
       

       ЗАТВЕРДЖЕНО 

       наказ Мелітопольського державного 

       педагогічного університету  

       імені Богдана Хмельницького 

       від __ листопада 2020 № _______ 

 

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ  

Всеукраїнської олімпіади Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького для професійної орієнтації 

вступників «Інтелектуал» на основі повної загальної середньої освіти  2020 

– 2021 навчального року 

 

 Організатор Всеукраїнської олімпіади Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького для професійної 

орієнтації вступників «Інтелектуал» на основі повної загальної середньої 

освіти – Міністерство освіти і науки України і Мелітопольський державний 

педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. Структурні підрозділи, 

які відповідають за підготовку та проведення Олімпіади в університеті – 

факультети університету і ННІСПМО. 

 Основними завданнями Олімпіади є виявлення, розвиток обдарованих 

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

Університеті, реалізація здібностей талановитих учнів. 

 Олімпіада проводиться з таких предметів: українська мова та 

література, історія України, біологія, хімія, географія, математика, англійська 

мова, німецька мова, інформатика. 

Учасники Олімпіади: особи, які отримали повну загальну середню 

освіту, або є учнями випускних класів закладів загальної середньої освіти, або 

мають право на отримання документа про повну загальну середню освіту в 

навчальний рік проведення Олімпіади. 

 Строки проведення Олімпіади визначаються структурними 

підрозділами, які відповідають за підготовку та проведення Олімпіади в 

університеті. 

 

Порядок проведення Олімпіади  

Олімпіада проводиться в Мелітопольському державному педагогічному 

університеті імені Богдана Хмельницького в два етапи. Ці етапи можуть 

проводитися в один день. 

Для підготовки й проведення Олімпіади Університет створює оргкомітет і 

предметно-методичні комісії, до складу яких входять науково-педагогічні, 

педагогічні працівники та здобувачі вищої освіти університету.  

До початку Олімпіади (день заходу включно) учасники подають до 

оргкомітету письмову заяву на ім’я ректора університету та заповнюють анкету 

учасника. Кожен учасник отримує запрошення та програму Олімпіади. 

Обов’язковою умовою для участі в Олімпіаді є наявність документу, що 
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посвідчує особу учасника (паспорт або за відсутністю паспорта – свідоцтво про 

народження та учнівський квиток).  

Участь в Олімпіаді є безкоштовною. 

У день проведення Олімпіади учасники прибувають до Університету, 

проходять реєстрацію, беруть участь у відкритті Олімпіади й у роботі 

предметних секцій. Під час проведення Олімпіади учасники ознайомлюються із 

завданнями та виконують їх. Завдання виконуються в письмовій формі 

протягом двох з половиною годин. Олімпіада з інформатики проводиться з 

використанням комп’ютерної техніки. 

Допускається проведення І (відбіркового) етапу як виїзного для учнів в 

закладах загальної середньої освіти за місцем навчання у віддалених районах. 

Такі виїзні етапи проводяться з обов’язковою участю членів оргкомітету 

Олімпіади. ІІ етап проводиться в університеті. 

 

Визначення переможців 

Особливістю Олімпіади є надання можливості для кожного учасника 

дізнатися про свій рейтинг знань з певного предмету безпосередньо в день 

Олімпіади.  

Предметно-методичні комісії перевіряють роботи учасників у день 

проведення Олімпіади. Оцінювання робіт здійснюється за 100-бальною 

рейтинговою системою. Рейтинг учасників оприлюднюються в день 

проведення Олімпіади. Переможці Олімпіади визначаються на підставі 

рекомендацій предметно-методичних комісій та остаточно затверджуються 

рішенням оргкомітету. 

Відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 

2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 

жовтня 2020 року № 1274, учасникам Всеукраїнської олімпіади закладу вищої 

освіти для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної 

середньої освіти зі спеціальностей, визначених, Переліком спеціальностей, 

яким надається особлива підтримка, можуть нараховуватись додаткові бали до 

оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного 

предмета під час розрахунку конкурсного бала в цьому закладі освіти в обсязі 

від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет. 

Відповідно до Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого 

навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної 

загальної середньої освіти затвердженим наказом Міністерства освіти і науки 

України від 21.12.2016 року № 1587, додаткові бали нараховуються учасникам, 

які набрали не менш ніж 90% балів на другому етапі. 

Додаткові бали, які набрали учасники з предмету «інформатика», 

враховуються як бали з математики. 
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          Таблиця 1 

Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка і на які можуть 

нараховуватись додаткові бали до сертифіката зовнішнього незалежного 

оцінювання з одного предмета при розрахунку конкурсного бала за участь у 

Всеукраїнській олімпіаді для професійної орієнтації вступників «Інтелектуал» 

на основі повної загальної середньої освіти 

 

Шифр 

галузі 

Найменування галузі знань Спеціальність Код 

спеціальності 

01 Освіта Дошкільна освіта 012 

01 Освіта Початкова освіта 013 

01 Освіта Середня освіта (Біологія 

та здоров’я людини) 

Середня освіта (Хімія) 

Середня освіта 

(Географія) 

Середня освіта 

(Математика) 

Середня освіта 

(Інформатика) 

014 

01 Освіта Професійна освіта (за 

спеціалізаціями)   
015 

09 Біологія Біологія 091 

10 Природничі науки Екологія 101 

10 Природничі науки Хімія 102 

10 Природничі науки Науки про Землю 103 

 

Переможці Олімпіади нагороджуються дипломами. В дипломі 

зазначається кількість балів, яку набрав переможець і місце. Дипломи 

переможців Олімпіади підписуються ректором університету та засвідчуються 

гербовою печаткою. 

 

Завідувач підготовчого відділення     О.А.Прокоф’єва 

 

 


