестових завдань та шкала їх оцінювання визначаються критеріями оцінки знань, 

розробеними предметно-методичними комісіями.  

3.4. Завдання, виконані учасниками з використанням комп’ютерної техніки, разом з 

відповідями на них роздруковуються на паперових носіях, а результати дистанційного туру 

заносяться до відомості та підписуються членами предметно-методичні комісії.  

3.5. Остаточні підсумки дистанційного туру підводяться не пізніше ніж за тиждень після його 

проведення, а його результати розміщуються на веб-сайті ДУІТЗ та доводяться до відома учасників 

у вигляді повідомлення на електронну пошту, вказану при реєстрації.  

3.6. За результатами дистанційного туру предметно-методичні комісії приймають 

протокольне рішення про допуск учасників Олімпіади до участі у другому турі.  

 

IV Проведення очного туру 

 

4.1. До участі в другому турі допускаються учасники, які набрали не менше 75 % балів на 

першому етапі.  

4.2. Другий тур проходить в ДУІТЗ. 

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 і розмістити інформацію на веб-сайті ДУІТЗ.  

4.3. Завдання ІІ туру складається з 20 запитань. На розв’язання завдань другого туру 

надається 1,5 години часу. 

4.4. Під час проведення другого туру Олімпіад не допускається: 

- розмови та використання мобільного зв'язку;  

- користування будь-якими сторонніми джерелами інформації;  

- присутність сторонніх осіб;  

- вихід учасника з аудиторії і інші дії, що заважають вирішенню завдань;  

- забороняється використовувати підручники, навчальні посібники, інші друковані (електронні) 

носії інформації, користуватися калькуляторами, персональними комп'ютерами, телефонами та 

іншими засобами зв'язку, якщо це не передбачено рішенням предметно-методичної комісії.  

4.5. При виявленні порушення та фактів використання або поширення під час тестування 

сторонніх джерел інформації (в т. ч. підказування), користування технічними засобами учасник 

Олімпіади усувається від участі у очному турі, про що складається відповідний акт, який 

підписують предметно-методичні комісії і учасник. 

4.6. Після закінчення часу, що відведено для виконання завдання очного туру Олімпіади, 

відповіді підписуються учасниками, збираються головою предметно-методичної комісії та 

передаються голові Організаційного комітету або його заступнику, які проводять шифрування. 

 

4.7. За результатами перевірки предметно-методичні комісії формують попередні результати 

учасників Олімпіади, заповнюють відомості з шифрами та підписами членів предметно-
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методичної комісії відповідної Олімпіади і передають їх голові Організаційного комітету або його 

заступнику, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища учасників 

Олімпіади. 

4.8. Попередні результати учасників другого туру розміщуються на веб-сайті ОНАЗ  

ім. О.С. Попова не пізніше 17-00 год. наступного після виконання завдань дня.  

 

V Підведення підсумків Олімпіад 

 

5.1. Остаточні підсумки Олімпіади підводяться не пізніше ніж за тиждень після проведення, а 

її результати затверджуються наказом Ректора і розміщуються на веб-сайті ДУІТЗ. 

5.2. Відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України та Правил 

прийому в ДУІТЗ в 2021 році, учасникам Олімпіади, які набрали не менше 90% балів на другому 

етапі, нараховуються до 20 додаткових балів до одного з предметів сертифіката зовнішнього 

незалежного оцінювання (але загальна сума балів з предмету не перевищує 200 балів) при 

розрахунку конкурсного бала для вступу в ДУІТЗ на навчання за інженерно-технічними 

спеціальностями, вказаними в додатку 3 до цього Положення. 

5.3. Визначення кількості додаткових балів до результатів зовнішнього незалежного 

оцінювання (ЗНО) здійснюється шляхом переведення результатів учасників ІІ туру Олімпіади у 

20-бальну шкалу на основі таблиці додатку 4 до цього Положення. 

5.4. За результатами очного туру предметно-методичні комісії приймають протокольне 

рішення про нарахування додаткових балів до одного з предметів сертифіката зовнішнього 

незалежного оцінювання, з якого проводилась Олімпіада, (але загальна сума балів з предмету не 

перевищує 200 балів) при розрахунку конкурсного бала для вступу в ДУІТЗ. 

5.5. Результати, отримані учасниками ІІ туру Олімпіади, можуть бути використані під час 

обчислення конкурсного балу вступника тільки у рік проведення Олімпіади. 

5.6. Переможці Олімпіади та учасники Олімпіади, які отримали право на нарахування 

додаткових балів, нагороджуються дипломами. В дипломі зазначається призове місце, предмет, 

кількість нарахованих з цього предмету додаткових балів та перелік спеціальностей, при вступі на 

які ці додаткові бали враховуються. Дипломи переможців та учасників Олімпіади підписуються 

Ректором ДУІТЗ та засвідчуються гербовою печаткою. 

 

VI Порядок 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 та одержувати письмові відповіді (за вимогою учасників) до 

підбиття остаточних підсумків відповідного туру. Подання апеляції здійснюється протягом доби 

після оприлюднення попередніх результатів Олімпіад, про що повідомляється учасникам перед 

початком змагань. У заяві учасник Олімпіади повинен зазначити причину апеляції.  

6.2. Результатом розгляду апеляції є прийняття апеляційною комісією одного з трьох рішень:  

- "попереднє оцінювання результатів учасника Олімпіади відповідає рівню і якості виконаної 

роботи та не змінюється";  

- "попереднє оцінювання результатів учасника Олімпіади не відповідає рівню і якості 

виконаної роботи та збільшується до ... балів (вказується нова оцінка відповідно до прийнятої 

системи оцінювання результатів Олімпіади)";  

- "попереднє оцінювання результатів учасника Олімпіади не відповідає рівню і якості 

виконаної роботи та зменшується до ... балів (вказується нова оцінка відповідно до прийнятої 

системи оцінювання результатів Олімпіади)". 

6.3. Рішення апеляційної комісії фіксується у протоколі засідання цієї комісії та надається 

для ознайомлення заявнику.  

VII Прикінцеві положення 
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7.1. Громадські організації мають право вести спостереження за проведенням Олімпіад. 

ДУІТЗ зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на 

Олімпіаді. Громадські спостерігачі мають право ознайомитися із завданнями Олімпіади виключно 

після її проведення.  

7.2. Додаткові питання, пов’язані з проведенням Олімпіад, що не врегульовані цим 

Положенням, вирішуються у встановленому ДУІТЗ порядку.  

 

Положення про Всеукраїнські Олімпіади в ДУІТЗ для професійної орієнтації вступників на 

основі повної загальної середньої освіти розглянуто та схвалено на засіданні Приймальної комісії 

04 лютого 2021 року протокол № 2. 

 

 

Відповідальний секретар Приймальної комісії    К.Д. Лаврека 
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Додаток 1 

 

Графік проведення Олімпіад 
 

15 березя – 31 березя 2021 р Етап 1. Дистанційний. 

01 квітня  2021 р Оголошення попередніх результатов Етапу 1. 

02 квітня 2021 р Прийом апеляцій. 

05 квітня 2021 р Оголошення остаточних результатів Етапу 1. 

 

24, 25 квітня  2021 р Етап 2. Очний.0 

27 квітня 2021 р Оголошення попередніх результатов Олімпіад. 

28 квітня 2021 р Прийом апеляцій. 

29 квітня 2021 р Оголошення остаточних результатів Олімпіад. 

 



Положення про Всеукраїнські Олімпіади в Державному університеті інтелектуальних технологій і зв’язку  

для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти  
 

7 

Додаток 2 

 

Заявка на участь у Всеукраїнській олімпіаді в  

Державному університеті інтелектуальних технологій і зв’язку 
для професійної орієнтації вступників  

на основі повної загальної середньої освіти 
 

 

Відомості про конкурсанта:  

Прізвище____________________________________________________________ 

Ім’я_________________________________________________________________ 

По батькові __________________________________________________________ 

Число, місяць, рік  народження: ________________________________________ 

Адрес електронної пошти: ________________________________________ 

Клас _______________________________________________________________ 

Номер школи, в якій навчається конкурсант _______________ 

Телефон конкурсанта :________________________________________________ 

Предмет олімпіади ___________________________________________________ 

_______________________                          ________________________ 

             (дата)                                                                                                     (особистий підпис) 
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Додаток 3 

 

Перелік спеціальностей, при вступі на які можуть нараховуватись додаткові 

бали до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного 
предмета при розрахунку конкурсного бала в Державному університеті 

інтелектуальних технологій і зв’язку  за участь у Всеукраїнській олімпіаді 
для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої 

освіти відповідно до Правил прийому в 2021 році 

 

 
Шифр 

галузі 

Найменування галузі знань Код 

спеціальності 

Назва спеціальності 

15 
Автоматизація та 

приладобудування 

151 
Автоматизація та комп’ютерно- 

інтегровані технології 

 152 
Метрологія та інформаційно- 

вимірювальна техніка 
 153 Мікро- та наносистемна техніка 

17 Електроніка та 

телекомунікації 

171 Електроніка 

 172 Телекомунікації та радіотехніка 

27 Транспорт 275 
Транспортні технології (за 
видами) 
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Додаток 4 

 

Таблиця для переведення результату участі в ІІ турі Олімпіади  

у 20-бальну шкалу оцінювання 

 
Результат участі, % балів 20- бальна шкала 

90 19 

100 20 

 
 


