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Положення про Всеукраїнські олімпіади
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
для професійної орієнтації вступників на основі
повної загальної середньої освіти
1. На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 21
грудня 2016 року № 1587 «Про затвердження Положення про Всеукраїнські
олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників
на основі загальної середньої освіти», а також відповідно до абзацу
одинадцятого пункту 8 розділу VII Умов прийому на навчання до закладів
вищої освіти України в 2019 році та згідно з абзацом дев’ятим пункту 6
розділу VII Правил прийому на навчання до Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна в 2019 році (далі – Університет)
Університет проводить Всеукраїнські олімпіади Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна для професійної орієнтації вступників на
основі повної загальної середньої освіти (далі – Олімпіади).
2. Основними завданнями Олімпіади є виявлення, розвиток обдарованих
вступників, надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання
в Університеті, реалізація здібностей талановитих учнів.
3. Перелік предметів, з яких проводяться Олімпіади для вступу на
навчання за спеціальностями (освітніми програмами), за якими оголошено
прийом до Університету (далі – Перелік) наведено у додатку 1, графік
проведення Олімпіад – у додатку 2 до цього Положення.
4. Для складання завдань Олімпіад і перевірки робіт учасників Олімпіад
Університет формує предметно-методичні комісії, до яких входять фахівці
відповідної галузі, у складі не більше п’яти осіб. Члени предметнометодичної комісії забезпечують відповідний 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.

5.Для проведення Олімпіад Університет створює організаційні комітети,
які відповідають за організаційне та методичне проведення Олімпіад.
6. 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 Олімпіади.
7. Олімпіади проводяться у два тури – дистанційний (перший) та очний

(другий).
8. Під час проведення дистанційного туру учасники Олімпіади
ознайомлюються із завданнями, розміщеними на веб-сайті Абітурієнт
Каразінського університету (http://start.karazin.ua), розв’язують їх та
надсилають виконані роботи на електронні адреси, указані на сторінках сайту
із завданнями, згідно з наведеною інструкцією, розробленою предметнометодичною комісією.
9. 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.
10. Другий тур проходить в Університеті. До участі в другому турі
допускаються учасники, які набрали не менше 75 % балів на першому етапі.
Для участі у очному турі вони мають пред‘явити документ, що посвідчує
особу і громадянство, документ про повну загальну середню освіту або
довідку з фотокарткою з навчального закладу, де навчається учасник
Олімпіади, завірену печаткою навчального закладу.
Організаційні комітети Олімпіад зобов’язані не пізніше ніж за місяць до
проведення другого туру Олімпіад повідомити загальноосвітні навчальні
заклади сіл та селищ щодо проведення таких Олімпіад.
11. Під час проведення другого туру Олімпіад не допускається
користування електронними приладами, підручниками, навчальними
посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням
предметно-методичної комісії. У разі використання учасником Олімпіади під
час виконання роботи сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки)
він відсторонюється від участі в Олімпіаді.
12. Учасникам другого туру Олімпіад нараховуються 20 додаткових
балів до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного
відповідного предмета при розрахунку конкурсного бала в Університеті, але
не вище 200 балів за предмет.

Додаткові бали нараховуються учасникам, які набрали не менше ніж 90%
балів на другому етапі.
13. Після закінчення часу, що відведено для виконання завдання очного
туру Олімпіади, роботи учасників збираються головою предметнометодичної комісії та передаються відповідальному секретарю приймальної
комісії або його заступникам, які проводять шифрування.
14. За результатами перевірки предметно-методичні комісії формують
попередні результати перевірки робіт учасників Олімпіади, заповнюють
відомості з шифрами та підписами членів предметно-методичної комісії
відповідної Олімпіади і передають їх відповідальному секретарю
приймальної комісії або його заступнику, які проводять дешифрування робіт
і вписують у відомості прізвища учасників Олімпіади. Попередні результати
перевірки робіт учасників Олімпіади розміщуються на сайті Університету.
15. 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, що утворюється Університетом для розгляду апеляцій, та одержувати
письмові відповіді (за вимогою учасників) до підбиття остаточних підсумків
відповідного туру. Строки та порядок подання апеляції визначаються
організаційним комітетом, про що повідомляється учасникам перед початком
змагань. У заяві учасник Олімпіади повинен зазначити причину апеляції.
16. Рішення апеляційної комісії фіксується у протоколі засідання цієї
комісії та надається для ознайомлення заявнику.
17. Громадські організації мають право вести спостереження за
проведенням Олімпіад. Університет створює належні умови для присутності
громадських спостерігачів на Олімпіаді. Громадські спостерігачі мають
право ознайомитися з завданнями Олімпіади виключно після її проведення.

Додаток 1

Перелік предметів та спеціальностей (освітніх програм),
з яких проводяться Олімпіади
Спеціальність

Освітня програма

091 Біологія
162 Біотехнології та
біоінженерія
014.05 Середня
освіта (Біологія та
здоров’я людини)
101 Екологія

Біологія
Біотехнології та
біоінженерія
Середня освіта
(Біологія та здоров’я
людини)
Екологія
Екологічний контроль
та аудит
Заповідна справа
Екологічна безпека
Хімія
Геологія нафти і газу
Геологічна зйомка,
пошук та розвідка
корисних копалин
Прикладна
гідрогеологія
Рекреаційна
гідрогеологія

102 Хімія
103 Науки про
Землю

106 Географія

Факультет

Біології
Біології

Біологічний

Біології

Екологічний

Географії
Біології

Хімічний
Геології, географії,
рекреації і туризму

Хімії
Географії

Фізична географія,
моніторинг і кадастр
природних ресурсів
Картографія,
геоінформатика і
кадастр

Геології, географії,
Географія рекреації та рекреації і туризму
туризму

014.07 Середня
освіта (Географія)

Олімпіада з:

Біологічний
Біологічний

Економічна, соціальна
географія та
регіональний розвиток
Інвайронментологія
Геоурбаністика,
регіоналістика та
країнознавство
Географія, економіка та
краєзнавчо-туристична
робота
Географія,
природознавство та
спортивно-туристська
робота

Геології, географії,
рекреації і туризму

Географії

Географії

104 Фізика та
астрономія
105 Прикладна фізика
та наноматеріали

153 Мікро- та

наносистемна
техніка
111 Математика

Фізика
Астрономія

Фізичний

Фізики

Радіофізика,
біофізика та
комп’ютерні системи
Прикладна фізика
енергетичних систем
Прикладна фізика
нетрадиційної
енергетики
Комп’ютерна фізика
Прикладна фізика
Медична фізика
Мікро- та
наносистемна техніка

Радіофізики, біомедичної
електроніки та комп‘ютерних
систем

Фізики

Фізико-технічний
Фізико-технічний
Радіофізики, біомедичної
електроніки та комп‘ютерних
систем

Фізики

Математика

Математики і інформатики

Математики

Фізико-енергетичний

Додаток 2

Графік проведення Олімпіад
Спеціальності 091 Біологія, 162 Біотехнології та біоінженерія,
014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
Етапи Олімпіади
Дистанційний (перший)
тур
Попередні результати
першого туру
Підбиття остаточних
підсумків першого туру
Очний (другий) тур
Попередні результати
другого туру
Підбиття остаточних
підсумків

Дати проведення
з 01 березня 2019 року
по 01 квітня 2019 року
03 квітня 2019 року

Місце проведення
http://start.karazin.ua

08 квітня 2019 року

http://start.karazin.ua

14 квітня 2019 року о
10.00 годині
16 квітня 2019 року

Майдан Свободи, 4,
ауд. 3-15
http://start.karazin.ua

19 квітня 2019 року

http://start.karazin.ua

http://start.karazin.ua

Спеціальність 101 Екологія
Етапи Олімпіади
Дистанційний (перший)
тур
Попередні результати
першого туру
Підбиття остаточних
підсумків першого туру
Очний (другий) тур

Попередні результати
другого туру
Підбиття остаточних
підсумків

Дати проведення
з 04 березня 2019 року по
02 квітня 2019 року
06 квітня 2019 року

Місце проведення
http://start.karazin.ua

10 квітня 2019 року

http://start.karazin.ua

http://start.karazin.ua

13 квітня 2019 року о 10.00 майдан Свободи, 6,
годині
ауд. 473 (олімпіада з
географії)
ауд. 472 (олімпіада з
біології)
18 квітня 2019 року
http://start.karazin.ua
25 квітня 2019 року
Спеціальність 102 Хімія

http://start.karazin.ua

Етапи Олімпіади
Дистанційний (перший)
тур
Попередні результати
першого туру
Підбиття остаточних
підсумків першого туру
Очний (другий) тур
Попередні результати
другого туру
Підбиття остаточних
підсумків

Дати проведення
з 11 березня 2019 року
по 01 квітня 2019 року
08 квітня 2019 року

Місце проведення
http://start.karazin.ua

12 квітня 2019 року

http://start.karazin.ua

21 квітня 2019 року о
10.00 годині
22 квітня 2019 року

майдан Свободи, 4,
ауд. 7-79
http://start.karazin.ua

26 квітня 2019 року

http://start.karazin.ua

http://start.karazin.ua

Спеціальності 103 Науки про Землю,
106 Географія, 014.07 Середня освіта (Географія)
Етапи Олімпіади
Дистанційний (перший)
тур
Попередні результати
першого туру
Підбиття остаточних
підсумків першого туру
Очний (другий) тур
Попередні результати
другого туру
Підбиття остаточних
підсумків

Дати проведення
з 28 лютого 2019 року
по 28 березня 2019 року
29 березня 2019 року

Місце проведення
http://start.karazin.ua

05 квітня 2019 року

http://start.karazin.ua

20 квітня 2019 року
о 10.00 годині
22 квітня 2019 року

майдан Свободи, 4,
ауд. 5-69
http://start.karazin.ua

26 квітня 2019 року

http://start.karazin.ua

http://start.karazin.ua

Спеціальності 104 Фізика та астрономія,
105 Прикладна фізика та наноматеріали,
153 Мікро- та наносистемна техніка
Етапи Олімпіади
Дати проведення
Дистанційний (перший) з 11 березня 2019 року
тур
по 07 квітня 2019 року
Попередні результати
10 квітня 2019 року
першого туру
Підбиття остаточних
16 квітня 2019 року
підсумків першого туру
Очний (другий) тур
20 квітня 2019 року о
10.00 годині

Місце проведення
http://start.karazin.ua
http://start.karazin.ua
http://start.karazin.ua
майдан Свободи, 4,
ауд. 3-9

Попередні результати
другого туру
Підбиття остаточних
підсумків

23 квітня 2019 року

http://start.karazin.ua

26 квітня 2019 року

http://start.karazin.ua

Спеціальність 111 Математика
Етапи Олімпіади
Дистанційний (перший)
тур
Попередні результати
першого туру
Підбиття остаточних
підсумків першого туру
Очний (другий) тур
Попередні результати
другого туру
Підбиття остаточних
підсумків

Дати проведення
з 01 березня 2019 року
по 31 березня 2019 року
03 квітня 2019 року

Місце проведення
http://start.karazin.ua

06 квітня 2019 року

http://start.karazin.ua

14 квітня 2019 року об
11.00 годині
18 квітня 2019 року

майдан Свободи,4,
ауд. 6-52
http://start.karazin.ua

23 квітня 2019 року

http://start.karazin.ua

http://start.karazin.ua

