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1. Загальні положення 

 

1.1. Положення про організацію та проведення ІI-го етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади зі спеціальності «Агроінженерія» спеціалізації 

«Механізація сільського господарства» (далі Положення) визначає порядок 

його організації та проведення, організаційно-методичне забезпечення, порядок 

участі студентів та визначення переможців і фінансування. 

1.2. Дане Положення є складовою нормативної бази Вінницького 

національного аграрного університету (далі – Університет). Воно відповідає 

чинному законодавству України, галузевим нормативним актам, нормативній 

базі Університету. Дане Положення розроблене з урахуванням вимог 

«Положення про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади». 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

від 13.12.2012 р. № 1410. 

1.3. Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності 

«Агроінженерія» спеціалізації «Механізація сільського господарства» 

спеціалізації «Механізація сільського господарства» (далі - Олімпіада) - 

система масових очних змагань студентів закладів вищої освіти у творчому 

застосуванні здобутих знань з даної спеціалізації, умінь та навичок. 

1.4. Олімпіада спрямована на вдосконалення навчальної та 

позанавчальної роботи зі студентами і проводиться з метою підвищення якості 

їх підготовки, розвитку творчих здібностей, уміння застосовувати на практиці 

знання, а також для виявлення обдарованої молоді та формування кадрового 

потенціалу для дослідницької та виробничої діяльності. 

1.5. Олімпіада проводиться для студентів денної форми навчання закладів 

вищої освіти України незалежно від підпорядкування та форм власності (далі - 

Учасники). 

1.6. В Олімпіаді можуть брати участь студенти-іноземці, що навчаються у 

закладах вищої освіти України. Умови їх участі не повинні суперечити 

міждержавним та іншим угодам. 
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1.7. До участі у ІI-му етапі Олімпіади допускаються студенти, що 

навчаються за зазначеною спеціалізацією в поточному навчальному році або 

закінчили її вивчення у попередні роки. 

Призові місця визначаються журі і даються не більше ніж одному 

представнику від вищого навчального закладу - Учаснику, що набрав більшу 

кількість балів. 

1.8. Учасники Олімпіади отримують завдання та дають на них відповіді 

державною мовою. 

1.9. Під час проведення ІI-го етапу Олімпіади обробка персональних 

даних її Учасників здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 

захист персональних даних». 

 

2. Робочі органи ІІ етапу Олімпіади 

 

2.1. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

17.12.2019 р. № 1580 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 

2019/2020 навчальному році» базовим навчальним закладом для проведення  

ІІ етапу Олімпіади зі спеціальності «Агроінженерія» спеціалізації «Механізація 

сільського господарства» визначено Вінницький національний аграрний 

університет. 

2.2. ІІ-й етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 

«Агроінженерія» спеціалізації «Механізація сільського господарства» 

проводиться в терміни, встановлені наказом МОН України від 17.12.2019 р.  

№ 1580 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2019/2020 

навчальному році», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді і 

спорту України від 13 грудня 2012 року № 1410, зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 27 грудня 2012 року за № 2207/22519.  

2.3. Для організації і проведення ІІ етапу Олімпіади в Університеті 

створюється організаційний комітет (далі – Оргкомітет), журі, апеляційна 

комісія, які затверджуються наказом ректора Університету. 
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2.4. До складу Оргкомітету ІІ етапу Олімпіади входять провідні науково-

педагогічні працівники Університету. Головою оргкомітету призначається 

ректор Університету і затверджується наказом МОН. Голова має заступників та 

секретаря Оргкомітету. 

Оргкомітет ІІ етапу Олімпіади: 

- проводить організаційну роботу з підготовки і проведення Олімпіади; 

- розробляє порядок проведення відповідного етапу Олімпіади; 

- готує документацію для проведення Олімпіади (програму, методичні 

рекомендації, листи, бланки протоколів тощо); 

- проводить реєстрацію Учасників Олімпіади; 

- здійснює шифрування та дешифрування письмових робіт Учасників; 

- надсилає закладам вищої освіти результати участі кожного Учасника; 

- складає звіт про проведення Олімпіади. 

2.5. До складу журі ІІ етапу Олімпіади входять науково-педагогічні 

працівники базового закладу вищої освіти, члени відповідних комісій Науково-

методичної ради МОН України, вчені наукових установ Національної академії 

наук України та національних галузевих академій України, представники інших 

закладів вищої освіти тощо (за згодою), який формується Оргкомітетом ІІ етапу 

Олімпіади та затверджується ректором Університету. 

2.6. До складу журі не можуть входити особи, що є близькими особами 

учасників ІІ етапу Олімпіади. Журі очолює голова, який призначається (за 

згодою) з числа членів журі ректором Університету. Голова має заступників та 

секретаря журі. Голова журі організовує роботу членів журі, проводить 

засідання журі, бере участь у визначенні переможців, затверджує список 

переможців. 

2.7. Кількість членів журі не повинна перевищувати третини від кількості 

студентів, які беруть участь в Олімпіаді. 

2.8. Кількість представників базового вищого навчального закладу в журі 

ІІ етапу Олімпіади не повинна перевищувати 50% від затвердженого його 

складу. 
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Журі ІІ етапу Олімпіади: 

- затверджує структуру, зміст завдань та оцінює їх виконання;  

- перевіряє роботи Учасників та визначає переможців Олімпіади;  

- аналізує якість виконання студентами завдань, виявляє характерні 

помилки та оцінює рівень підготовки учасників; 

- готує рекомендації щодо удосконалення навчального процесу зі 

спеціальності «Агроінженерія» спеціалізації «Механізація сільського 

господарства». 

2.10. Для гарантування об’єктивного проведення ІІ етапу Олімпіади в 

Університеті створюється апеляційна комісія, чисельність і склад якої 

затверджується наказом ректора Університету. До складу апеляційної комісії 

входять члени відповідних комісій Науково-методичної ради МОН України, 

представники базового та інших закладів вищої освіти, наукових установ (за 

згодою). Члени апеляційної комісії до складу журі не входять. 

2.11. Апеляційна комісія розглядає звернення Учасників ІІ етапу 

Олімпіади щодо вирішення питань, пов’язаних із оцінюванням завдань. Під час 

розгляду апеляцій комісія має право як підвищити оцінку з апеляційного 

питання (або залишити її без змін), так і понизити її у разі виявлення помилок, 

не виявлених під час попередньої перевірки. Рішення апеляційної комісії 

враховується журі при визначенні загальної суми балів та підведенні підсумків 

Олімпіади. 

 

3. Порядок організації та проведення ІІ етапу Олімпіади 

 

3.1. Університет надсилає листи-запрошення з інформацією про умови 

проведення II етапу Олімпіади, тематику олімпіадних завдань зі спеціальності 

«Агроінженерія» спеціалізації «Механізація сільського господарства» закладам 

вищої освіти, студенти яких можуть брати участь в ІІ етапі Олімпіаді.  

3.2. Учасники ІІ етапу Олімпіади повинні мати при собі студентський 

квиток або залікову книжку, паспорт для підтвердження особи. 
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3.3. Університет розміщує на своєму сайті інформацію щодо проведення 

ІІ етапу Олімпіади, регламент проведення основних заходів, тематику завдань, 

довідкові матеріали, реєстраційну анкету учасників Олімпіади (додаток 1), та 

список учасників олімпіади та їх супроводжуючих осіб (додаток 2). 

3.4. ІІ етап Олімпіади проводиться у вигляді очного змагання у два тури: 

комплексного завдання та комп’ютерного тестування. Виконання завдань 

проводиться у присутності не менш ніж двох членів журі. 

3.5. Переможці Олімпіади визначаються за сумарною кількістю балів, 

набраних у двох турах ІІ етапу Олімпіади. За однакової суми балів більш 

високе місце отримує той Учасник, який отримав більшу кількість балів за 

перший тур. 

3.6. Для заохочення студентів Оргкомітет видає їм сертифікати учасника 

Олімпіади, а також нагороджує дипломами Університету. 

3.7. Оргкомітет здійснює оприлюднення результатів перевірки робіт 

Учасників ІІ етапу Олімпіади та правильних відповідей і, в необхідних 

випадках, приймає заяви учасників щодо апеляції. 

3.8. Учасники ІІ етапу Олімпіади мають право письмово звернутися до 

апеляційної комісії з приводу об’єктивності оцінки виконаних ними завдань. 

3.9. Оргкомітет із проведення ІІ етапу Олімпіади надсилає до Інституту 

модернізації змісту освіти звіт про підсумки проведення ІІ етапу Олімпіади, 

затверджений головою Оргкомітету, у десятиденний термін після її завершення 

за формою, встановленою МОН України. 

Якщо звіт подається невчасно або не відповідає вимогам Положення 

«Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади» (наказ МОНМС 

України № 1410 від 13.12.2012 р.), результати проведення Олімпіади 

організаційним комітетом МОН України не розглядаються. 

 
4. Проведення першого туру та оцінювання результатів 

 
4.1. Перший тур проводиться у перший день ІІ етапу Олімпіади. До 

першого туру допускаються усі зареєстровані Учасники ІІ етапу Олімпіади. 
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4.2. Час виконання завдань першого туру – дві з половиною години. 

4.3. Конкурсний білет першого туру складається із теоретичних завдань. 

Конкурсні завдання розробляються Оргкомітетом та не розголошуються до 

початку першого туру. 

4.4. Розв’язання задач виконується письмово. При виконанні задач 

забороняється користування будь-якою літературою, електронними та 

комп’ютерними засобами, крім калькуляторів. 

4.5. Результатом виконання першого туру є письмові відповіді на 

поставлені завдання та задачі. 

4.6. Оцінювання якості виконання завдань та задач здійснюється членами 

журі, а тестів - програмою комп’ютерного тестування.  

4.7. Сумарна кількість балів за завдання першого туру нараховується як 

сума балів за відповіді на всі питання конкурсного завдання. Максимально за 

перший тур Учасник може отримати 70 балів. 

 

5. Порядок проведення другого туру та оцінювання результатів 

 

5.1. Другий тур проводиться у перший день ІІ етапу Олімпіади. До 

другого туру допускаються всі Учасники ІІ етапу Олімпіади, які взяли участь у 

першому турі.  

5.2. Другий тур містить тестові завдання з дисциплін, що вивчаються за 

спеціальністю «Агроінженерія» спеціалізації «Механізація сільського 

господарства» 

5.3. Тестові завдання другого туру виконуються в електронному вигляді 

зазначенням правильних варіантів відповідей. 

5.4. Час виконання другого туру становить 30 хв. 

5.5. Оцінювання якості виконання тестових завдань здійснюється 

програмою комп’ютерного тестування.  

5.6. Сумарна кількість балів за другий тур становить 30 балів (по 1 балу за 

кожне завдання). 
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6. Підведення підсумків Олімпіади 

 

6.1. Переможці ІІ етапу Олімпіади визначаються журі базового закладу 

вищої освіти. Учасники, які посіли І, ІІ та ІІІ місця нагороджуються дипломами 

Університету відповідно І, ІІ та ІІІ ступеня. Переможці ІІ етапу Олімпіади 

затверджуються наказом МОН України. 

6.2. Дипломом І ступеня нагороджується учасник, який набрав не менше 

80%, ІІ ступеня – не менше 70%, ІІІ ступеня – не менше 60% від максимально 

можливої сумарної кількості балів, що дорівнює 100%. При цьому кількість 

переможців не може перевищувати 10% від загальної кількості учасників. У 

разі перевищення кількості переможців Оргкомітет залишає за собою право 

коригування їх кількості при підведенні остаточних підсумків Олімпіади. 

Дипломом I ступеня нагороджується лише один учасник. Якщо рівну 

кількість балів набрали декілька Учасників, які претендують на нагородження 

дипломом I ступеня, між ними призначається додатковий тур. 

6.3. Переможці ІІ етапу Олімпіади нагороджуються дипломами МОН 

України. Дипломи видаються після виходу наказу МОН України про 

затвердження підсумків проведення Всеукраїнської студентської олімпіади до 

кінця поточного року. У разі втрати диплом не поновлюється. 

6.4. Переможці ІІ етапу Олімпіади можуть нагороджуватися 

подарунками, спеціальними призами, грошовими преміями тощо. 

6.5. Учасники, які посіли ІV-VІ місця, а також за оригінальний, 

нестандартний розв`язок завдань Олімпіади, можуть бути нагороджені 

Університетом заохочувальними та спеціальними грамотами Оргкомітету  

ІІ етапу Олімпіади. 

6.6. За клопотанням Оргкомітету ІІ етапу Олімпіади ректор Університету 

нагороджує грамотами, грошовими преміями, цінними подарунками 

викладачів, що здійснювали підготовку учасників, членів журі та активних 

членів Оргкомітету ІІ етапу Олімпіади з коштів Університету. 
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7. Фінансування ІІ етапу Олімпіади 

 

7.1. Витрати на організацію та проведення ІІ етапу Олімпіади 

здійснюється Університетом за рахунок джерел, не заборонених чинним 

законодавством України. 

 

8. Прикінцеві положення 

 

8.1. Положення вводиться в дію з дня його затвердження наказом ректора 

Університету. 

8.2. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться наказом 

ректора Університету. 

8.3. Дія Положення скасовується наказом ректора Університету. 

8.4. Контроль за виконанням вимог цього Положення здійснює проректор 

з науково-педагогічної та навчальної роботи. 

 

Проректор з науково-педагогічної 

та навчальної роботи                                                                                  І.В. Гунько 
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Додаток 1 

 

АНКЕТА 
учасника II етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади 
 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)________________________________ 

Дата народження            

Заклад вищої освіти (повне найменування та місцезнаходження)   

               

Факультет, курс              

Рішенням оргкомітету           
      (найменування вищого навчального закладу)  
 
студент(ка)             

(прізвище, ініціали) 

 
який(яка) у I етапі Олімпіади          

                 
(назва олімпіади з напряму, спеціальності) 

посів(ла)_____________ місце, рекомендується до участі у II етапі Олімпіади.  

 
Голова оргкомітету закладу вищої освіти  

________   _______________________ 
    (підпис)          (прізвище, ініціали)  

М.П.  

  

Підпис учасника Олімпіади _______________  

Дата заповнення  ________________________ 
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Додаток 2 

 

 

СПИСОК 

учасників олімпіади за спеціальністю ____________________________ 

____________________________ та супроводжуючих співробітників від  

( назва спеціальності ) 

__________________________________________________________ 

(повна назва закладу вищої освіти) 

 

№ П. І. Б. 

Категорія 

(учасник/ 

представник) 

Посада (для  

представників  

ВНЗ) 

Примітка, 

телефон 

представни

ка ВНЗ 
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