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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1. Це положення розроблене відповідно до Умов прийому на навчання до 

закладів вищої освіти України в 2018 році (Наказ Міністерства освіти і науки 

України (далі – МОН України) від 13.10.2017 року № 1378, зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 14.11.2017 року за № 1397/31265), Положення 

про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної 

орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти (Наказ МОН 

України від 21.12.2016 року № 1587, зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 10.01.2017 року за №16/29884), Правил прийому на навчання до 

Львівського національного аграрного університету у 2018 році (далі – Правил), 

і визначає порядок організації та проведення Всеукраїнської олімпіади у 

Львівському національному аграрному університеті для професійної орієнтації 

вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, яким 

надається особлива підтримка (далі – Олімпіада). 

2. Основними завданнями Олімпіади є виявлення, розвиток обдарованих 

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

Львівському національному аграрному університеті, реалізація здібностей 

талановитих учнів. 

3. Організаційно-методичне забезпечення проведення Олімпіади, а також 

контроль за дотриманням вимог даного Положення, покладені на організацій 

комітет (далі – оргкомітет), склад якого затверджується наказом Ректора. 

4. Для складання завдань Олімпіади та їх перевірки формується 

предметно-методична комісія. 

5. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, склад якої 

затверджується наказом ректора. Рішення апеляційної комісії фіксується у 

протоколі засідання цієї комісії та надається для ознайомлення заявнику. 

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ 

 

1. Олімпіада проводиться для професійної орієнтації вступників на основі 

повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, визначених Переліком 

спеціальностей, яким надається особлива підтримка, а саме: 

101 Екологія 

133 Галузеве машинобудування 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

183 Технології захисту навколишнього середовища 

192 Будівництво та цивільна інженерія 

193 Геодезія та землеустрій 

201 Агрономія 

202 Захист і карантин рослин 

203 Садівництво та виноградарство 

208 Агроінженерія 

274 Автомобільний транспорт 

http://lnau.lviv.ua/lnau/index.php/uk/test/158-specialmashbud/4468-specialmashbud.html
http://lnau.lviv.ua/lnau/index.php/uk/test/155-specialenerg/4462-specialenerg.html
http://lnau.lviv.ua/lnau/index.php/uk/test/157-specialagroin/4464-specialagroin.html
http://lnau.lviv.ua/lnau/index.php/uk/test/153-specialavtotransp/4442-specialavtotransp2017.html


2. До участі в Олімпіаді 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. 

3. Олімпіада проводиться у два тури з предметів: українська мова та 

література, математика, біологія, фізика, іноземна мова. 

Перший тур – дистанційний, проходить у режимі он-лайн.  

Другий тур – очний, проходить у Львівському національному аграрному 

університеті. Для участі у другому турі необхідно заповнити Анкету учасника і 

надіслати в приймальну комісію ЛНАУ до другого туру Олімпіади (додаток 1). 

За достовірність наданої інформації учасники несуть особисту 

відповідальність. 

4. З Інструкцією проходження першого туру Олімпіади учасники можуть 

ознайомитись на веб-сайті Олімпіади. За результатами тестування буде 

сформовано підсумкову таблицю. Після проведення першого туру результати 

тестування та правильні відповіді оргкомітет оприлюднює на веб-сайті 

Олімпіади. 

5. До другого туру Олімпіади допускаються учасники, які набрали не 

менше 75% балів на першому турі. Про місце та час проведення другого туру 

учасники інформуються через веб-сайт Олімпіади, а також у листах-

запрошеннях, які надсилаються на їх електронні скриньки. Учасники другого 

туру Олімпіади повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). 

Для другого туру Олімпіади відводиться 70 хвилин, з яких 10 хвилин 

передбачаються на ознайомлення з Інструкцією для виконання завдань і 

нарахування балів (додаток 1). Учасникам другого туру Олімпіади при 

виконанні завдань дозволяється використовувати комп’ютерне обладнання, 

програмне забезпечення та друковані матеріали, що надаються Оргкомітетом; 

при цьому забороняється використовувати будь-які інші засоби та допомогу 

сторонніх осіб. Завдання можуть виконуватись у будь-якій послідовності. 

6. Учасники другого туру повинні дотримуватись вимог проведення 

Олімпіади та норм і правил техніки безпеки; виявляти бережливість у 

використанні обладнання, комп’ютерної техніки та інструментів. У разі 

порушення цих вимог рішенням Оргкомітету вони можуть бути усунені від 

змагань та дискваліфіковані. 

7. Отримані у першому або другому турі Олімпіади бали є результатом 

тестування з конкурсного предмету, який оцінюється за 100-бальною шкалою. 

8. Учасникам другого туру Олімпіади під час розрахунку конкурсного балу 

при вступі у Львівський національний аграрний університет нараховуються до 

20-ти додаткових балів до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з 

одного предмету. При цьому мають бути одночасно виконі наступні умови: 

– даний предмет є конкурсним для обраної вступником спеціальності; 

– вступник набрав не менше ніж 90% балів у другому турі Олімпіади; 

– вступник вступає на спеціальності, яким надається особлива підтримка 

(вказані у  пункті 1 розділу ІІ Положення про Всеукраїнську Олімпіаду та у 

додатку 3 до Правил прийому). 



9. Визначення кількості додаткових балів до результатів зовнішнього 

незалежного оцінювання проводиться через переведення результату тестування 

учасників другого туру Олімпіади відповідно до п. 7 розділу ІІ Положення про 

Всеукраїнську олімпіаду з 100-бальної шкали у 20-бальну шкалу на основі 

таблиці додатку 2 до цього Положення. 

10. Загальна сума балів сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання 

з обраної дисципліни та додаткових балів за результатами другого туру 

Олімпіади не може перевищувати 200. 

11. Кількість балів, отриманих учасниками Олімпіади, оприлюднюється 

Приймальною комісією Львівського національного аграрного університету 

після затвердження результатів Олімпіади. 

12. Результати, отримані учасниками другого туру Олімпіади, можуть бути 

використані під час обчислення конкурсного балу вступника тільки у рік 

проведення Олімпіади у ЛНАУ. 

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

врегульовані цим Положенням, вирішуються у встановленому вищим 

навчальним закладом порядку.   

 

ІІІ. АПЕЛЯЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЛІМПІАДИ 

 

1. У разі виникнення питань стосовно 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 оргкомітетом Олімпіад для розгляду апеляцій. Апеляція подається 

учасником Олімпіади особисто не пізніше наступного робочого дня після 

оголошення результатів відповідного туру та розглядається апеляційною 

комісією не пізніше наступного дня після її подання.  

2. Рішення апеляційної комісії фіксується у протоколі засідання цієї комісії 

та надається для ознайомлення заявнику. 

 

IV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ ПРИ 

ПРОВЕДЕННІ ОЛІМПІАДИ 

 

Громадські організації мають право вести спостереження за проведенням 

Олімпіади. ЛНАУ зобов’язаний створити належні умови для присутності 

громадських спостерігачів на Олімпіаді. Громадські спостерігачі мають право 

ознайомитися із завданнями Олімпіади виключно після її проведення. 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні приймальної комісії ЛНАУ 

(протокол № 2 від 13 лютого 2018 р.) 



Додаток 1 

Інструкція 

 про виконання завдань і нарахування балів учасникам другого туру 

Всеукраїнської олімпіади у Львівському національному аграрному університеті 

для професійної орієнтації вступників  

на основі повної загальної середньої освіти  

 

До другого туру Олімпіади допускаються учасники, які набрали не менше 75% 

балів на першому турі. Про місце та час проведення другого туру учасники 

інформуються через веб-сайт Олімпіади, а також у листах-запрошеннях, які 

надсилаються на їх електронні скриньки. Учасники другого туру Олімпіади повинні 

мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). 

Для другого туру Олімпіади відводиться 70 хвилин, з яких 10 хвилин 

передбачаються на ознайомлення з Інструкцією для виконання завдань і нарахування 

балів. Учасникам другого туру Олімпіади при виконанні завдань дозволяється 

використовувати комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення та друковані 

матеріали, що надаються Оргкомітетом; при цьому забороняється використовувати 

будь-які інші засоби та допомогу сторонніх осіб. Завдання можуть виконуватись у 

будь-якій послідовності. 

Учасники другого туру повинні дотримуватись вимог проведення Олімпіади та 

норм і правил техніки безпеки; виявляти бережливість у використанні обладнання, 

комп’ютерної техніки та інструментів. У разі порушення цих вимог рішенням 

Оргкомітету вони можуть бути усунені від змагань та дискваліфіковані. 

Отримані у другому турі Олімпіади бали є результатом тестування з 

конкурсного предмету, який оцінюється за 100-бальною шкалою. Кожне питання 

оцінюється у 5 балів. 

Учасниками Олімпіади заповнюється Анкета учасника (додаток 3). Завдання 

виконуються учасниками Олімпіади на Аркушах відповіді учасника (додаток 4, 5). 

Учасникам другого туру Олімпіади під час розрахунку конкурсного балу при 

вступі у Львівський національний аграрний університет нараховуються до 20-ти 

додаткових балів до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного 

предмету. При цьому мають бути одночасно виконі наступні умови: 

– даний предмет є конкурсним для обраної вступником спеціальності; 

– вступник набрав не менше ніж 90% балів у другому турі Олімпіади; 

– вступник вступає на спеціальності, яким надається особлива підтримка (вказані 

у  пункті 1 розділу ІІ Положення про Всеукраїнську Олімпіаду та у додатку 3 до 

Правил прийому). 

Визначення кількості додаткових балів до результатів зовнішнього незалежного 

оцінювання проводиться через переведення результату тестування учасників другого 

туру Олімпіади відповідно до п. 7 розділу ІІ Положення про Всеукраїнську олімпіаду 

з 100-бальної шкали у 20-бальну шкалу на основі таблиці додатку 2 до цього 

Положення. 

Кількість балів, отриманих учасниками Олімпіади, оприлюднюється 

Приймальною комісією Львівського національного аграрного університету після 

затвердження результатів Олімпіади. 

Результати, отримані учасниками другого туру Олімпіади, можуть бути 

використані під час обчислення конкурсного балу вступника тільки у рік проведення 

Олімпіади у ЛНАУ. 



Додаток 2   

Таблиця для переведення результату участі в другому турі Олімпіади зі  

100-бальної шкали у 20-бальну шкалу оцінювання 

 

100-бальна шкала 20-бальна шкала 

90 1 

91 2 

92 4 

93 6 

94 8 

95 10 

96 12 

97 14 

98 16 

99 18 

100 20 

 



Додаток 3  

 

А Н К Е Т А 

учасника II  етапу Всеукраїнської олімпіади 

у Львівському національному аграрному університеті 

для професійної орієнтації вступників на основі 

повної загальної середньої освіти 

 
 

 

Прізвище, ім’я, по батькові _________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

 

Дата народження __________________________________________________________  

 

Паспорт _______№___________________  виданий  ____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Або свідоцтво про народження (за умови відсутності паспорта) _____№____________ 

__________________________________________________________________________  

 

Адреса проживання: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Контактний телефон _______________________________________________________ 

 

Адреса електронної скриньки учасника Олімпіади ______________________________ 

  

Навчальний заклад учасника Олімпіади _______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 
Примітка. Попереджений(а), що подання мною недостовірних персональних даних є підставою для 

усунення мене від змагань, дискваліфікації та анулювання результатів, отриманих мною на Олімпіаді. 

З правилами прийому, ліцензією та умовами проведення Олімпіади ознайомлений(а). Даю згоду на 

опрацювання персональний даних як учасника Олімпіади.   

 

 

 

 

Дата заповнення  ______________                                      _________________________  
                                                                                                                                                                          (підпис)    

 



Додаток 4 

 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

_________________________________ 
(штамп вищого навчального закладу, його підрозділу) 

 

 

 

Аркуш 

Відповіді учасника Всеукраїнської олімпіади для професійної 

орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти 

 

 

 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

з  ________________________________________________________________ 
(назва предмету) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«_____» _________________ 2018 р.                          ____________________ 
дата                                                                                                    підпис 



Додаток 5 

 

Шифр____________ 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА ОЛІМПІАДА 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ТАЛОН ВІДПОВІДЕЙ 
     У порожні клітинки учасник олімпіади записує свої відповіді, що стосується завдання. 

Для запису відповідей користуватися лише чорнильною або кульковою ручкою чорного або 

фіолетового кольору. Категорично заборонено вносити будь-які виправлення в 

заповнені клітинки. Виправлені відповіді в будь-якому випадку вважаються 

недійсними і не зараховуються незалежно від їх правильності (перекреслені, обведені 

двічі, поправлені після олівця, стерті, підтерті). В незаповнені клітинки відповідей 

учасник олімпіади зобов’язаний поставити прочерк. 

     Відповідальність за дотримання правил заповнення талона покладається на 

учасника олімпіади! 
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