ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнську олімпіаду Житомирського державного
технологічного університету для професійної орієнтації
вступників на основі повної загальної середньої освіти
1. Це Положення визначає порядок організації та проведення
Всеукраїнської олімпіади Житомирського державного технологічного
університету (далі - Олімпіада) для професійної орієнтації вступників на
основі повної загальної середньої освіти.
2. Основними завданнями Олімпіади є виявлення, розвиток обдарованих
вступників, надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання
у вищих навчальних закладах, реалізація здібностей талановитих учнів.
3. Організаторами та координаторами Олімпіади є Житомирський
державний технологічний університет (ЖДТУ). ЖДТУ здійснює
організаційно-методичне забезпечення проведення Олімпіади.
4. Для складання завдань Олімпіади у ЖДТУ сформовано предметнометодична комісія до складу якої входять фахівці з дисциплін по яких
проводиться олімпіада. 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.
5. Для проведення Олімпіади у ЖДТУ створено організаційний комітет,
який відповідає за організаційне та методичне забезпечення проведення
Олімпіади.
Склад організаційного комітету наведено у додатку 1.
6. 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 у 2017 році.
7. Учасники Олімпіади мають право ознайомитись з відповідями
(розв’язками) завдань, запропонованими предметно-методичною комісією, та
з попередніми результатами перевірки робіт учасників до підбиття остаточних
підсумків.
8. Олімпіада проводиться у два тури - дистанційний та очний.
Дистанційний тур проводиться у період з 10 по 31 березня 2017 року.
У цей період, усі бажаючі (хто відповідає вимогам пункту 6 даного
Положення), на сайті ЖДТУ, можуть пройти on-line тестування.
Попередні результати дистанційного туру оприлюднюються 1 квітня 2017
року на сайті ЖДТУ. Остаточні результати дистанційного туру
оприлюднюються 7 квітня на сайті ЖДТУ.
Очний тур проводиться 29 квітня 2017 року, у приміщені ЖДТУ.
Попередні результати очного туру Олімпіади оприлюднюються 2 травня
2017 року на сайті ЖДТУ. Остаточні результати другого туру Олімпіади
оприлюднюються 6 травня 2017 року на сайті ЖДТУ.

9. Під час проведення дистанційного туру учасники Олімпіади
ознайомлюються із завданнями, розміщеними на веб-сайті ЖДТУ, та
розв’язують їх.
10. Другий тур проходить у ЖДТУ. До участі в другому турі допускаються
учасники, які набрали не менше 75 % балів на першому етапі.
Організаційний комітет Олімпіади зобов’язаний не пізніше ніж за місяць
до проведення другого туру Олімпіади повідомити загальноосвітні навчальні
заклади сіл та селищ щодо проведення Олімпіади.
11. Учасникам другого туру Олімпіади нараховуються додаткові бали до
одного з предметів сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання при
розрахунку конкурсного бала у ЖДТУ (до 20 балів, пропорційно до
результатів другого туру, але не більше 200 балів у сумі).
Додаткові бали нараховуються учасникам, які набрали не менше ніж 90 %
балів на другому етапі, та вступають на спеціальності згідно переліку,
наведеного у додатку 2.
12. 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 утворена організаційним комітетом Олімпіади для розгляду
апеляцій, та одержувати письмові відповіді (за вимогою учасників) до
підбиття остаточних підсумків відповідного туру. Строки подання апеляції
визначаються організаційним комітетом, про що повідомляється учасникам
перед початком змагань. У заяві учасник Олімпіади повинен зазначити
причину апеляції.
Апеляції по результатам першого туру Олімпіади подаються у період з 1
по 6 квітня 2017 року.
Апеляції щодо результатів другого туру Олімпіади подаються у період з 2
по 5 травня 2017 року.
13. Рішення апеляційної комісії фіксується у протоколі засідання цієї
комісії та надається для ознайомлення заявнику.
14. Громадські організації мають право вести спостереження за
проведенням Олімпіади. ЖДТУ зобов’язаний створити належні умови для
присутності громадських спостерігачів на Олімпіаді. Громадські спостерігачі
мають право ознайомитися із завданнями Олімпіади виключно після її
проведення.
15. Додаткові питання, пов’язані з проведенням Олімпіади, що не
врегульовані цим Положенням, вирішуються у встановленому організаційним
комітетом Олімпіади ЖДТУ порядку.

Додаток 1 до ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнську олімпіаду
Житомирського
державного
технологічного
університету
для професійної орієнтації
вступників на основі повної
загальної середньої освіти

Склад організаційного комітету Олімпіади Житомирського державного
технологічного університету у 2017 році:
ВИГОВСЬКИЙ Г.М. проректор з науковопедагогічної роботи
ГРОМОВИЙ
О.А. декан факультету
інженерної механіки
О.Г. декан факультету економіки
та менеджменту
КОТЕНКО
В.В. декан гірничо-екологічного
факультету
МОРОЗОВ
А.В. декан факультету
інформаційнокомп’ютерних технологій
ЛАГОВСЬКА О.А. декан факультету обліку і
фінансів
БЕГЕРСЬКИЙ Д.Б. доцент кафедри автомобілів
та автомобільного
господарства
ДЕНИСЮК

голова
організаційного комітету
заступник голови
голови організаційного
комітету
член організаційного
комітету
член організаційного
комітету
член організаційного
комітету
член організаційного
комітету
член організаційного
комітету

Додаток 2 до ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнську олімпіаду
Житомирського
державного
технологічного
університету
для професійної орієнтації
вступників на основі повної
загальної середньої освіти
Перелік спеціальностей ЖДТУ за якими вступники, що є переможцями
Олімпіади ЖДТУ отримують додаткові бали до одного з предметів
сертифікату ЗНО, при розрахунку конкурсного бала ЖДТУ:
Шифр
галузі
10
13
15
16
17
18

27

Галузь знань
Природничі науки
Механічна
інженерія
Автоматизація та
приладобудування
Хімічна та
біоінженерія
Електроніка та
телекомунікації
Виробництво та
технології
Транспорт

Код
спеціальнос Найменування спеціальності
ті
101
Екологія
131
Прикладна механіка
133
Галузеве машинобудування
151
Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології
163
Біомедична інженерія
172

Телекомунікації та радіотехніка

183

Технології захисту
навколишнього середовища
Гірництво
Автомобільний транспорт
Транспортні технології (за
видами)

184
274
275

