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Дане положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнських 

олімпіад Таврійського державного агротехнологічного університету для 

вступників на основі повної загальної середньої освіти. 
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Положення про Всеукраїнські олімпіади Таврійського державного 

агротехнологічного університету (далі - ТДАТУ) для професійної орієнтації 

вступників на основі повної  загальної середньої освіти розроблене  відповідно до 

Положення про Всеукраїнські  олімпіади вищого навчального закладу для 

професійної орієнтації вступників на основі  повної загальної середньої освіти 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 21 грудня  2016 року № 1587, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за № 16/29884). 

У випадку внесення змін або доповнень у нормативно-правові акти, які 

регламентують порядок організації та проведення Всеукраїнських олімпіад, їх 

слід дотримуватися і керуватися ними. 

 

І. Загальна частина 

1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнської  

олімпіади Таврійського державного агротехнологічного університету (далі - 

Олімпіада) для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної 

середньої освіти. 

2. Основними завданнями Олімпіади є виявлення, розвиток обдарованих 

вступників, надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання в 

ТДАТУ, реалізація здібностей талановитих учнів. 

3. Організатором та координатором Олімпіад є ТДАТУ, який здійснює 

організаційно-методичне забезпечення проведення Олімпіад. 

 

ІІ. Організація та проведення Олімпіад 

1. Олімпіади в  ТДАТУ  проводяться  з таких конкурсних предметів: 

- українська мова та література; 

- математика; 

- фізика; 

- біологія; 

- хімія; 

- географія; 

- іноземна мова (англійська, німецька, французька). 

2. Для проведення Олімпіад в ТДАТУ створюють організаційні комітети, які 

відповідають за організаційне та методичне проведення Олімпіад. 

3. Для складання завдань Олімпіад в ТДАТУ формують предметно-методичні 

комісії, до яких входять фахівці відповідної галузі, у складі не більше п’яти осіб. 

Члени предметно-методичної комісії забезпечують науковий рівень змісту 

завдань та їх нерозголошення до моменту оприлюднення.  
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4. До участі в Олімпіадах допускаються особи, які отримали повну загальну  

середню освіту, або є учнями випускних класів загальноосвітніх навчальних  

закладів, або мають право на отримання документа про повну загальну середню 

освіту в навчальний рік проведення Олімпіади. 

Одна й та сама особа може прийняти участь у Олімпіаді з декількох 

предметів, при цьому нарахування додаткових балів здійснюватиметься тільки за 

одним предметом. 

5. Олімпіади проводяться у два тури - дистанційний та очний. Дистанційний  

та очний тури Олімпіади в  ТДАТУ проводяться або в формі тестового контролю 

знань, що здійснюється за допомогою комп’ютера (комп’ютерне тестування) або в 

письмовій формі.  

6. Комп'ютерне тестування здійснюється на навчально-інформаційному 

порталі ТДАТУ (www.nip.tsatu.edu.ua) з використанням програмного середовища 

системи дистанційної освіти Мооdle, у формі самостійного діалогу учасника 

Олімпіади з комп’ютером. 

Під час комп’ютерного тестування учасник Олімпіади самостійно вводить 

відповіді у комп’ютер. Система фіксує: час початку тестування, час завершення 

тестування та дозволяє учасникам Олімпіади ознайомитись з відповідями 

(розв’язками) завдань, запропонованими предметно-методичними комісіями, та з 

попередніми результатами перевірки робіт учасників до підбиття остаточних 

підсумків. 

При проходженні комп'ютерного тестування завдання для кожного учасника 

вибираються програмою випадково із загального обсягу наданих тестових завдань 

з відповідного предмета. Учаснику задається 50 завдань. Кожне завдання містить 

чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна.  

7. При проведенні тестування в письмовій формі учасник Олімпіади, після 

отримання варіанта тестових завдань (50 тестових завдань, кожне з яких містить 

чотири варіанти відповідей, серед яких лише одна правильна) самостійно 

розв’язує завдання та заносить відповіді у бланк відповідей учасника Олімпіади. 

8. Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали. Результати дистанційного 

та очного туру Олімпіади оцінюються за шкалою від 0 до 100 балів. 

9. Для участі в дистанційному турі Олімпіади учасники, у випадку 

проходження комп’ютерного тестування реєструються на сайті 

ТДАТУ(www.tsatu.edu.ua) та отримують логін і пароль для доступу до навчально-

інформаційного порталу ТДАТУ.  

10. У випадку участі в Олімпіаді в письмовій формі, учасник заповнює анкету 

реєстрації учасника, яка розміщена у бланку відповідей дистанційного туру. 
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11. Під час проходження дистанційного туру учасники Олімпіади 

ознайомлюються із завданнями, розміщеними на навчально-інформаційному 

порталі ТДАТУ або у отриманому друкованому варіанті та розв’язують їх.  

Завдання дистанційного туру Олімпіади, виконані учасниками з 

використанням комп’ютерної техніки, разом з відповідями на них 

роздруковуються на паперових носіях, а бланки відповідей, що заповнені 

учасниками Олімпіади в паперовій формі перевіряються на правильність 

відповідними предметно-методичними комісіями. 

Результати дистанційного туру заносяться до відомості та підписуються 

членами предметно-методичної комісії. 

Остаточні підсумки дистанційного туру підводяться не пізніше ніж за 

тиждень після його проведення, а його результати доводяться до відома учасників 

у вигляді повідомлення на електронну пошту, зазначену при реєстрації. 

За результатами дистанційного туру предметно-методичні комісії приймають  

протокольне рішення про допуск учасників Олімпіади до участі у другому турі. 

До участі в другому турі допускаються учасники, які набрали не менше 75 балів 

на першому етапі. 

12. Другий тур - очний - проходить в ТДАТУ. Організаційний комітет 

Олімпіади зобов’язаний не пізніше ніж за місяць до проведення другого туру 

Олімпіад повідомити загальноосвітні навчальні заклади щодо проведення таких 

Олімпіад. 

Учасник ІІ туру Олімпіади повинен мати з собою документ, який засвідчує 

його особу (паспорт або свідоцтво про народження). 

Очний тур Олімпіади проводиться або у формі комп’ютерного тестування з 

використанням системи Мооdle або в письмовій формі.  

13.  Під час комп’ютерного тестування учасник Олімпіади самостійно 

вводить відповіді у комп’ютер у присутності не менш як двох членів предметно-

методичної комісії. 

При проведенні тестування в письмовій формі учасник ІІ туру Олімпіади, 

після отримання варіанта тестових завдань, у присутності не менш як двох членів 

предметно-методичної комісії самостійно розв’язує завдання та заносить відповіді 

у бланк відповідей учасника Олімпіади. 

Завдання очного туру Олімпіади, проведеного з використанням комп’ютерної 

техніки, разом з відповідями на них роздруковуються на паперових носіях, а 

бланки відповідей, заповнені учасниками Олімпіади в паперовій формі 

перевіряються на правильність відповідними предметно-методичними комісіями. 

Результати очного туру заносяться до відомості та підписуються членами 

предметно-методичні комісії.  
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Остаточні підсумки очного туру підводяться не пізніше ніж за тиждень після  

його проведення, а його результати доводяться до відома учасників у вигляді 

повідомлення на електронну пошту, зазначену при реєстрації. 

14. Під час проведення очного туру Олімпіади учасникам забороняється: 

- використання комп'ютера з будь-якою іншою метою, крім складання 

тестів; 

- розмови та використання мобільного зв'язку; 

- користування будь-якими сторонніми джерелами інформації; 

- на сеансі тестування не допускається присутність сторонніх осіб; 

- вихід учасника з комп'ютерного класу під час проведення тестування і 

інші дії, що заважають тестуванню; 

- під час проведення тестування забороняється використовувати 

підручники, навчальні посібники, інші друковані (електронні) носії 

інформації, користуватися телефонами та іншими засобами зв'язку. 

15. При виявленні порушення та фактів використання або поширення під час  

тестування сторонніх джерел інформації (в т.ч. підказування), користування 

технічними засобами учасник Олімпіади усувається від участі у очному турі, про 

що складається відповідний акт, який підписують члени предметно-методичної 

комісії і учасник. 

16. Перескладання завдань дистанційного та очного турів Олімпіади не 

допускається. 

17. Для вирішення учасниками завдань дистанційного та очного турів 

Олімпіади в системі Мооdle встановлюються обмеження по часу - не більше двох 

астрономічних годин. 

18. Особам, які не встигли за час тестування виконати завдання Олімпіади у 

повному обсязі, зараховуються бали набрані за час тестування. 

 

ІІІ. Нарахування додаткових балів учасникам Олімпіад 

1. Учасникам ІІ туру Олімпіади при вступі до ТДАТУ під час розрахунку 

конкурсного балу нараховуються до 20-ти додаткових балів до сертифікату ЗНО 

(але не вище 200 балів за предмет) з одного з тих предметів, з якого вступник брав 

участь у Олімпіаді, у разі виконання одночасно таких умов:  

• якщо даний предмет є конкурсним для обраної вступником спеціальності; 

• якщо вступник отримав не менше ніж 90 балів в ІІ турі Олімпіади; 

• якщо особа вступає на спеціальність, якій держава надає особливу 

підтримку і вказана у додатку 2 до Умов прийому на навчання до закладів вищої 

освіти у 2019 році. 
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Визначення кількості додаткових балів до результату ЗНО здійснюється 

шляхом переведення результату тестування учасників ІІ туру Олімпіади з         

100-бальної шкали у  20-бальну шкалу на основі даних таблиці  

Бали,  одержані  на  очному  етапі 

Олімпіади 

Додаткові бали до сертифіката 

зовнішнього незалежного оцінювання 

з предмета по якому проводилась 

Олімпіада 

90 12 

92 14 

94 16 

96 18 

98-100 20 

 

ІV. Порядок розгляду апеляцій на результати Олімпіади та участь 

громадських організацій у її проведенні 

1. У разі виникнення питань щодо правильності та об’єктивності оцінювання 

виконаних завдань учасники Олімпіади мають право після кожного туру 

Олімпіади подавати у письмовій формі заяву до апеляційної комісії, що 

утворюється організаційним комітетом Олімпіад для розгляду апеляцій, та 

одержувати письмові відповіді (за вимогою учасників) до підбиття остаточних 

підсумків відповідного туру. У заяві учасник Олімпіади повинен зазначити 

причину апеляції. 

2. Строки подання апеляції на результати дистанційного та очного турів 

Олімпіади - не пізніше наступного робочого дня після офіційного оголошення 

результатів. 

3. Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її одержання.   

Рішення апеляційної комісії фіксується у протоколі засідання цієї комісії та 

надається для ознайомлення заявнику. 

5. Громадські організації мають право вести спостереження за проведенням 

Олімпіад.  ТДАТУ зобов’язаний створити належні умови для  присутності 

громадських спостерігачів на Олімпіаді. Громадські спостерігачі мають право 

ознайомитися із завданнями Олімпіади виключно після її проведення. 

6. Додаткові питання, пов’язані з проведенням Олімпіад, що не врегульовані 

цим Положенням, вирішуються у встановленому ТДАТУ порядку. 


