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Умови та порядок проведення Всеукраїнських олімпіад 

Національного авіаційного університету для професійної орієнтації 

вступників на основі повної загальної середньої освіти 
 

 

 

1. Всеукраїнські олімпіади Національного авіаційного університету (далі – 

Університет) для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої 

освіти (далі – Олімпіада) проводяться на спеціальності природничо-математичного та 

інженерно-технічного спрямування, що визначені Правилами прийому до Національного 

авіаційного університету в поточному році. 

2. Олімпіади проводяться серед учнів 11 класу загальноосвітніх, професійно-

технічних навчальних закладів, випускників минулих років з навчальних предметів: 

українська мова і література, українська мова, англійська мова, математика, фізика, хімія, 

історія України, географія та біологія. 

3. До участі в Олімпіадах допускаються особи, які отримали повну загальну середню 

освіту, або можуть отримати документ про повну загальну середню освіту в рік 

проведення Олімпіади. На всіх етапах Олімпіад учасниками можуть бути учні 11 класів 

поточного року, випускники минулих років (якщо вони не навчаються у закладах вищої 

освіти).  

4. Студенти закладів вищої освіти будь-якого рівня акредитації не мають права 

змагатись в Олімпіадах.   

5. За бажанням, учасник має право на загальних засадах брати участь в Олімпіаді у 

І (дистанційному відбірковому) турі та у ІІ (основному очному) турі з будь-якого 

навчального предмету.  

6. Учасники Олімпіад до початку змагань повинні ознайомитися з порядком і 

правилами (умовами) їх проведення, характером і обсягом виконуваних робіт, видами і 

формами морального заохочення тощо, що оприлюднюються оргкомітетом на 

інформаційних стендах та на сайті Університету.  

7. Керівником Олімпіад є Інститут розвитку освіти Університету.  

8. Організатором та координатором Олімпіад є факультети Університету, на які 

покладається організаційно-методичне забезпечення їх проведення.  

9. Для проведення Олімпіад Університет створює організаційний комітет, який 

відповідає за організаційне та методичне проведення Олімпіад, а для перевірки виконання 

завдань та оцінювання результатів – журі.  

10. Для складання завдань Олімпіад голови журі формують предметно-методичні 

комісії, до складу яких входять фахівці відповідної галузі у кількості не більше п’яти осіб. 

Члени предметно-методичної комісії забезпечують науковий рівень змісту завдань та їх 

нерозголошеність до моменту оприлюднення. Надання підготовлених завдань будь-якій 

особі, яка не є членом предметно-методичної комісії, не допускається.  

11. Для консультацій щодо розв’язання спірних питань в роботі журі (правильність 

перевірки та об’єктивність оцінювання робіт тощо) призначаються експерти-

консультанти. 

12. Переможців Олімпіад визначають в особистій першості. 

13. Олімпіади І туру є дистанційною формою змагань, ІІ туру – очною формою 

змагань. 

14. Учасники Олімпіад отримують завдання і дають на них відповідь державною 

мовою (крім Олімпіад з англійської мови).  
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15. Перший відбірковий тур Олімпіад проводиться дистанційно за розкладом:  

№ з/п Назва предмета Дата проведення 

Час доступу до 

особистого 

кабінету  

Час виконання 

тестового 

завдання 

1 
українська мова 

та література 
05.02.2022 р. 8.00 до 21.00 2 год. 00 хв. 

2 українська мова 05.02.2022 р. 8.00 до 21.00 2 год. 00 хв. 

3 математика 06.02.2022 р. 8.00 до 21.00 2 год. 30 хв. 

4 історія України  12.02.2022 р. 8.00 до 21.00 2 год. 00 хв. 

5 фізика  13.02.2022 р. 8.00 до 21.00 2 год. 30 хв. 

6 хімія 19.02.2022 р. 8.00 до 21.00 2 год. 30 хв. 

7 географія  20.02.2022 р. 8.00 до 21.00 2 год. 00 хв. 

8 англійська мова 26.02.2022 р. 8.00 до 21.00 2 год. 00 хв. 

9 біологія  27.02.2022 р. 8.00 до 21.00 2 год. 00 хв. 

16. Додатковий (дистанційний тур) проводиться з 10.03.2022 р. по 13.03.2022 р. 

17. Другий основний тур проводиться в Університеті за розкладом: 

№ з/п Назва предмета Дата проведення 
Час проведення 

(3 год) 

1 математика 02.04.2022 р. 10.00 – 13.00 

2 географія 02.04.2022 р. 13.30 – 16.30 

3 фізика 09.04.2022 р. 10.00 – 13.00 

4 біологія 09.04.2022 р. 13.30 – 16.30 

5 хімія 16.04.2022 р. 10.00 – 13.00 

6 
українська мова та література 

(українська мова) 
16.04.2022 р. 13.30 – 16.30 

7 англійська мова 23.04.2022 р. 10.00 – 13.00 

8 історія України  23.04.2022 р. 13.30 – 16.30 

Форма проведення – письмові тестові завдання.  

18. Для участі у І (дистанційному) відбірковому турі Олімпіад учаснику необхідно 

пройти реєстрацію на сайті Національного авіаційного університету (Інститут розвитку 

освіти) у рубриці «Всеукраїнські олімпіади НАУ». Учасник Олімпіад заповнює 

реєстраційну форму до 01.02.2022 р. за посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdziZgGk3zpoWCN6AdqTSLh6EoX6dvEFUJ

GJDnuCvXdq3K8wQ/viewform?usp=sf_link. 

19. Учасник Олімпіади несе персональну відповідальність за достовірність 

інформації, зазначених реєстраційних даних у реєстраційній формі.  

20. Списки учасників І туру оприлюднюються на сайті Університету (Інституту 

інноваційних освітніх технологій) не пізніше 03.02.2022 р.   

21. При реєстрації учасник отримує на вказану адресу електронної пошти 

повідомлення про те, що він зареєстрований, а також інші інформаційні повідомлення.  

22. Після закінчення прийому заявок оргкомітет Олімпіади відправляє логін і пароль на 

зазначену в реєстрації електронну пошту для виконання тестової роботи І туру Олімпіад. 

23. Під час проведення І (дистанційного) туру Олімпіад учасники знайомляться із 

завданнями, розміщеними на офіційному веб-сайті Університету (Інституту розвитку 

освіти) за посиланням: http://moodle.idp.iiot.nau.edu.ua/course/index.php та розв’язують їх. 

24. Учасник Олімпіади входить у зазначений в п. 15 час до особистого кабінету й 

починає виконувати тестові завдання з обраних навчальних предметів І туру протягом 

часу, відведеного на виконання завдань з одного предмету, що зазначено у п.15. 

25. Учасник, який зареєструвався і приступив до виконання завдань, підтверджує, що 

робота виконується самостійно саме тією особою, особисті дані якої вказані при 
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реєстрації.  

26. Учасники І етапу мають право брати участь у кількох Олімпіадах за умови, що час 

виконання їх проведення не збігається. 

27. Кількісний склад учасників, які братимуть участь у IІ етапі Олімпіад, 

розраховується відповідно до рейтингів, що визначаються членами журі щорічно. 

До участі в ІІ турі допускаються учасники, які набрали не менше 75 % балів на І етапі. 

28. Список учасників ІІ туру Олімпіад оприлюднюється на сайті Університету 

(Інституту розвитку освіти) у рубриці «Всеукраїнські олімпіади НАУ».  

29. При виконанні завдань забороняється користуватися довідниками, словниками, 

таблицями, картами, обчислювальними засобами, електронним обладнанням, засобами 

комунікації (Інтернет, мобільні телефони тощо), крім засобів, що офіційно дозволені 

оргкомітетом, журі та затверджені протоколом. При виконанні письмових робіт, що 

підлягають шифруванню, забороняється використання будь-яких позначок, що сприяють 

дешифруванню робіт.  

30. До місця проведення Олімпіад учасники прибувають організовано у супроводі 

батьків (керівника команди), маючи при собі паспорт (або свідоцтво про народження), 

учнівський квиток (або довідку з навчального закладу з фото). До виконання завдань 

Олімпіад не допускаються учасники при відсутності документів, що засвідчують особу.  

31. Батьки учасників (керівники команди) забезпечують безпеку життя і здоров’я 

учасників (членів команди).  

32. Категорично забороняється втручання батьків учасників та інших сторонніх осіб 

у перебіг Олімпіади, участь у перевірці робіт та розгляді апеляцій.  

33. Учасники Олімпіад повинні дотримуватись вимог їх проведення, норм і правил 

безпеки життєдіяльності, виконувати рішення оргкомітету і журі.  

34. У разі порушення цих вимог спільним рішенням оргкомітету та журі вони можуть 

бути усунуті від змагань. 

35. Учасники Олімпіад ІІ етапу мають право ознайомитись з відповідями 

(розв’язками) завдань, запропонованими журі та із попередніми результатами перевірки 

робіт учасників до підбиття остаточних підсумків.   

36. Списки учасників ІІ туру Олімпіад оприлюднюються на сайті Університету 

(Інституту розвитку освіти) не пізніше 30.03.2022 р.   

37. У разі виникнення питань учасники мають право після завершення ІІ етапу 

змагань подавати заяву у письмовій формі апеляційній комісії з приводу правильності та 

об’єктивності оцінювання виконаних ними завдань і одержати відповідь до підбиття 

остаточних підсумків відповідних змагань. У заяві учень повинен зазначити причину 

апеляції. Тестові завдання апеляції не підлягають. 

38. Заяви учасниками ІІ туру на засідання апеляційної комісії подаються до 27 квітня 

2022 р. на електронну адресу idpnau2016@gmail.com;  

Засідання апеляційної комісії відбудеться 29 квітня 2022 р. з 10.00 до 12.00. 

39. Переможцями Олімпіад вважаються учасники ІІ туру, які нагороджені дипломами 

I, II та III ступенів.  

40. Переможцям та учасникам ІІ етапу Олімпіад з природничо-математичних та 

інженерно-технічних спеціальностей, нараховуються додаткові бали до сертифікату 

зовнішнього незалежного оцінювання з одного предмету при розрахунку конкурсного 

балу в Університеті від 1 до 20, але не вище 200 балів за предмет. Додаткові бали 

нараховуються учасникам, які набрали не менше ніж 90 % балів на ІІ етапі. Кількість 

таких учасників визначаються на спільному засіданні відповідних оргкомітетів та журі.  

41. Проведення Олімпіад фінансується за рахунок позабюджетних коштів 

Університету.  

42. Витрати на проїзд (в обидва кінці), харчування в дорозі, відрядження 

супроводжуючих, проживання, харчування несуть учасники або органи чи заклади освіти, 
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що направляють команду або окремих учасників на Олімпіаду, а на культурне 

обслуговування учасників Олімпіад, оплату роботи членів журі, членів оргкомітету, 

предметно-методичних комісій, експертів-консультантів, членів апеляційної комісії та 

заохочення учасників – Університет. 

43. Дістатися до місця проведення Олімпіад можна маршрутами: від залізничного 

вокзалу «Південний» маршрутним таксі № 401 до зупинок «Національний авіаційний 

університет» або «Миколи Василенка»; від станції метро «Політехнічний інститут» 

маршрутними таксі № 442 до зупинки «Національний авіаційний університет» або 

№ 442 Д до зупинки «Миколи Василенка». 

42. Адреса: 03058 м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1, корпус 8а, каб. 606, 604 

тел. (044) 406–75–60; 406–73–27; 406–72–02; 406–73–27. 

E-mail: olha.bruiaka@npp.nau.edu.ua; idpnau2016@gmail.com  

Web-сайт: http://iro.nau.edu.ua/ 
 

 

 

Директор ІРО         Г. Лазарєва 
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