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1 МЕТА ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ  
  

Метою проведення олімпіади є активізація творчої активності 
студентів, контроль засвоєного студентами матеріалу з дисципліни 
«Експлуатація блоково-модульних МТА» (ЕБМ МТА), контроль 
самостійної роботи та пошук шляхів подальшого удосконалення 
методики викладання дисципліни.  

  
2 СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ  

  
Олімпіада проводиться після вивчення студентами базових 

основ дисципліни «Експлуатація блоково-модульних МТА» 
(матеріалів 1 семестру).  

Рекомендовані строки проведення: 
1 тур –  12-13  тиждень  2  семестру навчального року; 

  
3 КОНТИНГЕНТ УЧАСНИКІВ І МЕТОДИ ІХ ВІДБОРУ  

  
Контингент учасників  –  здобувачі ступеня вищої освіти  

«Магістр» механіко-технологічного факультету, які навчаються за 
ОПП «Агроінженерія».  

Методи відбору – співбесіда та тестові завдання на порталі 
ТДАТУ зі здобувачами, які в повному обсязі виконали навчальне 
навантаження по змістовним модулям дисципліни ЕБМ МТА і мають 
бажання бути учасниками олімпіади.  

  
4 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ  

  
Олімпіада проводиться у два тури за наступною методикою.  
1 тур олімпіади проводиться наприкінці 1-го семестру. Про його 

проведення оголошується  (вивішується об’ява) не пізніше ніж за 7 
днів до його проведення. Журі 1 туру олімпіади представлено 
ведучими викладачами з дисципліни «Експлуатація блоково-
модульних МТА». 

Журі 1 туру олімпіади представлено науково-педагогічними 
працівниками кафедри у складі не менше трьох осіб, серед яких 
обов’язково є ведучі викладачі з дисципліни «Експлуатація блоково-
модульних МТА». 
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Олімпіада проводиться у комп’ютерному класі кафедри 
машиновикористання в землеробстві. 

Під час олімпіади кожен учасник заходить на портал ТДАТУ, в 
присутності членів комісії, за наявності залікової книжки та повинен 
виконати тестові завдання за відведений для цього термін. 

Після виконання завдання, сумарну кількість балів оприлюднює 
комп’ютер і учасник отримує певну кількість балів. Сумарний 
результат кожного учасника складається із суми балів, отриманих за 
виконання кожного завдання. 

Після проведення 1 туру олімпіади складається протокол, який 
підписується членами журі та завідувачем кафедри 
машиновикористання в землеробстві. Зразок бланку протоколу 
наведено у додатку А. 

 
5 ЗМІСТ ОЛІМПІАДИ 

  
Кожен учасник послідовно у два тури виконує наступні частини.  
Перший тур олімпіади полягає у відповідях на тестові питання. 

Час, що відводиться на виконання складає  60  хвилин.  Кожна 
правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Максимально можлива 
кількість набраних балів у першому турі становить 100. 

Другий тур олімпіади проводиться у два етапи.  
Перший етап – теоретичний. Він полягає в розкритті учасником 

олімпіади теоретичного питання. Час, що відводиться на розв’язання 
теоретичного питання складає 60 хвилин. Максимальна кількість 
балів, яку може отримати кожний учасник за перший тур складає 50 
балів.   

Другий  етап – практичний. Він полягає у розв’язанні 
практичного завдання кожним учасником олімпіади. Час, що 
відводиться на розв’язання практичного завдання складає 30 хвилин. 
Максимальна кількість балів, яку може отримати кожний учасник за 
другий етап складає 50 балів.   

Загальна максимально можлива сума набраних балів за два тури 
олімпіади становить 150. 

 
6 КРИТЕРІЇ ДЛЯ НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

  
Критерії оцінювання якості виконання завдань олімпіади: 
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90…100% від максимальної суми балів отримують учасники 
олімпіади, які дали відповіді за вказаним відсотком на тестові 
питання або дали правильні та аргументовані відповіді на теоретичні 
та практичні завдання. 

82…89% від максимальної суми балів отримують учасники 
олімпіади, які дали відповіді за вказаним відсотком на тестові 
питання або недостатньо повно та ґрунтовно дали відповіді на 
теоретичні та практичні завдання. Водночас вони вміють самостійно 
викласти зміст відповідей на завдання. 

75…81% від максимальної суми балів отримують учасники 
олімпіади, які дали відповіді за вказаним відсотком на тестові 
питання або частково дали відповіді на теоретичні та практичні 
завдання.  

67…74% від максимальної суми балів отримують учасники 
олімпіади, які дали відповіді за вказаним відсотком на тестові 
питання або представили відповіді лише на окремі завдання.  

 60…66% від максимальної суми балів отримують учасники 
олімпіади, які дали відповіді за вказаним відсотком на тестові 
питання або представили помилкові відповіді на завдання.  

Менше 60% від максимальної суми балів отримують учасники 
олімпіади, які дали відповіді за вказаним відсотком на тестові 
питання або представили взагалі невірні відповіді. 

Переможці виявляються по заповненому протоколу за сумою 
набраних балів.  

За успішну участь у олімпіаді переможці одержують додаткові 
бали до свого загального рейтингу з дисципліни ЕБМ МТА:  

І-е місце – 9,1-10,0 балів;  
ІІ-е місце – 8,1-9,0 балів;  
ІІІ-е місце – 6,5-8,0 балів.  
За участь у олімпіаді учасники одержують 2 бали до свого 

загального рейтингу з дисципліни ЕБМ МТА.  
 

7 ПОРЯДОК ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ 
ОЛІМПІАДИ 

  
Щорічне оновлення фактичного матеріалу олімпіади 

відбувається у наступному порядку:  
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-  у складі робочої групи викладачів з дисципліни ЕБМ МТА 
перед проведенням олімпіади у поточному році проводиться 
обговорення результатів минулої олімпіади;  

- на підставі зроблених висновків, а також  згідно з навчальним 
планом дисципліни  переглядаються матеріали для проведення 
олімпіади; 

-  оновлений і опрацьований матеріал розглядається робочою 
групою та затверджується на засіданні кафедри.  

  
8 КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ПЕРЕМОЖЦІВ ДЛЯ УЧАСТІ  
У ДРУГОМУ ТУРІ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ОЛІМПІАД 

  
Для участі у другому турі олімпіади (за межами університету) 

можуть бути відібрані студенти, які у першому турі отримали 
найвищі результати, впевнено володіють матеріалом дисципліни та 
проявляють творчий підхід при виконанні навчальних  завдань і  
завдань практичного спрямування. 
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Додаток А 
Зразок бланку протоколу проведення олімпіади 

 
 

ПРОТОКОЛ 
проведення олімпіади 

з дисципліни «Експлуатація блоково-модульних МТА» 
 

П.І.П Група 

Бали 
Зайняте 

місце 
Бали до 

рейтингу 
1 тур 2 тур 

разом 
тест теоретичне 

питання 
практичне 
завдання 

        
        

 
 
Розподіл місць за результатами виконання завдань олімпіади:  
І-е місце –   __________________________________________  
ІІ-е місце –  __________________________________________  
ІІІ-е місце – __________________________________________  
  
Висновки та рекомендації за результатами олімпіади  
_____________________________________________________  
_____________________________________________________  
_____________________________________________________  
_____________________________________________________ 
 
 
 
Члени журі:  

_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________  

  
Зав. кафедри:             _____________________________________   
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