
Затверджено наказом ректора ДНУ 
від 06 травня 2020 р. № 88  

 
 

ПОРЯДОК 
проведення Всеукраїнської олімпіади Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара для професійної орієнтації вступників на 
основі повної загальної середньої освіти й нарахування їм додаткових балів 

до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання 
 

1. Загальні положення 
 
1.1.  Цей Порядок розроблено відповідно до Умов прийому на навчання до 

закладів вищої освіти України в 2020 році, затверджених наказом Міністерства 
освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285 та зареєстрованих у 
Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 року за №1192/34163 (далі – Умови 
прийому), Правил прийому на навчання до Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гончара у 2020 році, затверджених на вченій раді 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 26 грудня 2019 
року протокол № 7 та введених в дію наказом Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гончара 27 грудня 2019 року № 412 (далі – Правила 
прийому), Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу 
для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої 
освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 грудня 
2016 р. №1587 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 р. 
за №16/29884 (далі – Положення про Всеукраїнські олімпіади), та Положенням 
про Всеукраїнську олімпіаду Дніпровського національного університету імені 
Олеся Гончара для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної 
середньої освіти, затвердженого вченою радою Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гончара (далі – Університет) 22 лютого 2018 р., 
протокол № 8 (далі – Положення про Олімпіаду).  

1.2.  Всеукраїнська олімпіада Дніпропетровського національного 
університету імені Олеся Гончара для професійної орієнтації вступників на 
основі повної загальної середньої освіти (далі – Олімпіада) проводиться з таких 
навчальних предметів: математика, фізика, хімія, біологія, географія. 

1.3. 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. 

1.4.  Означені вище особи можуть приймати участь в Олімпіаді з кожного із 
навчальних предметів, визначених у пункті 1.2 цього Порядку.  
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1.5.  Олімпіада з кожного із навчальних предметів, визначених у пункті 1.2 
цього Порядку, проводиться у два тури. 

1.6.  Додаткові бали до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання 
(далі – ЗНО) нараховуються учаснику Олімпіади з конкурсного предмета, з якого 
він набрав не менше ніж 90 балів у другому турі, за умови його вступу до 
Університету на відповідну спеціальність (Додаток 1). 

 
2. Організаційно-методичне й змістовне забезпечення проведення Олімпіади 

 
2.1. Для організаційно-методичного й змістовного забезпечення 

проведення Олімпіади наказом ректора створюються організаційний комітет та 
предметно-методичної комісії, відповідно. 

2.2. Організаційний комітет Олімпіади забезпечує:  
1) своєчасне інформування учнів випускних класів загальноосвітніх 

навчальних закладів у містах, селах і селищах України, зокрема у місті Дніпро й 
Дніпропетровській області, про Олімпіаду;  

2) організацію реєстрації учасників олімпіади; 
3) оприлюднення на офіційному веб-сайті Університету нормативних 

документів, розкладу проведення Олімпіади, інформації про контакти  
відповідних предметно-методичних комісій, текстів завдань, відповідей 
(розв’язків) завдань, результатів перевірки робіт учасників;  

4) підготовку належної кількості аудиторій у навчальних корпусах 
Університету, забезпечення достатньої кількості асистентів для проведення 
другого туру Олімпіади (за умови проведення не в дистанційному режимі), умови 
конфіденційності й об’єктивності під час перевірки робіт учасників через 
процедуру шифрування робіт членами приймальної комісії Університету; 

5) надання за вимогою учасника Олімпіади письмової відповіді щодо 
правильності та об’єктивності оцінювання виконаних ним завдань та можливості 
апеляції, для чого із складу членів організаційного комітету та предметно-
методичних комісій створюється апеляційна комісія;  

6) розміщення на офіційному веб-сайті Університету результатів 
Олімпіади та інформування учасників другого туру про можливість нарахування 
їм додаткових балів до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з 
відповідного конкурсного предмета під час вступу на навчання до Університету. 

2.3. Головою організаційного комітету Олімпіади є перший проректор 
Університету, заступником голови – відповідальний секретар приймальної 
комісії Університету.  

2.4. До складу організаційного комітету входять:  
1) декани (заступники деканів, науково-педагогічні працівники) 

відповідних факультетів;  
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2) представники підрозділів Навчально-методичного центру довузівської 
підготовки ДНУ (Регіональний центр безперервної освіти «Придніпров’я», 
Регіональний навчально-методичний центр моніторингу освіти) (за необхідності); 

3) заступники відповідального секретаря приймальної комісії 
Університету. 

2.5. Предметно-методичні комісії забезпечують: 
1) належний науковий рівень змісту завдань та їх нерозголошення до 

моменту оприлюднення; 
2) своєчасну підготовку та оприлюднення текстів завдань; 
3) кваліфіковану та об’єктивну перевірку завдань, виконаних учасниками 

Олімпіади, надання розв’язків завдань по завершенню кожного туру. 
2.6. Кожна предметно-методична комісія складається не більше ніж з 

п’яти фахівців (науково-педагогічних працівників) відповідної галузі знань, які 
мають досвід навчальної та навчально-методичної роботи з учнями 
загальноосвітніх навчальних закладів.  

2.7. Голови предметно-методичних комісій призначаються наказом 
ректора за поданням організаційного комітету Олімпіади.  

 
3. Організація першого туру Олімпіади  

 
3.1. Метою проведення першого туру Олімпіади є встановлення рівня 

базових знань його учасників з відповідного навчального предмету.. Оцінка за 
перший тур носить кваліфікаційний характер (допущений до другого туру / не 
допущений до другого туру). 

3.2. Перший тур Олімпіади проводиться одночасно із реєстрацією 
учасників у строки, встановлені наказом Ректора Університету.  

3.3. Під час реєстрації учасники надсилають відомості про себе на адреси 
відповідних предметно-методичних комісій у вигляді електронного листа із 
заповненою анкетою учасника Олімпіади, яка містить такі відомості:  

1) прізвище, ім’я та по батькові згідно документа, що засвідчує особу; 
2) контактні дані (місце проживання, адреса електронної скриньки для 

листування, номер телефону тощо); 
3) повну назву й адресу місця розташування загальноосвітнього 

навчального закладу, який учасник закінчує або закінчив; 
4) згоду на обробку персональних даних;  
5) підтвердження факту ознайомлення з нормативними документами про 

Олімпіаду (Положення про Всеукраїнські олімпіади, Положення про Олімпіаду). 
3.4. Протягом цього строку учасники повинні надіслати на адреси 

відповідних предметно-методичних комісій електронні листи, до яких мають 
бути прикріплені такі файли:  
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1) заповнена анкета учасника Олімпіади у форматі *.doc,  
2) розв’язки завдань Олімпіади в одному з форматів: *.doc, *.jpg або *.pdf.  

Розмір кожного з файлів не повинен перевищувати 2 Mb.  
Назва прикріпленого файлу повинна містити прізвище учасника, 
записане літерами англійського алфавіту.  

Для того, щоб взяти участь у Олімпіаді з кількох предметів, вступник 
повинен надіслати електронні листи окремо на адресу кожної з предметно-
методичних комісій.  

3.5. Предметно-методична комісія з відповідного навчального предмету 
визначає кількість завдань І-го туру, максимальну кількість балів за кожне 
завдання, а також тип завдання: закритий (із короткою відповіддю) чи відкритий 
(із розгорнутою відповіддю або наданням розв'язків кожної із задач).  

3.6. Загальна кількість балів за усі правильні відповіді – 100 балів.  
3.7. Оприлюднення результатів першого туру Олімпіади та відповідей 

(розв’язків) завдань здійснюється організаційним комітетом протягом п’яти діб 
після завершення терміну його проведення на сайті Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара http://www.dnu.dp.ua/.  

3.8. Учасники, які набрали не менше 75 балів за результатами першого 
туру, допускаються до участі у другому (очному) турі Олімпіади.  

3.9. Список учасників другого туру Олімпіади з кожного із навчальних 
предметів, затверджений ректором Університету, оприлюднюється на 
офіційному веб-сайті Університету (http://www.dnu.dp.ua/).  

4. Організація другого туру Олімпіади  

4.1. Основним завданням проведення другого туру Олімпіади є 
виявлення обдарованих, талановитих учнів з метою реалізації їхніх творчих 
здібностей та надання їм допомоги у виборі професії. 

4.2. Другий тур Олімпіади проводиться у строки, встановлені наказом 
Ректора Університету. Розклад проведення другого туру Олімпіади з кожного із 
навчальних предметів, затверджений Ректором Університету, оприлюднюється 
на офіційному веб-сайті Університету (http://www.dnu.dp.ua/).  

4.3. За умов очного проведення другого туру Олімпіади учасників 
допускають до аудиторій за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу. 
За відсутності такого документа, особа не допускається до виконання завдання 
другого туру, а у відомості фіксують факт неявки учасника.  

У разі проведення другого туру Олімпіади дистанційно (у синхронному 
режимі) учасників допускають до виконання завдань із забезпеченням їхньої 
надійної автентифікації.  

4.4. Кількість завдань другого туру Олімпіади з кожного із навчальних 
предметів, максимальну кількість балів за кожне завдання, тип завдання: 

http://www.dnu.dp.ua/
http://www.dnu.dp.ua/
http://www.dnu.dp.ua/
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закритий (із короткою відповіддю) чи відкритий (із розгорнутою відповіддю або 
наданням розв'язків кожної із задач), та критерії оцінювання встановлює 
предметно-методична комісія.  

4.5. Тривалість виконання завдань складає 150 хвилин. 
4.6. Загальна кількість балів, яка надається за усі правильні відповіді на 

завдання другого туру Олімпіади – 100 балів.  
4.7. Перевірка виконання завдань учасниками Олімпіади й оголошення 

результатів на офіційному веб-сайті Університету (http://www.dnu.dp.ua/) 
здійснюється протягом п’яти днів від дня проведення другого туру.  

4.8. Заяви на перегляд й апеляцію робіт у формі сканованої електронної 
копії надсилаються учасниками на електронну скриньку предметно-методичної 
комісії протягом доби з моменту оголошення результатів робіт.  

5. Нарахування додаткових балів  

5.1. Загальна кількість додаткових балів, яка нараховується учаснику до 
сертифіката ЗНО з відповідного конкурсного предмету за умов, зазначених у 
пункті 1.6 цього Порядку, обчислюється за результатами другого туру Олімпіади 
(Додаток 2). Оцінка за перший тур носить кваліфікаційний характер (допущений 
до другого туру / не допущений до другого туру).  

5.2. Якщо під час другого туру учасник набрав менше 90 балів, то 
додаткові бали до сертифікату ЗНО йому не нараховуються. 

5.3. Якщо загальна кількість балів сертифікату ЗНО разом з додатковими 
балами, отриманими під час Олімпіади, перевищує 200 балів, то у відповідному 
сертифікаті ЗНО ставиться 200 балів. 

5.4. Остаточні результати проведення Олімпіади, зокрема відомості 
успішності учасників Олімпіади з кількістю нарахованих їм додаткових балів із 
зазначенням сертифікату ЗНО, до якого ці бали додаються, подаються до 
приймальної комісії Університету головами предметно-методичних комісій 
протягом тижня від дня завершення проведення другого туру.  

 
 
 

http://www.dnu.dp.ua/
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          Додаток 1 
ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ  

Навчальний 
предмет, з якого 
проводиться 
Олімпіада 

Конкурсний предмет, 
до сертифікату ЗНО з 
якого нараховуються 
додаткові бали 

Код та найменування 
спеціальності, при вступі на 
яку здійснюється процедура 
нарахування 

Математика Математика 014.04 «Середня освіта 
(Математика)»  

  111 «Математика» 
  112 «Статистика» 
  124 «Системний аналіз» 
  131 «Прикладна механіка» 
  132 «Матеріалознавство» 
  133 «Галузеве 

машинобудування» 
  134 «Авіаційна та ракетно-

космічна техніка» 
  141 «Електроенергетика, 

електротехніка та 
електромеханіка» 

  144 «Теплоенергетика» 
  151 «Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 
технології» 

  172 «Телекомунікації та 
радіотехніка» 

  173 «Авіоніка» 
  183 «Технології захисту 

навколишнього середовища» 
Фізика Фізика 014.08 «Середня освіта 

(Фізика)» 
  104 «Фізика та астрономія» 
  105 «Прикладна фізика та 

наноматеріали» 
  153 «Мікро- та наносистемна 

техніка» 
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Продовження Додатку 1 

Хімія Хімія 014.06 «Середня освіта 
(Хімія)» 
102 «Хімія» 
161 «Хімічні технології та 

інженерія» 
181 «Харчові технології» 

Біологія Біологія 014.05 «Середня освіта 
(Біологія та здоров'я 
людини)» 

  091 «Біологія» 
  101 «Екологія» 
  162 «Біотехнології та 

біоінженерія» 
Географія Географія 014.07 «Середня освіта 

(Географія)» 
  103 «Науки про Землю»  

106 «Географія» 
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Додаток 2 
ТАБЛИЦЯ НАРАХУВАННЯ ДОДАТКОВИХ БАЛІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ  

Кількість балів, 
набраних у 

другому турі 
Олімпіади 

Кількість 
додаткових 

балів до 
сертифіката 

ЗНО 

90 15 

91-92 16 

93-94 17 

95-96 18 

97-98 19 

99-100 20 

 

 

 
 


