НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИЕТ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІІ (ДИСТАНЦІЙНОГО) ТУРУ
ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ОЛІМПІАД НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
(далі – Умови та порядок проведення Олімпіад)
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, 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. Керівником Олімпіад є Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій
(далі – Інститут) Університету.
6. Учасники Олімпіад до початку змагань повинні ознайомитися з Умовами та порядком
проведення Олімпіад, характером і обсягом виконуваних робіт, видами і формами морального
заохочення тощо, що оприлюднюються оргкомітетом на інформаційних стендах та на сайті
Університету (Інституту – http://iiot.nau.edu.ua/index.php/nauka/vseukrainski-olimpiady-nau).
7. Організатором і координатором Олімпіад є факультети Університету, на які
покладається організаційно-методичне забезпечення їх проведення.
8. Для проведення Олімпіад Університет створює організаційний комітет, який відповідає
за організаційне та методичне проведення Олімпіад, а для перевірки виконання завдань та
оцінювання результатів – журі.
9. 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.
10. Для консультацій щодо розв’язання спірних питань у роботі журі (правильність
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перевірки та об’єктивність оцінювання робіт тощо) призначаються експерти-консультанти.
11. Олімпіади ІІ туру є дистанційною формою змагань на підставі наказу Міністерства
освіти і науки України «Щодо проведення другого туру Всеукраїнських олімпіад закладів
вищої освіти для професійної орієнтації вступників» від 22.04.2020 № 1/9-217, наказу ректора
НАУ «Про зміни в організації ІІ туру Всеукраїнських олімпіад Національного авіаційного
університету для професійної орієнтації вступників» від 25.05.2020 № 167/од.
12. Другий (дистанційний) тур Олімпіад проводиться на платформі Moodle (виконання
завдань – http://moodle.idp.nau.edu.ua/) та на платформі Zoom (відеоконференція – відеозапис
виконання роботи учасники) з 08.06 по 11.06.2020 року за розкладом, що наведено у таблиці 1.
Таблиця 1
№ з/п
1
2
3
4
5

6
7
8
9

Назва предмета
Математика, І група*
Математика, ІІ група*
Історія України
Фізика
Біологія
Українська мова та
література, І група*
Українська мова та
література, ІІ група*
Хімія
Географія
Англійська мова
Додатковий тур з усіх
навчальних предметів

Час виконання завдання на
платформі Moodle***

08.06.2020 р.
08.06.2020 р.
08.06.2020 р.
09.06.2020 р.
09.06.2020 р.
10.06.2020 р.

Час доступу до
платформи Zoom
(оргмомент – 30
хвилин)**
9.00 – 12.30
9.00 – 12.30
13.00 – 16.30
9.00 – 12.30
13.00 – 16.30
9.00 – 12.30

10.06.2020 р.

9.00 – 12.30

9.30 – 12.30, (3 год.)

10.06.2020 р.
11.06.2020 р.
11.06.2020 р.
20.06.2020 р.;
21.06.2020 р.

13.00 – 16.30
9.00 – 12.30
13.00 – 16.30
9.00 – 12.30

13.30 – 16.30, (3 год.)
9.30 – 12.30, (3 год.)
13.30 – 16.30, (3 год.)
9.30 – 12.30, (3 год.)

Дата
проведення

9.30 – 12.30, (3 год.)
9.30 – 12.30, (3 год.)
13.30 – 16.30, (3 год.)
9.30 – 12.30, (3 год.)
13.30 – 16.30, (3 год.)
9.30 – 12.30, (3 год.)

Примітка 1: (*) – списки учасників поділено за алфавітом із урахуванням початку літери
прізвища учасника. Списки поділу на групи з математики, української мови та літератури
оприлюднені на сайті Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій НАУ за
посиланням: http://iiot.nau.edu.ua/index.php/nauka/vseukrainski-olimpiady-nau
Примітка 2: (**) – у зазначений час учасник заходить на відеоконференцію на платформу
Zoom. Члени оргкомітету та журі проводять оргмомент до 30 хвилин. У визначений час
ведеться відеозапис конференції (оргмоменту та виконання завдань).
Примітка 3: (***) – у зазначений час адміністратор платформи Moodle надає учасникам
доступ до особистого кабінету для виконання завдань.
13. Учасник Олімпіади несе персональну відповідальність за достовірність наданих
персональних даних.
14. Переможці І туру Олімпіад оприлюднюються на сайті Навчально-наукового інституту
інноваційних освітніх технологій Університету за посиланням:
http://iiot.nau.edu.ua/index.php/nauka/vseukrainski-olimpiady-nau).
15. Переможці І туру Олімпіад отримують на надану адресу електронної пошти Умови
та порядок проведення Олімпіад, інформаційний лист, посилання, логін, пароль платформи
Moodle; ідентифікатор, пароль відеоконференції платформи Zoom, повідомлення про
результати ІІ туру Олімпіад.
16. Під час проведення оргмоменту ІІ (дистанційного) туру Олімпіад члени журі
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(оргкомітету) ознайомлюють учасників з основними положеннями Умов та порядку проведення
Олімпіад.
17. Учасники ІІ етапу мають право брати участь у кількох Олімпіадах за умови, що час
виконання їх проведення не збігається.
18. 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 Олімпіад.
19. Другий тур Олімпіад проводиться дистанційно в синхронному режимі із
відеозаписом на платформі Zoom усього терміну виконання роботи учасником.
20. Контроль за дотриманням процесу синхронізації учасниками Олімпіад здійснюють
члени журі та оргкомітету. Адміністрування системи Moodle та платформи Zoom здійснює
адміністратор (організатор відеоконференції), (додаток 1).
21. У визначений у п. 12 час учасники ІІ туру Олімпіад повинні підключитися до
відеоконференції сервісу Zoom, протестувати камеру та звук. Увести ідентифікатор, пароль
конференції та своє прізвище, ім’я відповідно до документу, що засвідчує особу (паспорт).
У разі невідповідності персональних даних учасника адміністратор має право не допустити
його до участі в Олімпіаді.
22. Учасники Олімпіад повинні забезпечити наявність мережі Інтернет, під час виконання
роботи увімкнути камеру, убезпечити себе від навколишніх зайвих звуків і присутності інших
осіб.
23. Учасники ІІ туру Олімпіад до 06 червня 2020 року мають надіслати скановані копії
(електронні зображення) паспорта громадянина(ки) України (1, 2 сторінки) або ID-картки на
електронну адресу labizdn@nau.edu.ua. Усі скановані копії мають бути належної якості, мати
чітке
зображення,
містити
всю
необхідну
інформацію,
не
допускається
обрізання/редагування/будь-які інші зміни зображень, що можуть призвести до неможливості
ідентифікації учасника Олімпіад. Скановані копії документів надсилаються у форматі: JPEG,
GIF, TIFF, PNG, PDF.
24. Надіслана на електронну адресу скан-копія паспорту є підтвердженням участі
учасника в ІІ турі Олімпіад.
25. Учасник, який зареєструвався і приступив до виконання завдань, підтверджує, що
робота виконується самостійно саме тією особою, особисті дані якої попередньо надіслані.
26. Учасники Олімпіад, які не зареєструвалися під власним ім’ям і прізвищем на
відеоконференцію на платформі Zoom і не надіслали вчасно копії паспорта відповідно до п. 23
не допускаються до виконання роботи.
27. Учасники Олімпіад повинні увійти до особистого кабінету платформи Moodle
(http://moodle.idp.nau.edu.ua/) й почати виконувати завдання ІІ туру Олімпіади впродовж часу,
відведеного на виконання завдань із одного предмету, що зазначено в п. 12.
28. У разі не вчасного входження на платформу Zoom та Moodle, у час визначаний у п. 12,
учасник допускається до виконання завдання, але завершує його у період визначений у п. 12.
29. Робота учасника виконана на платформі Moodle без її відеозапису на платформі Zoom
у визначений час у п. 12 є недійсною.
30. Належний контроль за проведенням Олімпіад на платформі Zoom забезпечують члени
журі та оргкомітету, а на платформі Moodle – адміністратор (організатор відеоконференції).
31. Під час проведення ІІ туру Олімпіад у час визначений в п. 12 ведеться відеозапис
виконання учасниками завдань.
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32. Члени журі предметних Олімпіад та члени оргкомітету зобов’язані увійти у
заплановану адміністратором (організатором) відеоконференцію на платформі Zoom не пізніше
ніж за 15 хвилин до початку Олімпіади.
33. Члени журі та оргкомітету зобов’язані здійснювати моніторинг дотримання
синхронного режиму проведення Олімпіад у час визначений в п. 12.
34. У разі виникнення питань, не пов’язаних із виконанням завдань, учасник Олімпіади
має право написати повідомлення у чаті адміністратору (організатору відеоконференції).
35. Учасники ІІ туру Олімпіад із математики, фізики, біології та хімії на платформі
Moodle виконують усі завдання. Завдання відкритої форми виконуються учасниками із повним
поясненням і розв’язками у власному зошиті. Оформлені завдання відкритої форми учасник
підписує за зразком: прізвище, ім’я, по батькові, Всеукраїнська олімпіада НАУ з математики
(фізики, хімії, біології), дата виконання роботи та ставить власний підпис.
36. Оформлені належним чином завдання відкритої форми з предметів (математика,
фізика, біологія та хімія) необхідно сканувати або сфотографувати для завантаження на
платформу Moodle не пізніше часу визначеного в табл. 1. Надіслані матеріали мають бути
чіткими, якісними, виконані автором власноруч.
37. У завданнях відкритої форми платформи Moodle є поле з текстовим редактором для
запису відповіді, а також поле для завантаження сканованих (фото) копій розв’язків завдань
(для завантаження необхідно з робочого столу комп’ютера перетягнути в поле для розв’язків в
Moodle і зберегти (рис 1.).

38. У разі неможливості виконання п. 37 (завантаження виконаного завдання відкритої
форми з предметів – математика, фізика, біологія, хімія) учасник може скановані або
фотоматеріали роботи відправити на електронну пошту olha.bruiaka@npp.nau.edu.ua не пізніше
часу визначеного в табл. 1.
39. Усі розв’язки завдань відкритої форми з предметів (математика, фізика, біологія та
хімія) зберігаються в Moodle та перевіряються особисто членами журі. Із вищевказаних
предметів загальна кількість балів учасника формується із урахуванням тестового оцінювання
та результатів завдань відкритої форми.
40. Учасники ІІ туру Олімпіад із української мови та літератури, англійської мови, історії
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України, географії всі завдання виконують в особистому кабінеті на платформі Moodle.
41. При виконанні завдань забороняється користуватися електронним обладнанням,
засобами комунікації (мобільні телефони), підручниками, довідниками, словниками,
таблицями, картами тощо.
40. У разі порушення вимог пп. 27–39 спільним рішенням оргкомітету та журі учасники
будуть усунуті від змагань.
42. Категорично забороняється втручання батьків учасників та інших сторонніх осіб у
перебіг Олімпіади, участь у перевірці робіт та розгляді апеляцій.
43. Учасники Олімпіад повинні дотримуватись вимог їх проведення, норм і правил
безпеки життєдіяльності, виконувати рішення оргкомітету і журі.
44. Учасники ІІ етапу Олімпіад мають право ознайомитись із відповідями (розв’язками)
завдань, запропонованими журі та із попередніми результатами перевірки робіт учасників до
підбиття остаточних підсумків.
45. Списки переможців ІІ туру Олімпіад оприлюднюються на сайті Інституту
(Університету) http://iiot.nau.edu.ua/index.php/nauka/vseukrainski-olimpiady-nau не пізніше
23.06.2020 року.
46. У разі виникнення питань учасники мають право після завершення ІІ етапу змагань
подавати заяву в 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 учасник має зазначити причину апеляції. Тестові завдання апеляції
не підлягають.
47. Заяви учасниками ІІ туру на засідання апеляційної комісії подаються до 25 червня
2020 року на електронну адресу nniiot@nau.edu.ua
48. Засідання апеляційної комісії відбудеться 30 червня 2020 року з 10.00 до 14.00 (у разі
карантинних обмежень – онлайн на платформі Zoom о 10.00).
49. Переможцями Олімпіад вважаються учасники ІІ туру, які нагороджені дипломами I, II
та III ступенів.
50. Переможцям та учасникам ІІ етапу Олімпіад із 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 10, але не вище 200 балів за предмет. Додаткові бали нараховуються
учасникам, які набрали не менше ніж 90 % балів на ІІ етапі Олімпіад. Кількість таких учасників
визначається на спільному засіданні відповідних оргкомітетів та журі.
51. Проведення Олімпіад фінансується за рахунок позабюджетних коштів Університету.
52. Витрати на оплату роботи членів журі, членів оргкомітету, предметно-методичних
комісій, експертів-консультантів, членів апеляційної комісії та заохочення учасників несе
Університет.
53. Адреса: 03058, м. Київ, пр-т. Любомира Гузара, 1, корп. 8а, каб. 708, 610, 609. Тел.:
(044)406–79–08, 406–72–09, 406–74–04, 406–74–15. Відповідальна особа – завідувач кафедри
базових і спеціальних дисциплін ННІІОТ, кандидат технічних наук, доцент Бруяка Ольга
Олегівна (тел.: 0953515361), olha.bruiaka@npp.nau.edu.ua
54. E-mail: idpnau2016@gmail.com або idp@nau.edu.ua або nniiot@nau.edu.ua
Сайт ННІІОТ НАУ: http://iiot.nau.edu.ua/
https://www/ facebook.com/iiot.nau
https://www.facebook.com/idpnau
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НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИЕТ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з навчальної роботи
_________________А. Гудманян
«____» ___________ 2020 р
Графік роботи відповідальних осіб
(членів журі, адміністраторів, членів оргкомітету), що
забезпечують проведення ІІ (дистанційного) туру Всеукраїнських олімпіад НАУ

Репета В.К.
Пахненко В.В.
Олешко Т.А.
Томащук О.П.
Халецька Л.П.
Курченко Т.Є.
Кондрашевська Ю.П.
Паскал Ж.В.
Чернега П.І.
Кондратенко П.О.
Марінченко Г.Є.
Сакун Т.М.
Кокарєва А.М.
Алпатова О.В.
Губрій О.В.
Приходько О.Ю.
Петровська Т.В.

Куделя Л.А.

Адміністратор
(організатор
відеоконференції)
Блідар Г.І.

Губрій О.В.

Нікіфорова М.П.

10.06.2020 р.
9.00 – 13.00
10.06.2020 р.
13.00 – 16.30

№
з/п

Назва
дисципліни

Дата/час
проведення

1

Математика,
І група
Математика,
ІІ група
Історія
України

08.06.2020 р.

3

Фізика

09.06.2020 р.
9.00 – 13.00

4

Біологія

09.06.2020 р.
13.00 – 16.30

5

10.06.2020 р.
9.00 – 13.00

6

Українська
мова та
література,
І група
Українська
мова та
література,
ІІ група
Хімія

7

Географія

11.06.2020 р.
9.00 – 13.00

8

Англійська
мова

11.06.2020 р.
13.00 – 16.30

2

08.06.2020 р.
9.00 – 13.00
08.06.2020 р.
13.00 – 16.30

Директор ННІІОТ

Члени журі

Члени
оргкомітету

Науменко О.В. Бруяка О.О.

Скорик Ю.В.

Нікіфорова М.П.

Овдіюк Н.В.

Блідар Г.І.

Поліщук О.В.

Гнатюк В.О.

Скорик Ю.В.

Овдіюк Н.В.

Бруяка О.О.

Чумак В.Л.
Максимюк М.Р.
Левченко С.В.
Кравчук Т.В.
Новаковська І.О.
Великодський Ю.І.
Бабій В.В.
Гебрин-Байди Л.В.
Шостак О.Г.
Глушаниця Н.В.
Харицька С.В.
Конопляник Л.М.

Куделя Л. А.

Блідар Г. І.

Губрій О.В.

Гнатюк В.О.

Науменко О.В. Нікіфорова М.П.

Муранова Н.П.
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