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Положення про олімпіади
Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
На виконання Указу Президента України від 04 липня 2005 року № 1013
“Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в
Україні”, Постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1016
“ Про затвердження державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю
на 2007-2010 роки”, відповідно до «Умов прийому до вищих навчальних закладів
України» від 25.12.2007р. №1172 (п.15) та з метою виявлення обдарованої молоді
і заохочення її до вступу до Харківського національного університету імені В.Н.
Каразіна на денну та заочну форми навчання, за рахунок видатків державного
бюджету або за рахунок коштів юридичних, фізичних осіб, університет проводить
олімпіади.
Перелік предметів (додаток 1), з яких проводяться олімпіади для вступу за
напрямами підготовки, за якими оголошено прийом до Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна (далі – Перелік), графік проведення олімпіад та
час, який відводиться на виконання завдань олімпіад, затверджуються Приймальною
комісією університету не пізніше 20 січня 2008 року з подальшим обов’язковим
оприлюдненням у засобах масової інформації та на сайті університету.
Склад оргкомітету, журі та апеляційних комісій олімпіад університету
формуються на підставі рекомендацій факультетів та затверджується наказом
ректора не пізніше 20 лютого 2008 року.
Завдання олімпіад (не менше ніж 5 варіантів), відповідно до Переліку,
розробляються головами журі олімпіад з предметів. Відповідальність за рівень
завдань та їх нерозповсюдження несе голова журі. Завдання зберігаються як
документи суворої звітності, не можуть виходити за межі шкільної програми
предмета, повинні давати змогу об’єктивно визначити найбільш обдаровану та
професійно орієнтовану молодь.
Завдання олімпіади здаються відповідальному секретареві Приймальної комісії
не пізніше ніж за 7 днів до початку олімпіади та видаються голові журі з
відповідного предмету в день проведення олімпіади. Варіант завдання (один з п’яти)
вибирається в аудиторії учнем – учасником олімпіади у присутності відповідального
секретаря Приймальної комісії або його помічника.
В олімпіаді можуть брати участь випускники 2008 року: системи довузівської
підготовки Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна,
випускники коледжів, технікумів, училищ, професійно–технічних навчальних
закладів, гімназій, ліцеїв і середніх загальноосвітніх шкіл, що мають відповідні
угоди з Харківським національним університетом імені В.Н.Каразіна.
До олімпіади допускаються учні, які надали паспорт або довідку з фотокарткою
зі школи, завірену печаткою школи. Під час проведення олімпіади забороняється
використовувати підручники, навчальні посібники та інші матеріали, які не
передбачені рішенням приймальної комісії. У разі користування учнем сторонніми
джерелами інформації (в тому числі підказуванням), він відсторонюється від участі
в олімпіаді, про що голова журі складає акт.
Після закінчення часу, що відведено для виконання завдання олімпіади, роботи
учасників збираються головою журі та передаються відповідальному секретарю
Приймальної комісії або його помічникам, які проводять шифрування.
Перевірку і оцінку робіт учасників проводить журі тільки у приміщенні

університету. За результатами перевірки журі складає протокол результатів
олімпіади та протокол призерів олімпіади і передає їх до Приймальної комісії. Ці
протоколи журі затверджуються Приймальною комісією. Результати олімпіади
оголошуються не пізніше, ніж через 10 днів після проведення олімпіади. Письмові
роботи учасників олімпіад зберігаються 1 рік в Приймальній комісії, після чого
знищуються за актом.
Переможці визначаються за кількістю набраних балів. Загальна кількість
переможців по кожній олімпіаді не може перевищувати 30% від кількості учасників,
а для фізичного, радіофізичного, фізико-технічного, фізико–енергетичного,
комп‘ютерних
наук,
механіко-математичного,
хімічного,
біологічного,
психологічного, соціологічного, філософського, екологічного, історичного,
філологічного факультетів не може перевищувати 50%. При цьому переможцями
можуть стати учасники олімпіад, які набрали не менше 70% від максимально
набраної кількості балів учасниками відповідної олімпіади.
Учасники, які набрали більше 30% від максимально набраної кількості балів
учасниками відповідної олімпіади і не стали призерами, можуть бути рекомендовані
до вступу в університет за рахунок коштів юридичних, фізичних осіб, крім
юридичного факультету та факультету іноземних мов.
Призери олімпіад рекомендуються до зарахування (п.15 Правил прийому) за
умови подання ними до 15 липня 2008 року до Приймальної комісії
документа державного зразка про повну загальну середню освіту;
медичної довідки за формою 086–У;
6 фотокарток 3x4 см;
заяви;
сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з оцінками не
нижче 124 балів за 100-бальною (від 100 до 200) шкалою з предметів, які
визначені університетом на відповідний напрям підготовки.
Затверджено на засіданні Приймальної комісії “__7_”__лютого__2008 р., протокол
№_4_.
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Перелік предметів, з яких проводяться олімпіади
в Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна
у 2008 році з
а відповідним напрямом підготовки (спеціальністю)
(освітньо–кваліфікаційний рівень бакалавр)

Факультет

Механіко–математичний

Фізичний
Фізико-технічний
Фізико-енергетичний
Комп‘ютерних наук
Радіофізичний
Хімічний
Біологічний
Психологічний
Геолого-географічний
Історичний
Філологічий

Іноземних мов

Економічний

Міжнародні економічні
відносини та туристичний бізнес
Філософський

Соціологічний
Медицинський
Юридичний
Екологічний

Напрями підготовки

Додаток 1

Олімпіади з:

Математика (6.040201)
Прикладна математика (6.040301)
Інформатика (6.040302)
Механіка (6.040202)
Фізика (6.040203)
Прикладна фізика (6.040204)
Прикладна фізика (6.040204)
Комп‘ютерні науки (6.050101)
Системна інженерія (6.050201)
Прикладна фізика (6.040204)
Мікро- та наноелектроніка (6.050801)
Хімія (6.040101)
Біологія (6.040102)
Психологія (6.030102)
Географія (6.040104)
Геологія (6.040104)

Математики
Математики
Математики
Математики
Фізики
Фізики
Фізики
Математики
Математики
Фізики
Фізики
Хімії
Біології
Математики
Географії
Географії

Історія (6.020302)
Філологія (6.020303)
(Українська мова і література
Російська мова і література
Давньогрецька, латинська мова та антична література
Прикладна лінгвістика)
Журналістика (6.030301)
Філологія (6.020303)
(Англійська мова і література
Перекладач англійської мови і літератури
Німецька мова і література
Перекладач німецької мови і літератури
Французька мова і література
Перекладач французької мови і літератури
Перекладач іспанської мови і літератури)
Економічна теорія (6.030501)
Економічна кібернетика (6.030502)
Фінанси і кредит (6.030508)
Прикладна статистика (6.030506)
Міжнародна економіка (6.030503)
Облік і аудит (6.030509)
Маркетинг (6.030507)
Менеджмент (6.030601)
Міжнародні відносини (6.030201)
Туризм (6.020107)
Філософія (6.020301)
Культурологія (6.020101)
Здоров‘я людини (6.010203)

Всесвітньої історії

Соціологія (6.030101)
Політологія (6.030104)
Лікувальна справа (спеціаліст) (7.110101)
Право (6.030401)
Екологія, охорона навколишнього середовища та
збалансоване природокористування (6.040106)

Людина і світ
Людина і світ
Фізики
Основ правознавства
Біології

Твір
Творчий конкурс
Іноземної мови

Основ економіки
Основ економіки
Основ економіки
Основ економіки
Основ економіки
Основ економіки
Основ економіки
Основ економіки
Основ економіки
Основ економіки
Людина і світ
Людина і світ
Людина і світ

Додаток 2

Дати
проведення Університетських олімпіад
в 2008 році
Факультет
Механіко–математичний
Фізичний
Фізико–технічний
Фізико–енергетичний
Комп‘ютерних наук
Радіофізичний
Хімічний
Біологічний
Психологічний
Геолого–географічний
Історичний
Філологічний
Іноземних мов
Економічний
Міжнародних економічних відносин та
туристичного бізнесу
Філософський
Соціологічний
Юридичний
Екологічний
Медицинський

Дати проведення
олімпіад
29.03
13.04
29.03
13.04
29.03
13.04
29.03
13.04
29.03
13.04
29.03
13.04
30.03
20.04
18.05
29.03
26.04
24.05
29.03
13.04
22.03
12.04
26.04,
17.05
5.04
5.04
13.04
(укр.м) (журн)
23.03
29.03
29.03
12.04
12.04
12.04
22.03
13.04

19.04

