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ПОЛОЖЕННЯ 

про Всеукраїнські олімпіади Полтавської державної аграрної академії 

для професійної орієнтації вступників 

на основі повної загальної середньої освіти 

 

1. Це Положення визначає порядок організації та проведення 

Всеукраїнської олімпіади (далі – Олімпіада) Полтавської державної аграрної 

академії (далі – Академія) 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 

у вищих навчальних закладах, реалізація здібностей талановитих учнів. 

3. Організатором та координатором Олімпіад є Академія. Вона здійснює 

організаційно-методичне забезпечення проведення Олімпіад. 

Олімпіади проводяться з таких предметів: українська мова і література; 

математика; біологія. Допускається участь в Олімпіаді з декількох предметів. 

4. Для складання завдань Олімпіад в Академії 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. Надання підготовлених завдань будь-якій особі, яка не є 

членом предметно-методичної комісії, не допускається. 

5. Для проведення Олімпіад в Академії створюють організаційні 

комітети, які відповідають за організаційне та методичне проведення 

Олімпіад. 

6. 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 навчальному році проведення Олімпіади. 

7. Учасники Олімпіад мають право ознайомитись з відповідями 

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

та з попередніми результатами перевірки робіт учасників до підбиття 

остаточних підсумків. 

8. Олімпіади проводяться у два тури – дистанційний та очний. 

Інформація про строки прийому заявок, проведення турів Олімпіад та 

оприлюднення їх результатів визначаються окремо і розміщується на веб-

сайті Академії. 

9. Під час проведення дистанційного туру учасники Олімпіади 

ознайомлюються із завданнями, розміщеними на веб-сайті Академії, та 

розв’язують їх. 

Для реєстрації участі у першому турі Олімпіади учасникам необхідно 

оформити заявку (додаток 1), зразок якої розміщено на веб-сайті Академії в 

розділі «Інформація для вступників», та надіслати її на електронну адресу 

Академії (vstup@pdaa.edu.ua) з поміткою «Олімпіада». Протягом трьох днів 

після надсилання заявки учасник отримує підтвердження реєстрації та пароль 
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для ознайомленням із завданням. Відповіді (розв'язки) на завдання учасник 
надсилає організаційному комітету не пізніше, ніж через три дні після 
отримання завдання. Роботи учасників, які надсилають відповіді пізніше 
зазначеного терміну, предметно-методичною комісією не перевіряються і до 
участі у другому турі Олімпіад не допускаються. 

10. Другий тур проходить у Академії. До участі в другому турі 
допускаються учасники, які набрали не менше 75% балів на перішжу етапі. 

Організаційні комітети Олімпіад зобов'язані не пізніше, ніж за місяць до 
проведення другого туру Олімпіад повідомити загальноосвітні навчальні 
заклади сіл та селищ щодо проведення таких Олімпіад. 

11. Учасникам другого туру Олімпіад нараховуються додаткові бали до 
одного з предметів сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання при 
розрахунку конкурсного бала у Академії. 

Учасникам, які за результатами другого туру Олімпіади набрали від 0 до 
89% балів, додаткові бали не нараховуються. 

Учасникам, які за результатами другого туру Олімпіади набрали від 90 
до 100% балів, нараховують додаткові бали до сертифікату зовнішнього 
незалежного оцінювання тільки з одного предмета, з якого учасник став 
переможцем, відповідно до додатку 2 цього Положення. 

Учасникам Олімпіади Академії зі спеціальностей, визначених Переліком 
спеціальностей, яким надається особлива підтримка (згідно Правил прийому 
до ПДАА відповідного року), можуть нараховуватись додаткові бали (від 1 
до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет) до сертифіката зовнішнього 
незалежного оцінювання з одного предмета при розрахунку конкурсного 
балу в Академії. 

12. У разі виникнення питань щодо правильності та об'єктивності 
оцінювання виконаних завдань учасники Олімпіади мають право після 
кожного туру Олімпіади подавати у письмовій формі заяви 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. 

13. Рішення апеляційної комісії фіксується у протоколі засідання цієї 
комісії та надається для ознайомлення заявнику. 

14. Громадські організації мають право вести спостереження за 
проведенням Олімпіад. Академія зобов'язана створити належні умови для 
присутності громадських спостерігачів на Олімпіаді. Громадські спостерігачі 
мають право ознайомитися із завданнями Олімпіади виключно після її 
проведення. 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії В. О. Осташова 
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Додаток 1 

 

Заявка на участь у Всеукраїнській олімпіаді 

Полтавської державної аграрної академії 

для професійної орієнтації вступників 

на основі повної загальної середньої освіти 

 

1 Конкурсний предмет* 
(вказати один на вибір: 

– Українська мова і 

література; 

– Математика; 

– Біологія) 

 

2 ПІБ учасника  

3 Назва закладу освіти, в 

якому учасник здобув або 

здобуває повну загальну 

середню освіту 

 

4 Рік закінчення закладу 

освіти, в якому учасник 

здобув або здобуває повну 

загальну середню освіту 

 

5 Місце реєстрації учасника 

(за паспортом) 

 

6 Контактний телефон  

7 Контактний e-mail  

8 Спеціальність 

(спеціальності), на яку 

плануєте вступати 

 

* При бажанні кандидата приймати участь у декількох олімпіадах академії, 

на кожний предмет подається окрема заявка. 
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Додаток 2 

Шкала нарахування додаткових балів за результатами другого туру 

олімпіад Полтавської державної аграрної академії 

 

Відсоток набраних балів 

за другий тур Олімпіади 
Додаткові бали 

≤ 89 % 0 

90 % 1 

90,5 % 2 

91 % 3 

91,5 % 4 

92 % 5 

92,5 % 6 

93 % 7 

93,5 % 8 

94 % 9 

94,5 % 10 

95 % 11 

95,5 % 12 

96 % 13 

96,5 % 14 

97 % 15 

97,5 % 16 

98 % 17 

98,5 % 18 

99 % 19 

99,5 % 20 

100 % 20 

 


