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ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Наказ ректора університету  

від 14.04.2015 року  № 107-ОД 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про студентські олімпіади Таврійського державного 

агротехнологічного університету (далі - Положення) розроблено відповідно 

до Тимчасового Положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду 

відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України №1052 від 

20.11.2009р. 

1.2. Студентські олімпіади - система масових очних змагань у твор-

чому застосуванні здобутих знань, умінь і навичок серед студентів Універси-

тету. Проведення предметних олімпіад є одним з шляхів реалізації системи 

навчально-виховної роботи ТДАТУ. 

1.3. Олімпіади з навчальних дисциплін проводяться щорічно з метою 

виявлення, відбору та підтримки обдарованої студентської молоді, розвитку і 

реалізації здібностей студентів, стимулювання творчої праці студентів, педа-

гогічних працівників, підвищення якості підготовки фахівців, активізації    

навчально-пізнавальної діяльності студентів, розвиток практичних навичок за 

фахом системного вдосконалення навчального процесу, формування команд 

для участі в Всеукраїнській та міжнародних олімпіадах. 

1.4. Предметні олімпіади - це творче змагання з базових навчальних 

дисциплін серед студентів, що вивчають відповідну дисципліну в поточному 

або закінчили її вивчати в минулому році. 

1.5. Предметні олімпіади проводяться на всіх кафедрах Університету в 

обов'язковому порядку з базових предметів, що вивчаються на кафедрах. 

1.6. Учасники Олімпіади отримують олімпіадні завдання та дають на 

них відповіді державною мовою. 

2. КЕРІВНИЦТВО ОЛІМПІАДОЮ 

2.1. Керівництво організацією та проведенням Студентської олімпіади 

ТДАТУ здійснює організаційний комітет, персональний склад якого затвер-

джується наказом Ректора. 

2.2. Метою роботи організаційного комітету є узагальнення досвіду та 

координація заходів кафедр та факультетів по проведенню предметних олім-

піад, а також зв'язок з іншими навчальними закладами. 

2.3. Керівництво організацією та проведенням Олімпіади за напрям-

ками (спеціальностями) здійснює організаційний комітет, персональний 

склад якого на факультеті затверджується Розпорядженням декану. 

2.4. Організаційний комітет по проведенню предметних олімпіад за 

напрямками (спеціальностями) складається з представників всіх кафедр фа-

культету, що є відповідальними за проведення олімпіад на своїх кафедрах. 

Відповідальний за організацію по проведенню предметних олімпіад на 



факультеті є декан факультету. 

2.5. Оргкомітет по проведенню студентських олімпіад ТДАТУ: 
 

- розробляє програму заходів олімпіади та забезпечує її проведення у 

визначені терміни; 

- організує та проводить нагородження переможців; 

- готує довідки-подання на відзначення активних організаторів Олім-

піади; 

- забезпечує підготовку переможців предметних олімпіад до участі у 

Всеукраїнській студентській олімпіаді. 
 

2.6. При проведенні предметних олімпіад в обов'язковому порядку на 

кожній кафедрі створюються журі, а на факультеті - апеляційні комісії. 

2.7. Журі: 
 

- розробляє конкурсні завдання та критерії оцінки їх виконання; 

- перевіряє роботи учасників і визначає переможців; 

- аналізує підсумки виконання студентами завдань, виявляє характерні 

помилки та дає оцінку рівня підготовки студентів до відповідної Олімпіади; 

- готує рекомендації щодо вдосконалення навчального процесу з від-

повідних дисциплін; 

- готує збірники конкурсних завдань та методичні рекомендації для 

підготовки студентів до відповідної Олімпіади. 

2.8 Результати проведення предметних розглядати на засіданні кафедр 

та затверджувати на метод комісії факультету 

2.9. Апеляційна комісія оперативно розглядає звернення учасників 

щодо вирішення суперечних питань, пов'язаних з оцінкою виконання 

олімпіадних завдань, і виносить відповідні пропозиції на обговорення журі. 

3. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАД 

3.1. Студентські олімпіади з навчальних дисциплін складаються з 

етапів. Кількість етапів (теоретичний, практичний, експериментальний 

тощо), форми їх проведення (письмові роботи, співбесіди, тестування тощо) 

визначають оргкомітети по проведенню студентських олімпіад факультету. 

3.2. Кожна кафедра розробляє положення про проведення олімпіад 

(Додаток 1) по предметам, що вивчаються на кафедрі, один екземпляр якого 

здається до загальноуніверситетського оргкомітету. В положенні повинні бу-

ти відображені наступні питання: 
 

- строки проведення олімпіади; 

- методика підготовки та проведення олімпіади; 

- зміст олімпіади; 

- контингент студентів-учасників олімпіади та методика їх відбору; 

- заохочення для переможців; 

- порядок щорічного оновлення фактичного матеріалу для проведення 

олімпіад; 

- критерії відбору переможців для участі у Всеукраїнській студентсь-

кій олімпіаді. 
 



3.3. Положення о проведенні предметних олімпіад затверджується на 

засіданні кафедри. Відповідальність за проведення олімпіад покладено на за-

відуючих кафедрами. 

3.4. Інформацію про олімпіади, що плануються к проведенню на ка-

федрі надається до оргкомітету на початку навчального року (Додаток 2). 

Після проведення предметних олімпіад кафедри надають інформацію до орг-

комітету за формою (Додаток 3). 

3.5. Оргкомітет підводить підсумки проведення олімпіад та рекомен-

дує переможців для участі у відповідних олімпіадах II-го етапу Всеукраїнсь-

кої студентської олімпіади. 

3.6. Анкети переможців студентських олімпіад надсилаються до базо-

вого вищого навчального закладу для участі у Всеукраїнській студентській 

олімпіаді у термін, визначений наказом Міністерства освіти та науки України 

(Додаток 4). 

4. ПОРЯДОК НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ 

ТА ОРГАНІЗАТОРІВ ОЛІМПІАДИ 

4.1. Студенти, які посіли перше, друге, третє місце в особистому залі-

ку є переможцями кожного з етапів Олімпіади та нагороджуються диплома-

ми. 

4.2. Переможці олімпіади можуть бути нагороджені: 
 

- рекомендацією до участі у ІІ та ІІІ етапах олімпіад на рівні ВНЗ 

- наданням грошової премії, цінного подарунку тощо; 

- зарахуванням балів з відповідної дисципліни за виконання 

самостійної студентської роботи  

- направленням на навчання у провідні вищі навчальні заклади України 

чи за кордон; 

- рекомендуванням до переведення з контрактної форми навчання на 

навчання за державним замовленням; 

- льотне відвідування культурно-масових заходів різного рівня; 

- безперешкодний доступ до мережі Інтернет у бібліотеці ТДАТУ. 
 

 

4.3. Переможці Олімпіади рекомендуються до участі у відповідній 

Всеукраїнській студентській олімпіаді. 



Додаток 1 

Положення про проведення предметних олімпіад з дисципліни 

«Машиновикористання в землеробстві» кафедри 

«Машиновикористання в землеробстві» 

Затверджено на засіданні кафедри МВЗ 

Протокол №37 від 11.03.2008 р. 

1.МЕТА ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ 

Виявлення студентів, які мають найбільші знання по дисципліні «Ви-

мірювальні прилади та методи вимірювань». 

Активізація і розвиток творчого мислення студентів і стимулювання 

змагань в навчанні за напрямом підготовки  6.091.902 - механізація 

сільського господарства. 

Прищеплювання студентами механіко-технологічного факультету за-

цікавленості та любові до вибраної професії. 

2. СТРОК ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ 

Олімпіада з дисципліни «Машиновикористання в землеробстві» про-

водиться в грудні місяці перед семестровим екзаменом з дисципліни. 

Інформація про конкретні строки і місто проведення предметної олім-

піади доводиться до студентів усно на потоці і яскраво оформленою об'явою 

за місяць до початку олімпіади. 

3. КОНТИНГЕНТ УЧАСНИКІВ ОЛІМПІАДИ І МЕТОДИКА ЇХ ВІДБОРУ 

Для участі в олімпіаді з дисципліни «Машиновикористання в земле-

робстві» допускаються всі студенти 4 курсу механіко-технологічного факу-

льтету без будь-яких обмежень. 

Положенням передбачається проведення кафедрою відповідної орга-

нізаційної роботи зі студентами з метою їх залучення до участі в олімпіадах 

найбільшої кількості добре встигаючих і здібних студентів. 

4. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ 

Для проведення предметної олімпіади на кафедрі створюється комісія 

у складі: завідувач кафедрою, ведучий викладач з дисципліни і відповідаль-

ний по кафедрі за проведення предметних олімпіад та науково-дослідної 

роботи студентів. Олімпіада проводиться, як письмова робота студентів в 

навчальних аудиторіях. Час виконання роботи - 80 хвилин. 

Результат здійсненної студентами письмової роботи оцінюються за 

бальною системою. Кожне завдання або задача оцінюється в 20 балів. 

Максимальна оцінка цілком за роботу - 100 балів. 



Результати предметної олімпіади обговорюються на комісії та оголо-

шуються студентам на потоці на протязі трьох днів після олімпіади з 

обов'язковим вивішуванням на дошці об’яв яскравого вітання переможців 

олімпіади. 

5. ЗМІСТ ОЛІМПІАДИ 

Запропоновані для олімпіади завдання з дисципліни «Машиновикори-

стання в землеробстві» складаються з п'яти питань або задач проблемного 

характеру за профілем дисципліни. 

Для успішного рішення завдань на олімпіаді від студентів потрібна 

максимальна активізація мислення та вміння творчо застосовувати надбанні 

знання з дисципліни. 

6. 3АОХОЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ОЛІМПІАДИ 

Студенти учасники олімпіади, які набрали 80 і більше балів звільня-

ються від складання екзамену з даної дисципліни. 

Переможців і призерів предметної олімпіади кафедра МВЗ: 

- нагороджує дипломами та цінними подарунками; 

- направляє на міжвузівські та регіональні предметні олімпіади; 

- представляє до нагороди на факультеті та університеті, рекомендує 

до призначення заохочуваних заходів. 

7. ПОРЯДОК ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 

ДО ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ 

На основі контрольних робіт, які проводяться за учбовими модулями 

вибираються питання, що найбільш повно відображають зміст курсу та вима-

гають творчого підходу та пояснення. 

Запропоновані для олімпіади питання кожного року уточнюються від-

повідно до мети навчання з дисципліни. 

8. КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ПЕРЕМОЖЦІВ ДЛЯ УЧАСТІ 

У ДРУГОМУ ЕТАПІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 

ОЛІМПІАДИ 

Призерами предметної олімпіади оголошуються п'ять студентів, які 
набрали найбільшу кількість балів, з числа яких вибираються студенти для 

участі у другому турі Всеукраїнської студентської олімпіади. 

Завідувач кафедри МВЗ проф. Надикто В.Т. 



 

             Додаток 2 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

ПО ПРЕДМЕТНИМАМ, ЩО ПЛАНУЮТЬСЯ 

/надається на початку навчального року/ 

Кафедра _________________________________________________________  

Дисципліни, що вивчаються на кафедрі: 

1. ________________  

2. ________________  

3. 

Інформація щодо предметних олімпіад: 

Дисципліна Термін 

проведення 

Спеціальність, 

курс 

Керівник 

    

    

    

Завідувач кафедри 

Додаток 3 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРЕДМЕТНИХ ОЛІМПІАД 

/надається після проведення олімпіади/ 

Кафедра _________________________________________________________  

Дисципліна ______________________________________________________  

Дата проведення олімпіади _________________________________________  

Керівник предметної секції _________________________________________  

П.І.Б. переможців олімпіади та їх заохочення __________________________  
 
 
 
 
 
 
П.І.Б. переможців олімпіади, рекомендованих до участі у Всеукраїнській 
олімпіаді  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 



Додаток 4 

АНКЕТА  

учасника II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 

Прізвище, ім'я, по-батькові (повністю) _______________________________  

Дата народження________________________________________________  

Вищий навчальний заклад Таврійський державний агротехнологічний універ- 

ситет, Запорізька область, м.Мелітополь, пр. Б.Хмельницького,18 

Факультет, курс ________________________________________________  

Рішенням оргкомітету Таврійського державного агротехнологічного університету  

студент(ка) ____________________________________________________  
(Прізвище, ініціали) 

який(яка) у І етапі олімпіади  
                                                (Назва олімпіади з навчальної дисципліни, спеціальності, напряму) 

посів(ла) ___________ місце, рекомендується до участі у II етапі Всеукраїн- 

ської студентської олімпіади 

Голова оргкомітету 

вищого навчального закладу _____________  О.П. Ломейко 

М.П. 

Підпис учасника олімпіади ________________________  

Дата заповнення _________________________________  

 

 

 
 


