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І. Загальні положення 

 

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення 

студентської олімпіади з навчальних дисциплін та спеціальностей (далі – 

Олімпіада) серед студентів Сумського національного аграрного університету 

(далі – Університет).  

1.2.  Олімпіада – це особисті або командні змагання здобувачів вищої 

освіти у творчому застосуванні здобутих компетентностей в професійній 

діяльності.  

1.3. Олімпіада проводиться з навчальних дисциплін та спеціальностей, 

за якими здійснюється підготовка фахівців в Університеті.  

1.4. Олімпіада з навчальної дисципліни – це творче змагання з 

дисциплін, що формують інтегральні, загальні, спеціальні (фахові, предметні) 

компетентності підготовки учасників, які вивчають відповідну дисципліну в 

поточному або закінчили її вивчати в минулому навчальному році.  

1.5. Олімпіада зі спеціальності (спеціалізації) – це творче змагання з 

професійної та практичної підготовки учасників старших курсів зі 

спеціальностей (спеціалізацій), за якими здійснюється їх підготовка за 

відповідним ступенем вищої освіти бакалавр чи магістр. 

1.6. В Олімпіаді можуть брати участь всі бажаючі студенти денної 

форми навчання (далі – учасники), у тому числі іноземні студенти, які 

навчаються в Університеті. 

1.7. Організатором та керівником Олімпіади є навчальний відділ 

Університету.  

1.8. На навчальний відділ Університету покладається організаційно–

методичне забезпечення проведення Олімпіади. 

1.9. Перелік навчальних дисциплін та спеціальностей, базові вищі 

навчальні заклади з проведення ІІ етапу Олімпіади затверджуються наказом 

МОН України строком на три роки.  

1.10. Під час проведення Олімпіади обробка персональних даних 

учасників Олімпіади здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 

захист персональних даних». 

 

ІІ. Мета та завдання Олімпіади 

 

2.1. Олімпіада проводиться з метою: 

 підвищення якості підготовки фахівців; 

 системного вдосконалення навчального процесу, стимулювання 

творчого росту та підвищення інтересу учасників до обраної професії; 

 активізації навчально – пізнавальної діяльності студентів. 

  

2.2. Основними завданнями Олімпіади є:  

 підготовка нового покоління конкурентоспроможних фахівців 

для всіх сфер суспільного життя країни;  



 виявлення обдарованої студентської молоді, підвищення її 

інтересу до творчого самовдосконалення;  

 впровадження нових форм та методів пошуку, підтримки та 

заохочення обдарованої студентської молоді;   

 залучення до творчої праці з обдарованою студентською 

молоддю науково-педагогічних та педагогічних працівників; 

 формування кадрового потенціалу для дослідницької, 

виробничої, адміністративної і підприємницької діяльності; 

 відбір студентів для участі в міжнародних олімпіадах. 

 

ІІІ. Оргкомітети, журі, апеляційна комісія 

3.1. Для організації та проведення І і ІІ етапу Олімпіади в Університеті 

створюються організаційні комітети (далі – оргкомітети), журі, апеляційні 

комісії.  

3.2. До складу оргкомітету І етапу Олімпіади входять науково–

педагогічні працівники, аспіранти, представники органів студентського 

самоврядування тощо (за згодою). Головою оргкомітету призначається 

ректор або один із проректорів Університету.  

3.3. До складу оргкомітету ІІ етапу Олімпіади входять науково–

педагогічні працівники, представники підприємств, організацій, установ 

тощо (за згодою). Головою оргкомітету призначається ректор або один із 

проректорів базового вищого навчального закладу і затверджується наказом 

МОН України. Голова має заступників та секретаря оргкомітету.  

 

3.4. Оргкомітет базового вищого навчального закладу:  

 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 вищим навчальним закладам результати участі 

кожного студента (додаток 1); 

 складає звіт про проведення Олімпіади.  

3.5. До складу журі I етапу Олімпіади входять науково–педагогічні 

працівники Університету (за згодою).  

3.6. До складу журі II етапу Олімпіади входять науково–педагогічні 

працівники базового вищого навчального закладу, члени відповідних комісій 

Науково–методичної ради МОН України, вчені наукових установ 

Національної академії наук України та національних галузевих академій 

України, представники інших вищих навчальних закладів тощо (за згодою).  



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

особами Учасників Олімпіади.  

3.8. Журі Олімпіади очолює голова. Голова має заступників та 

секретаря журі. Голова журі організовує роботу членів журі, проводить 

засідання журі, бере участь у визначенні переможців, затверджує список 

переможців.  

3.9. Кількість членів журі не повинна перевищувати третини від 

кількості студентів, які беруть участь в Олімпіаді.  

3.10. Кількість представників базового вищого навчального закладу в 

журі ІІ етапу Олімпіади не повинна перевищувати 50 % від загальної 

кількості членів журі.  

3.11. Журі:  

 розробляє та затверджує структуру, зміст завдань та оцінює їх 

виконання; 

 перевіряє роботи Учасників і визначає переможців Олімпіади; 

 аналізує якість виконання студентами завдань, виявляє 

характерні помилки та оцінює рівень підготовки студентів; 

 готує рекомендації щодо вдосконалення навчального процесу з 

відповідних дисциплін та спеціальностей.  

3.12. Для забезпечення об’єктивного проведення ІІ етапу Олімпіади у 

базовому вищому навчальному закладі створюється апеляційна комісія, 

чисельність і склад якої затверджуються наказом ректора базового вищого 

навчального закладу. До складу апеляційних комісій входять члени 

відповідних комісій Науково–методичної ради МОН України, представники 

базового та інших вищих навчальних закладів, наукових установ (за згодою). 

Члени апеляційної комісії не входять до складу журі.  

3.13. Апеляційна комісія розглядає звернення учасників Олімпіади 

щодо вирішення питань, пов’язаних з оцінюванням завдань. Під час розгляду 

апеляцій апеляційна комісія має право як підвищити оцінку з апеляційного 

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

помилок, не помічених при початковій перевірці. Рішення апеляційної комісії 

враховується журі при визначенні загальної суми балів та підведенні 

підсумків Олімпіади.  

 

ІV. Організація та проведення Олімпіади 
4.1. Олімпіада проводиться у два етапи: 

 I етап – в Університеті; 

 II етап – у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації, 

які визначаються МОН України для проведення ІІ етапу олімпіади (базові 

вищі навчальні заклади).  

4.2. Інформація про проведення і підсумки Олімпіади розміщується на 

сайтах МОН України, державної наукової установи «Інститут модернізації 

змісту освіти» (далі – ІМЗО), Університету.  



4.3. Для проведення Олімпіади Університет направляє заявку до ІМЗО 

щодо визначення його базовим. Університет має право бути базовим не 

більше як з п’яти Олімпіад. ІМЗО готує проект наказу про проведення 

Олімпіади у поточному навчальному році, який затверджується МОН 

України.  

4.4. I та II етапи Олімпіади складаються з турів. Кількість турів 

(теоретичний, практичний, експериментальний та інші) визначають 

оргкомітети. Олімпіада може бути організована з використанням ресурсів 

Internet.  

4.5. І етап Олімпіади проводиться у січні – лютому поточного року з 

навчальних дисциплін (які вивчались не менше семестру) та спеціальностей.  

4.6. Склад оргкомітету, журі та строки проведення І етапу Олімпіади в 

Університеті затверджуються наказом ректора.  

4.7. Оргкомітет підводить підсумки І етапу Олімпіади та рекомендує 

переможців І етапу для участі в ІІ етапі Олімпіади. Рекомендацією 

вважається заповнена оргкомітетом заявка на кожного учасника або членів 

команди, яка направляється до базового вищого навчального закладу 

(додаток 2).  

4.8. Заявка переможців І етапу надсилаються базовому вищому 

навчальному закладу до 1 березня поточного року.  

4.9. Ректор Університету забезпечує участь переможців І етапу у ІІ 

етапі Олімпіади.  

4.10. ІІ етап Олімпіади проводиться в квітні – травні поточного року. 

Строк проведення ІІ етапу Олімпіади визначається оргкомітетами базових 

вищих навчальних закладів і затверджується наказом МОН України.  

4.11. Умови і порядок проведення, склад оргкомітету, журі та 

апеляційної комісії II етапу Олімпіади затверджуються наказом ректора 

базового вищого навчального закладу.  

4.12. Базовий вищий навчальний заклад надсилає листи-запрошення 

вищим навчальним закладам, учасники яких можуть брати участь у II етапі 

Олімпіади. Учасники Олімпіади мають бути ознайомлені з надісланими 

інформаційними листами – запрошеннями. 

4.13. Кількісний склад учасників II етапу Олімпіади визначає 

оргкомітет базового вищого навчального закладу у рівній кількості від 

кожного вищого навчального закладу включаючи базовий.  

4.14. Олімпіада проводиться українською мовою. За погодженням з 

Оргкомітетом Олімпіада може проводитись іноземною мовою.  

4.15. Під час проведення Олімпіади, забороняється користування 

електронними приладами, рукописними та іншими матеріалами, якщо це не 

передбачено процедурою проведення Олімпіади, визначеною оргкомітетом. 

4.16. Оргкомітети ІІ етапу Олімпіади для заохочення студентів 

видають їм сертифікат учасника Олімпіади, а також нагороджують 

дипломами базового вищого навчального закладу.  



4.17. Звіт про проведення ІІ етапу Олімпіади (додаток 3), 

затверджений головою оргкомітету ІІ етапу Олімпіади, подається на адресу 

ІМЗО у 10-денний строк після її завершення. 

4.18. У І етапі Олімпіади беруть участь всі бажаючі студенти 

Університету, у тому числі іноземці, що навчаються в Університеті.  

4.19. Учасники мають право ознайомитися з оцінкою їх роботи та 

письмово звернутися до апеляційної комісії з приводу об’єктивності оцінки 

виконаних ними завдань.  

10. Учасники Олімпіади повинні мати при собі документи, які 

засвідчують особу (студентський квиток та паспорт).  

 

V. Підведення підсумків Олімпіади 
5.1. Учасники, які посіли перше, друге, третє місця в особистому 

заліку, є переможцями кожного з етапів Олімпіади та учасниками наступного 

етапу і нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів відповідно.  

5.2. Переможці І етапу визначаються оргкомітетом Університету, на 

підставі рекомендацій журі, є Учасниками ІІ етапу Олімпіади, список яких 

затверджується наказом ректора.  

5.3. Переможці кожного з етапів Олімпіади визначаються за сумарною 

кількістю балів, набраних на всіх обов’язкових турах Олімпіади.  

5.4. Дипломом І ступеня нагороджується Учасник, який набрав не 

менше 80 %, ІІ ступеня – 70 %, ІІІ ступеня – 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 

корегування їх кількості при підведенні остаточних підсумків Олімпіади.  

5.5. Дипломом I ступеня нагороджується один Учасник. Якщо рівну 

кількість балів набрали декілька Учасників, які претендують на 

нагородження дипломом І ступеня, між ними призначається додатковий тур.  

5.6. Переможці ІІ етапу Олімпіади визначаються журі базового 

вищого навчального закладу та затверджуються наказом МОН України.  

5.7. Учасники, які продемонстрували креативний розв′язок завдань 

Олімпіади нагороджуються спеціальними дипломами оргкомітету базового 

вищого навчального закладу. 

5.8. 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.  

5.9. Переможці І та ІІ етапів Олімпіади можуть нагороджуватися 

подарунками, спеціальними призами, грошовими преміями Університету, 

благодійних фондів, спонсорів тощо.  

5.10. За клопотанням оргкомітету Олімпіади ректор Університету 

може нагороджувати грамотами, грошовими преміями, цінними подарунками 

активних організаторів Олімпіади із коштів Університету.  

 



VI. Фінансування Олімпіади 

6.1. Витрати на організацію та проведення Олімпіади здійснюються за 

рахунок джерел, не заборонених чинним законодавством України.  

6.2. Витрати на відрядження учасників, науково–педагогічних та 

педагогічних працівників до базових вищих навчальних закладів для участі у 

II етапі Олімпіади здійснюються за рахунок вищих навчальних закладів, в 

яких вони навчаються або працюють.  

 
 

Розглянуто та схвалено  

методичною радою СНАУ 

(протокол №1 від 17 вересня 2019 р.) 

Голова методичної ради СНАУ 

_______________ Жмайлов В.М. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до Положення про проведення  

студентської олімпіади  

(пункт 3.4 розділу ІІІ)  
 

 

 

Ректору ___________________________ 
                                                                                                              (найменування вищого навчального закладу)  
 

 

Оргкомітет II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади  

з _____________________________________ повідомляє, що 

студент(ка) ___________________________ 

                                                 (прізвище, ініціали)  

 

Вашого навчального закладу _______________________________ посів(ла)                                                                                         

                                                                              (найменування вищого навчального закладу)                       

____ місце з ______ можливих, а по групі __________________ вищих 

навчальних   закладів     _________ місце з ______ можливих.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2  

до Положення про проведення  

студентської олімпіади  

(пункт 4.7 розділу ІV)  

 

 

Заявка 

учасника Олімпіади 

 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) учасника Олімпіади _____________  

 

Вищий навчальний заклад (повне найменування назва місцезнаходження) 

________________________________________________________________ 

Факультет 

_________________________________________________________________  

Курс 

__________________________________________________________________  

Контактні дані учасника Олімпіади:  

___________________________________________________________________________________________________________________ 

(номер мобільного телефону, електронна адреса) 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Контактні дані супроводжуючої особи: 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

(номер мобільного телефону, електронна адреса) 

 

Вищий навчальний заклад _______________________________ рекомендує  
                                                                                 (найменування вищого навчального закладу)  

учасника_______________________________________________ 
                                                                                        (прізвище, ініціали)  

для участі в Олімпіади з______________________________________________  
                                             (назва олімпіади з навчальної дисципліни чи спеціальності (спеціалізації)  

 

Керівник  

вищого навчального закладу _______________________________  
                                                                             (підпис) (прізвище, ініціали)  

 

 

Підпис учасника олімпіади ________________________  

 

Дата заповнення _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3  

до Положення про проведення  

студентської олімпіади  

(пункт 4.17 розділу ІV)  
 

ЗВІТ про проведення  

II етапу Олімпіади 

__________________________________________________,  
(назва олімпіади з навчальної дисципліни або спеціальності)   

 

проведеної ________ в ___________________________________  
                                                (дата)                         (найменування вищого навчального закладу) 

1. Наказ ректора базового вищого навчального закладу про проведення II 

етапу Олімпіади.  

 

2. Організація II етапу Олімпіади (таблиця 1).  

 

3. Результати проведення II етапу Олімпіади (таблиця 2).  

 

4. Список та результати участі в Олімпіаді студентів від кожного вищого на-

вчального закладу (таблиця 3).  

 

5. Результати переможців ІІ етапу Олімпіади у 2 примірниках (таблиця 4).  

 

6. Конкурсні завдання.  

 

7. Допоміжний та ілюстративний матеріали з проведення Олімпіади (запро-

шення, програми, методичні рекомендації, фотокартки, матеріали преси, 

радіо, телебачення тощо). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Продовження додатка 3 

Таблиця 1 

 

 

Організація II етапу Олімпіади 

з _______________________________________________,  
(назва олімпіади з навчальної дисципліни або спеціальності)   

 

проведеної ________ в ___________________________________  
                                                (дата)                         (найменування вищого навчального закладу) 

  
Хід проведення 

Олімпіади 

Перелік заходів Олімпіади Форми проведення Олімпіади 

(організаційні аспекти) 

 

 

 

Склад журі № 

з/п 

Прізвище, ім’я та по батькові Повне найменування вищого навчального 

закладу, посада та науковий ступінь 

 

 

  

Склад апеляційної 

комісії 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я та по батькові Повне найменування вищого навчального 

закладу, посада та науковий ступінь 

  

 

 

Зауваження по роботі 

журі 

 

Робота апеляційної 

комісії 

 

Новації в організації та 

проведенні 

 

Пропозиції щодо 

поліпшення організації 

та проведення 

Олімпіади 

 

 

 

Голова оргкомітету                                 __________      _____________________________                                      

                                                                               (підпис)                                (прізвище, ініціали, звання) 

Секретар оргкомітету                             __________      _____________________________ 
                                                                                                                (підпис)                                  (прізвище, ініціали, звання) 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Продовження додатка 3 

Таблиця 2 

 

Результати проведення II етапу Олімпіади 

 

з _______________________________________________,  
(назва олімпіади з навчальної дисципліни або спеціальності)   

 

проведеної ________ в ___________________________________  
                                                (дата)                         (найменування вищого навчального закладу) 

 

Конкурсні завдання 

Олімпіади 

Розділ, тема  

(з якого взято 

завдання) 

Кількість студентів Аналіз типових помилок студентів, 

перелік розділів, тем, недостатньо 

засвоєних студентами 

всього  

(що 

виконували 

завдання) 

з них 

зробили 

помилки 

 

 

     

     

     

Аналіз підготовки 

студентів, які брали участь 

в Олімпіаді 

    

 

 

 

Голова оргкомітету                                 __________      _____________________________                                      

                                                                               (підпис)                                (прізвище, ініціали, звання) 

Секретар оргкомітету                             __________      _____________________________ 
                                                                                                                (підпис)                                  (прізвище, ініціали, звання) 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Продовження додатка 3 

Таблиця 3 
 

Список та результати участі в Олімпіаді студентів  

від кожного вищого навчального закладу 

 

з _______________________________________________,  
(назва олімпіади з навчальної дисципліни або спеціальності)   

 

проведеної ________ в ___________________________________  
                                                (дата)                         (найменування вищого навчального закладу) 

 

Повне найменування вищого 

навчального закладу 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

студента 

Курс 
Факультет, 

спеціальність 

Кількість 

балів 
Місце 

1.      

     

Всього студентів:   
 

 

 

 

2. 
 

 
   

 
 

   

Всього студентів:    
 

 

 

 

Всього вищих навчальних закладів, що брали участь в Олімпіаді:  

Загальна кількість студентів, що брали участь в Олімпіаді:  

 

 

 

 

 

Голова оргкомітету                                 __________      _____________________________                                      

                                                                               (підпис)                                (прізвище, ініціали, звання) 

Секретар оргкомітету                             __________      _____________________________ 
                                                                                                                (підпис)                                  (прізвище, ініціали, звання) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Продовження додатка 3 

Таблиця 4 
 

Результати переможців II етапу Олімпіади 

 

з _______________________________________________,  
(назва олімпіади з навчальної дисципліни або спеціальності)   

 

проведеної ________ в ___________________________________  
                                                (дата)                         (найменування вищого навчального закладу) 

 

 

Місце 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

студента 

Повна назва вищого навчального 

закладу 
Бали 

% від 

максимальної 

кількості балів 

Місце в 

груповому 

заліку 

Перше 
1.   

 
 

Друге 

1.   
 

 

2.   
 

 

   
 

 

Третє 

1. 
 

  
 

2. 
 

  
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

Голова оргкомітету                                 __________      _____________________________                                      

                                                                               (підпис)                                (прізвище, ініціали, звання) 

Секретар оргкомітету                             __________      _____________________________ 
                                                                                                                (підпис)                                  (прізвище, ініціали, звання) 

 

М.П. 

 

 

 

 


