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ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1. Це Положення складене відповідно до Умов прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти в 2021 році (Надалі Умови), затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274 та 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції 09 грудня 2020 р за № 1225/35508, 

Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для 

професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти, 

затвердженого наказом МОН України 1587 від 21.12.2016 року, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції 10.01.2017 року за №16/29884, Правил прийому на навчання до 

Українського державного університету залізничного транспорту у 2021 році (далі – 

Правил), і визначає порядок організації та проведення Всеукраїнської олімпіади 

Українського державного університету залізничного транспорту для професійної 

орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти (далі – Олімпіада). 

 

2. Основними завданнями Олімпіади є виявлення, розвиток обдарованих 

вступників на основі повної загальної середньої освіти, які вступають за 

результатами зовнішнього незалежного оцінювання, надання їм допомоги у виборі 

професії, залучення їх до навчання вУкраїнському державному університеті 

залізничного транспорту, реалізація здібностей талановитих учнів.  

 

3. Керівництво організацією та проведенням Олімпіади, а також контроль за 

дотриманням вимог цього Положення, здійснює Організаційний комітет (додаток 1).  

 

4. Приймальна комісія Українського державного університету залізничного 

транспорту: 

- розробляє правила проведення кожного з турів, календарний план Олімпіади 

та подає їх на затвердження Організаційному комітету; 

- після затвердження термінів та порядку проведення І та ІІ турів Олімпіади, 

оприлюднює їх на сайті Університету;   

- організовує проведення роз’яснювальної роботи стосовно Олімпіади 

середучнів 11-класів шкіл, ліцеїв, гімназій, учнів і студентів останнього року 

навчання закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої 

освіти;   

- бере участь в організації і проведенні ІІ туру Олімпіади;   

- складає звіти про результати проведення І і ІІ турів Олімпіади (додаток 2); 

- здійснює розсилку запрошень на електронні скриньки учасникам ІІ туру 

Олімпіади; 

- здійснює ідентифікацію учасників ІІ туру олімпіади; 

-  затверджує результати тестування, подані Центромзабезпечення якості вищої 

освіти і апеляційною комісією; 

- оприлюднює результати І та ІІ турів Олімпіади; 

- контролює виконання даного Положення  

 

 

 

 

 



5. Оргкомітет Олімпіади:  

- формує предметно-методичні комісії, до яких входять фахівці відповідної 

галузі у складі не більше п’яти осіб і склад яких затверджується наказом Ректора.  

Члени предметно-методичної комісії забезпечують належний рівень змісту 

завдань та їх нерозголошення до моменту оприлюднення. Надання підготовлених 

завдань будь-якій особі, яка не є членом предметно-методичної комісії, 

забороняється; 

- затверджує конкурсні завдання, відповіді та критерії оцінки їх виконання, 

надані предметно-методичними комісіями, а також необхідні для учасників 

Олімпіади інструкції щодо виконання завдань та нарахування балів;   

- створює апеляційну комісію та встановлює порядок проведення апеляцій; 

- затверджує результати І та ІІ турів Олімпіади, а також визначає переможців.  

 

6. Центр забезпечення якості вищої освіти Університету: 

- створює систему електронної реєстрації учасників Олімпіади та систему 

дистанційного тестування, а також здійснює супровід їх роботи; 

- створює веб-сайт Олімпіади та здійснює супровід його роботи (розміщення та 

оновлення контенту тощо); 

- за необхідністю надає комп’ютерні класи та забезпечує супровід їх роботи для 

проведення ІІ туру Олімпіади.  

  



ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ 

 

7. До участі в Олімпіаді допускаються громадяни України, що отримали повну 

загальну середню освіту, або можуть отримати документ про повну загальну 

середню освіту у рік проведення Олімпіади.  

 

8. Олімпіада проводиться у два тури. I тур – дистанційний (в онлайнрежимі); II 

тур – очний (безпосередньо в Українському державному університеті залізничного 

транспорту). I тур Олімпіади проводять у 2 етапи (учасник може прийняти участь 

лише в одному етапі).  

Перший і другий тури проводяться з математики, української мови та 

літератури. 

 
Тур Дата, день тижня Час початку 

І 19.03.2021 р. (п’ятниця) 10:00 

І 20.03.2021 р. (субота) 10:00 

ІІ 23.04.2021 р. (п’ятниця) 10:00 

ІІ 24.04.2021 р. (субота) 10:00 

 

9. Для участі у етапах І туру Олімпіади здійснюється реєстрація у системі 

електронної реєстрації учасників Олімпіади в періоди, затверджені Оргкомітетом, а 

для участі у ІІ турі – згідно з формою в день проведення ІІ туру Олімпіади 

(додаток 3). Посилання на систему електронної реєстрації учасників Олімпіади 

розміщують на веб-сайті Олімпіади. Учасники несуть особисту відповідальність за 

достовірність наданої інформації.  

 

10. Безпосередня тривалість етапу І туру змагань – 1 астрономічна година. У 

визначений час (19.03.2021 о 10:00 годині, 20.03.2021 о 10:00 годині) учасник за 

посиланням авторизуєтьсяна веб-сайті Олімпіади, заходить у систему дистанційного 

тестування, уважно ознайомлюється із загальною інструкцією щодо виконання 

завдань та нарахування балів і виконує завдання, беручи до уваги, що на 

ознайомлення з інструкцією відводиться 15 хвилин. Учасник може розв'язувати 

завдання у будь-якій послідовності. Через 75 хв. від моменту початку етапу 

Олімпіадисистема тестування припинить свою роботу і буде сформовано 

підсумкову таблицю.  

 

11. Після проведення І туру Олімпіади Оргкомітет оприлюднює список 

переможців І туру на сайті Олімпіади.  

 

12. Учасники, які набрали не менше 75% балів у І турі допускаються до участі в 

ІІ турі.  

 

13. ІІ тур проходить у очній формі безпосередньо в Українському державному 

університеті залізничного транспорту. Тривалість ІІ туру змагань – 1 астрономічна 

година. Учасник заходить у систему дистанційного тестування, ознайомлюється із 

загальною інструкцією щодо виконання завдань та нарахування балів і виконує 

завдання, беручи до уваги, що на ознайомлення з інструкцією відводиться 15 

хвилин. Учасник може розв'язувати завдання у будь-якій послідовності. Про місце 

та час проведення учасники інформуються через веб-сайт Олімпіади та шляхом 



розсилки учасникам ІІ туру запрошень на їх електронні скриньки. Учасникам ІІ туру 

Олімпіади дозволяється користуватися лише комп’ютерним обладнанням, 

програмним забезпеченням та друкованими матеріалами, що надаються 

Оргкомітетом, забороняється при виконанні завдань використовувати допомогу 

інших осіб.  

Учасник ІІ туру Олімпіади повинен мати при собі документ, що посвідчує 

особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний 

реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу 

чи її спеціальний статус»).  

 

14. Учасники ІІ туру Олімпіади повинні дотримуватись вимог її проведення, 

норм і правил техніки безпеки, виявляти бережливість у використанні обладнання та 

комп’ютерної техніки. У разі порушення цих вимог рішенням Оргкомітету вони 

можуть бути усунені від змагань та дискваліфіковані.  

 

15. Отримані у І або ІІ турі Олімпіади бали це результат тестування з одного 

конкурсного предмету, який оцінюється за 100-бальною шкалою.  

 

16. Учасникам ІІ туру Олімпіади під час розрахунку конкурсного балу при 

вступі до Українського державного університету залізничного транспорту 

нараховуються до 20-ти додаткових балів до сертифікату ЗНО з математики або 

української мови та літератури за виконання таких умов одночасно:  

- вступник отримав не менше ніж 90% максимального балу у ІІ турі Олімпіади; 

- вступник вступає на спеціальності, яким надається особлива підтримка (згідно 

додатку 2 до Умов).  

17. Загальна сума балів сертифікату ЗНО з обраного предмету та додаткових 

балів за результатами ІІ туру Олімпіади не може перевищувати 200.  

 

18. Кількість балів, отриманих учасниками Олімпіади, оприлюднюється 

Приймальною комісією Університету після затвердження результатів Олімпіади.  

 

19. Визначення кількості додаткових балів до результатів ЗНО здійснюється 

шляхом переведення результату тестування учасників ІІ туру зі 100-бальної шкали у 

20-бальну шкалу на основі таблиці.  

Таблиця переведення результату участі в ІІ турі Олімпіади Українського 

державного університету залізничного транспорту зі 100-бальної шкали у 20-бальну 

шкалу оцінювання. 

100-бальна шкала 20-бальна шкала 

90 18 

91 19 

92 19 

93 19 

94 19 

95 19 

96 19 

97 20 

98 20 

99 20 

100 20 



20. Результати, отримані учасниками ІІ туру Олімпіади, можуть бути 

використані під час обчислення конкурсного балу вступника тільки у рік 

проведення Олімпіади.  

 

21. Всі інші питання, пов’язані з проведенням олімпіади, визначаються 

Оргкомітетом, а питання щодо нарахування додаткових балів – Приймальною 

комісією Університету.  

 

24. У разі виникнення питань щодо правильності формулювання завдання та 

об'єктивності оцінювання виконаних завдань учасники мають право після кожного 

туру Олімпіади подавати заяву у письмовій формі апеляційній комісії і одержати 

письмову відповідь (за вимогою вступника) до оприлюднення остаточних підсумків 

відповідного туру. Строки подання апеляції визначаються Оргкомітетом, про що 

повідомляється учасникам перед початком Олімпіади. У заяві учасник Олімпіади 

повинен зазначити причину апеляції. Рішення апеляційної комісії щодо результатів, 

затверджене Приймальною комісією, є остаточним і не підлягає перегляду. 

 

УЗГОДЖЕНО: 

Голова Організаційного комітету, 

проректор з наукової роботи; 
 Гліб ВАТУЛЯ 

Доцент кафедри електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки, 

начальник центру забезпечення якості 

вищої освіти; 

 Владислав ПАНЧЕНКО 

Доцент кафедри залізничних станцій 

та вузлів, відповідальний секретар 

приймальної комісії; 

 Олексій ДУДІН 

Начальник інформаційно-

обчислювального центру; 

 Сергій МАТВІЄНКО 

Завідувач кафедри історії та 

мовознавства, голова предметної 

екзаменаційної комісії з української 

мови та літератури; 

 Леся БЛИЗНЮК 

В.о. завідувача кафедри вищої 

математики, голова предметної 

екзаменаційної комісії з математики; 

 Марина РЕЗУНЕНКО 

Доцент кафедри інженерії вагонів та 

якості продукції, заступник 

відповідального секретаря 

приймальної комісії; 

 Дмитро СКУРІХІН 

Ст. викладач кафедри автоматики та 

комп’ютерного телекерування рухом 

поїздів. 

 Михайло УШАКОВ 

 

  

http://kart.edu.ua/staff/skurihin-dmitro-igorovich


Додаток 1 
 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 

 

Організаційного комітету з проведення Всеукраїнської олімпіади Українського 

державного університету залізничного транспорту 2021 р. для професійної 

орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти 

 

ВАТУЛЯ 

Гліб Леонідович 
– голова Організаційного комітету, проректор з 

наукової роботи; 
ПАНЧЕНКО 

Владислав Вадимович 

– доцент кафедри електроенергетики, електротехніки 

та електромеханіки, начальник центру забезпечення 

якості вищої освіти; 

ДУДІН 

Олексій Аркадійович 

– доцент кафедри залізничних станцій та вузлів, 

відповідальний секретар приймальної комісії; 

МАТВІЄНКО 

Сергій Геннадійович 

– начальник інформаційно-обчислювального центру; 

БЛИЗНЮК 

Леся Миколаївна 

– завідувач кафедри історії та мовознавства, голова 

предметної екзаменаційної комісії з української мови 

та літератури; 

РЕЗУНЕНКО 

Марина Євгенівна 

 в.о. завідувача кафедри вищої математики, голова 

предметної екзаменаційної комісії з математики; 

СКУРІХІН Дмитро 

Ігорович 

– доцент кафедри інженерії вагонів та якості продукції, 

заступник відповідального секретаря приймальної 

комісії; 

УШАКОВ 

Михайло Віталійович 
– 

ст. викладач кафедри автоматики та комп’ютерного 

телекерування рухом поїздів. 
  

http://kart.edu.ua/staff/skurihin-dmitro-igorovich
http://kart.edu.ua/staff/skurihin-dmitro-igorovich


Додаток 2 

 

З В І Т №1 

 

про проведення І-го туру Всеукраїнської олімпіади 

в Українському державному університеті залізничного транспорту 

 

проведеного ______________________________________________  
(дата)  

 

1. Загальна кількість осіб, що брали участь у І турі Олімпіади (вказати 

предмети)  

2. Список осіб (вказати прізвище, ім’я, по батькові), назви предметів, та 

результати І туру Олімпіади.  

3. Кількісні та якісні залежності та показники результатів Олімпіади.  

 

 

 

Голова Оргкомітету,  

проректор з наукової роботи                  _____________      Гліб ВАТУЛЯ 

 

 

 

З В І Т № 2 

 

про проведення ІІ-го туру Всеукраїнської олімпіади 

в Українському державному університеті залізничного транспорту 
 

проведеного ______________________________________________  
(дата)  

 

1. Загальна кількість осіб, що брали участь у ІІ турі Олімпіади (вказати 

предмети)  

2. Список осіб (вказати прізвище, ім’я, по батькові), назви предметів, та 

результати ІІ туру Олімпіади.  

3. Кількісні та якісні залежності та показники результатів Олімпіади.  

 

 

 

Голова Оргкомітету,  

проректор з наукової роботи                    _____________      Гліб ВАТУЛЯ 

  



Додаток 3 

 

А Н К Е Т А 

 

учасника II етапу Всеукраїнської олімпіади 

Українського державного університету залізничного транспорту 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) ___________________________________ 

________________________________________________________________________  

 

Податковий ідентифікаційний номер ____________________________________ 

 

Дата народження _____________________________________________________ 

Паспорт ________№___________________ виданий «_____»______________ _____р. 

________________________________________________________________________ 

або, за умови відсутності паспорта – св-во про народження ________ №__________ 

________________________________________________________________________  

 

Адреса проживання:  

пошт. індекс ________, область __________________ район _________________ 

нас. пункт ___________________, вулиця _________________, буд. _____, кв. _____, 

телефон: __________________________  

 

Адреса електронної скриньки учасника Олімпіади_________________________  

 

Навчаюся у__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  
 

Попереджений(а), що подання мною недостовірних персональних даних є підставою для 

усунення мене від змагань, дискваліфікації та анулювання результатів, отриманих мною на 

Олімпіаді.  

З правилами прийому, ліцензією та умовами проведення Олімпіади ознайомлений(а).  

Даю згоду на опрацювання персональний даних як учасника Олімпіади.  

 

 

Дата заповнення ______________                             _________________________  
(підпис) 


