11. Учасникам другого туру Олімпіади нараховуються додаткові бали до одного з
предметів сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання при розрахунку
конкурсного бала при вступі у ДВНЗ УДХТУ. Отримані результати можуть бути
використані під час обчислення конкурсного балу вступника лише тільки у рік
проведення Олімпіади.
Додаткові бали нараховуються учасникам, які набрали не менше ніж 90 % балів
на другому етапі та вступають на спеціальності, визначені Переліком спеціальностей,
яким надається особлива підтримка (додаток).
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 утворюється
організаційним комітетом Олімпіад 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.
13. Рішення апеляційної комісії фіксується у протоколі засідання цієї комісії та
надається для ознайомлення заявнику.
14. Громадські організації мають право вести спостереження з проведенням
Олімпіад. ДВНЗ УДХТУ створює належні умови для присутності громадських
спостерігачів на Олімпіаді. Громадські спостерігачі мають право ознайомитися з
завданнями Олімпіади виключно після її проведення.
15. Додаткові питання, пов’язані з проведенням Олімпіади, що не врегульовані
цим Положенням, вирішуються Оргкомітетом, а питання щодо нарахування
додаткових балів – приймальною комісією.

Додаток
ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
на які переможцям ІІ туру Олімпіади під час розрахунку конкурсного балу при вступі
до ДВНЗ УДХТУ нараховуються додаткові бали до сертифікату ЗНО
Шифр
Галузь знань
Код
галузі
спеціальності
10
Природничі науки
101
102
13
Механічна
131
інженерія
132
133
14
Електрична
141
інженерія
143
144
15
Автоматизація та
151
приладобудування
152
16
18
26

Хімічна та
біоінженерія
Виробництво та
технології
Цивільна безпека

Найменування спеціальності

161

Екологія
Хімія
Прикладна механіка
Матеріалознавство
Галузеве машинобудування
Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка
Атомна енергетика
Теплоенергетика
Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології
Метрологія та інформаційновимірювальна техніка
Хімічні технології та інженерія

181
186
263

Харчові технології
Видавництво та поліграфія
Цивільна безпека

