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ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнську олімпіаду в Національному університеті кораблебудування
імені адмірала Макарова 2021р. для професійної орієнтації вступників
на основі повної загальної середньої освіти

Миколаїв — 2021р.

1. Це Положення складене відповідно до 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
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова у
2021 році (далі — Правил), і визначає порядок організації та проведення
Всеукраїнської олімпіади у Національному університеті кораблебудування
імені адмірала Макарова (далі НУК) для професійної орієнтації вступників на
основі повної загальної середньої освіти (далі – Олімпіада).
2. Основними завданнями Олімпіади є виявлення та розвиток
обдарованих вступників, які вступають за результатами зовнішнього
незалежного оцінювання, надання їм допомоги у виборі професії, залучення
їх до навчання у Національному університеті кораблебудування імені
адмірала Макарова, реалізація здібностей талановитих учнів.
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.
4. Керівництво організацією та проведенням Олімпіади, а також
контроль за дотриманням вимог даного Положення, здійснює Організацій
комітет, який затверджується наказом Ректора.
5. Для проведення апеляції оргкомітетом Олімпіади створюється
апеляційна комісія, склад якої затверджується наказом ректора. Рішення
апеляційної комісії фіксується у протоколі засідання цієї комісії та надається
для ознайомлення заявнику.
6. Академія Гардемаринів НУК та Центр довузівської підготовки:
- розробляє правила проведення кожного з турів, календарний план
Олімпіади та подає її на затвердження Організаційному комітету. Після
затвердження термінів та порядку проведення І та ІІ турів Олімпіади,
оприлюднює їх на сторінці Олімпіади на сайті НУК http://www.nuos.edu.ua/
(Головна›Абітурієнтам›Олімпіади›Олімпіада НУК), в соціальних мережах, та
в засобах масової інформації;
- організовує проведення роз’яснювальної роботи стосовно Олімпіади
серед учнів 11-класів шкіл, гімназій, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів
акредитації, професійно-технічних закладів;
- організовує реєстрацію та профорієнтаційні заходи для учасників ІІ
туру Олімпіади;
- складає звіти про результати проведення І і ІІ турів Олімпіади
(додаток 1);
- сприяє висвітленню результатів Олімпіади у засобах масової
інформації.
7. Оргкомітет:
- 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;
- після розгляду всіх апеляцій затверджує та оприлюднює результати І
та ІІ турів Олімпіади, а також визначає переможців.
- у разі подання у 2021 році учасниками Олімпіади заяв для вступу до
НУК на спеціальності, яким надається особлива підтримка держави
(Додаток 4), забезпечує нарахування додаткових балів до оцінки сертифіката
зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного предмета під час
розрахунку конкурсного балу у відповідності до Додатку 3, але не вище 200
балів за предмет.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ
8. Олімпіада проводиться у два тури. I тур – дистанційний (в онлайнрежимі); II тур – очний (безпосередньо у Національному університеті
кораблебудування імені адмірала Макарова). Обидва тури проводяться з
наступних дисциплін:
- математика;
- фізика;
- біологія;
- англійська мова;
- українська мова та література.
9. Участь у І турі
Для участі у І турі необхідно виконати наступні дії:
9.1 Завантажити файл з анкетою учасника та тестовим завданням з
одного з предметів (в I турі дозволяється виконувати завдання з більше ніж
одного предмету) на сторінці олімпіади на сайті Університету.
9.2 Анкету учасника заповнити в електронному вигляді або власноруч.
9.3.
Завдання
роздрукувати,
написати
розв’язок
та
відповіді / виконати тестові завдання власноруч, поставити підпис і дату.
9.4. Заповнені анкету та виконані завдання до 2 квітня 2021 року
надіслати одним з двох способів: відскановані (чи фотокопії гарної якості) на
електрону адресу akademijagard@gmail.com та в паперовому вигляді листом
до університету (з поміткою «ОЛІМПІАДА НУК») за адресою:
5425, Україна, м. Миколаїв,
проспект Героїв України, 9
Національний університет кораблебудування імені адмірала
Макарова

УВАГА! Відповіді повинні бути написані власноруч та мати підпис!
9.5. Учасник може розв'язувати завдання у будь-якій послідовності.
9.6. Після проведення І туру Олімпіади Оргкомітет оприлюднює на
сайті Університету результати та правильні відповіді.
9.7. Учасники, які набрали не менше 75% балів у І турі допускаються
до участі в ІІ турі із того самого предмету.
9.8. Якщо учасник набрав не менше 75% балів з кожного предмету, за
яким брав участь в І турі, він може сам обрати серед них лише один предмет
для участі в ІІ турі Олімпіади.
10. Учасники несуть особисту відповідальність за достовірність наданої
інформації.
11. Всім учасникам І туру, які набрали не менше 75% балів
надсилаються запрошення до участі в ІІ турі на вказані електроні адреси.
12. Участь у ІІ турі.
12.1 Участь у ІІ турі проходить в очній формі (або дистанційно за
умови карантинних обмежень) безпосередньо в Національному університеті
кораблебудування імені адмірала Макарова. Тривалість ІІ туру змагань — 3
години. Учасник ознайомлюється із загальною інструкцією щодо виконання
завдань та нарахування балів і виконує завдання.
12.2. Учасник може розв'язувати завдання у будь-якій послідовності.
12.3. Про місце та час проведення учасники інформуються через сайт
Університету, а також шляхом розсилки учасникам ІІ туру запрошень на їх
електрону пошту.
12.4. 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.
УВАГА! Учасник ІІ туру Олімпіади повинен мати при собі документ,
який засвідчує його особу (паспорт або свідоцтво про народження).
13. Учасники ІІ туру Олімпіади повинні дотримуватись вимог її
проведення, норм і правил техніки безпеки, виявляти бережливість у
використанні обладнання, комп’ютерної техніки та інструментів. У разі
порушення цих вимог рішенням Оргкомітету вони можуть бути усунені від
змагань та дискваліфіковані.
14. Отримані у І або ІІ турі Олімпіади бали це — результат тестування з
одного конкурсного предмету, який оцінюється за 100- бальною шкалою.
15. Учасникам ІІ туру Олімпіади під час розрахунку конкурсного балу
при вступі до Національного університету кораблебудування імені адмірала
Макарова нараховуються до 20-ти додаткових балів до сертифікату ЗНО з
обраного для участі в ІІ турі Олімпіаді предмету за виконання таких умов
одночасно:
- даний предмет є конкурсним для обраної вступником спеціальності;
- вступник отримав не менше ніж 90% максимального балу у ІІ турі
Олімпіади.

- вступник вступає до НУК на спеціальності, які вказані у додатку 4
Положення та мають особливу підтримку держави.
16. Строки проведення Олімпіади:
Етапи Олімпіади

строки

Початок реєстрації на Олімпіади та
прийому виконаних завдань від
1 лютого 2021року
учасників у дистанційному першому
турі
Закінчення реєстрації та прийому
о 18:00 годині 02
виконаних завдань від учасників у
квітня 2021 року
дистанційному першому турі
не пізніше 17:00
Оприлюднення попередніх
години 7 квітня
результатів першого туру
2021 року
Оприлюднення остаточних
не пізніше 17:00
підсумків першого туру та
години 9 квітня
оголошення складу учасників
2021 року
другого туру
Проведення очного(або
17 квітня 2021
дистанційно, за умови карантину)
року
другого туру
не пізніше 17:00
Оприлюднення попередніх
години 21 квітня
результатів другого туру
2021 року
Оприлюднення остаточних
не пізніше 17:00
підсумків другого туру та
години 23 квітня
оголошення призерів Олімпіад
2021 року
17. Загальна сума балів сертифікату ЗНО з обраної дисципліни та
додаткових балів за результатами ІІ туру Олімпіади не може перевищувати
200.
18.
Кількість
балів,
отриманих
учасниками
Олімпіади,
оприлюднюється Оркомітетом після затвердження результатів Олімпіади на
сайті Університету http://www.nuos.edu.ua/.
19. Визначення кількості додаткових балів до результатів ЗНО
здійснюється шляхом переведення результату тестування учасників ІІ туру
Олімпіади з 100-бальної шкали у 20-бальну шкалу на основі таблиці Додатку
3 до цього Положення.

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.
АПЕЛЯЦІЯ
22.1. У разі виникнення питань щодо правильності 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 учасника) до оприлюднення остаточних
підсумків відповідного туру.
22.2 Для проведення апеляції утворюються комісії (не менше трьох
членів) і визначаються їх голови. Склад комісій затверджується наказом
ректора не пізніше 1 березня. До складу комісій не дозволяється вводити
осіб, рідні діти яких приймають участь в Олімпіаді у поточному році.
22.3. Головою апеляційної комісії призначається один з проректорів,
який не є членом предметно-методичних комісій Олімпіади НУК. Склад
апеляційних комісій формується з числа провідних науково-педагогічних
працівників НУК та/або вчителів системи загальної середньої освіти, які не є
членами предметно-методичних комісій Олімпіади НУК.
22.4. Апеляція учасника щодо отриманої кількості балів повинна
подаватися лише на свою роботу особисто учасником у письмовій формі не
пізніше наступного робочого дня до 16 години після оголошення попередніх
результатів відповідного туру. У заяві учасник Олімпіади повинен зазначити
причину подання апеляції.
22.5. Апеляція розглядається в день її подання в присутності учасника
на засіданні апеляційної комісії, але не пізніше наступного дня після її
подання. Перенесення термінів апеляції не допускається.
22.6. При розгляді роботи члени апеляційної комісії повинні
переглянути роботу учасника з метою виправлення можливих помилок при
перевірці. Апеляційна комісія переглядає роботи та приймає відповідне
рішення, яке доводиться до відома учасника (можливе як підвищення, так і
пониження оцінки). Усні уточнення зі сторони учасника щодо змісту
письмової роботи не можуть бути приводом для зміни оцінки, якщо вони
письмово не зафіксовані у самій роботі. Додаткові письмові виправлення в
роботі учасником не допускаються.
22.7. Ознайомлення з рішенням апеляційної комісії учасник
підтверджує підписом у заяві на апеляцію.
22.8. Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі
членами предметно-методичних комісій Олімпіади НУК оцінок (за
результатами додаткової перевірки головою відповідної комісії або за
висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови відповідної
комісії, письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рішенням
Оргкомітету.
22.9. Окрім учасника Олімпіади, присутність сторонніх осіб при
розгляді його апеляційної заяви не допускається.

22.10. Рішення апеляційної комісії щодо результатів, затверджене
Оргкомітетом, є остаточним і не підлягає перегляду.

Додаток 1
З В І Т №1
про проведення І-го туру Всеукраїнської олімпіади в Національному
університеті кораблебудування імені адмірала Макарова, 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.
Ректор НУК

Трушляков Є.І.

З В І Т №2
про проведення ІІ туру Всеукраїнської олімпіади
в Національному університеті кораблебудування імені адмірала
Макарова, 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.
Ректор НУК

Трушляков Є.І.

Додаток 2

АНКЕТА
учасника Всеукраїнської олімпіади Національного університету
кораблебудування імені адмірала Макарова
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._____,
тел. __________________ мобільний 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)

Додаток 3
Таблиця для переведення результату участі в ІІ турі Олімпіади
Університету зі 100-бальної шкали у 20-бальну шкалу оцінювання
100-бальна шкала
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

20-бальна шкала
18
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20

Додаток 4
Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка держави
Шифр
галузі
10
12

13

14

15

Найменування галузі
знань
Природничі науки
Інформаційні технології

Механічна інженерія

Електрична інженерія

Автоматизація та
приладобудування

17

Електроніка та
телекомунікації

18

Виробництво та
технології

27

Транспорт

Спеціальність
Екологія
Системний аналіз
Прикладна механіка
Матеріалознавство
Авіаційна та ракетно-космічна
техніка
Суднобудування
Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка
Енергетичне машинобудування
Теплоенергетика
Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
технології
Метрологія та інформаційновимірювальна техніка
Електроніка
Телекомунікації та
радіотехніка
Технології захисту
навколишнього
середовища
Річковий та морський
транспорт

Код
спеціальності
101
124
131
132
134
135
141
142
144
151
152
171
172
183
271

Додаток 5
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
імені адмірала Макарова

54025, м. Миколаїв, пр. Героїв України, 9, тел. (0512) 42-42-80, факс (0512) 42-46-52

ЛИСТ УЧАСНИКА ОЛІМПІАДИ №________
від «____» ____________ 2020 року

Лист виданий учаснику другого туру Всеукраїнської олімпіади в
Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова
з ________________
(прізвище, ім’я, по батькові учасника)

У другому турі Олімпіади учасник набрав _______ балів, що у разі
подання у 2021 році учасником заяв для вступу до НУК на спеціальності,
яким надається особлива підтримка держави, забезпечує нарахування
додаткових _______ балів до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного
оцінювання з _______________ під час розрахунку конкурсного бала
рейтингового списку вступників.

Ректор НУК
М.П.

__________________

Є.І. Трушляков

