
ПОЛОЖЕННЯ 
про проведення Всеукраїнської олімпіади   

Київського національного торговельно-економічного університету  
для професійної орієнтації вступників  

на основі повної загальної  середньої освіти зі спеціальності  
181 «Харчові технології» 

освітньої програми  «Технологія та організація ресторанного бізнесу» 
 
 

І. Загальні положення 
1.1. Це Положення розроблене відповідно до Положення про 

Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної 
орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.12.2016р. 
№1587, зареєстрованого в Міністерстві Юстиції України 10.01.2017р. за 
№16/29884, наказу ректора Київського національного торговельно-
економічного університету (далі - КНТЕУ) від 20.12.2017р. №4345 і визначає 
порядок організації та проведення Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності 
181 «Харчові технології» освітньої програми «Технологія та організація 
ресторанного бізнесу» Київського національного торговельно-економічного 
університету для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної  
середньої освіти (далі – Олімпіади). 

1.2. Основними завданнями Олімпіади є виявлення та розвиток 
обдарованих вступників, надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх 
до навчання у КНТЕУ, реалізація здібностей талановитих учнів. 

1.3. 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. 

1.4. Організаторами та координаторами Олімпіади зі спеціальності 
181 «Харчові технології» освітньої програми «Технологія та організація 
ресторанного бізнесу» є кафедра технології і організації ресторанного 
господарства факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу (далі 
– кафедра) КНТЕУ, яка здійснює організаційно-методичне забезпечення 
проведення Олімпіади. 

 
ІІ. Робочі органи Олімпіади 

2.1. Для організації та проведення Олімпіади створюється організаційний 
комітет (далі – оргкомітет), журі, предметно-методична та апеляційна 
комісії, чисельність та персональні склади яких затверджується наказом 
ректора КНТЕУ. 

2.2. Оргкомітет відповідає за організаційне та методичне проведення 
Олімпіади.  

Оргкомітет Олімпіади очолює голова. Голова має заступників та 
секретаря оргкомітету. 



2.3. До складу оргкомітету І та ІІ туру Олімпіади входять науково-
педагогічні працівники, аспіранти, представники органів студентського 
самоврядування тощо (за згодою).  

2.4. Оргкомітет: 
− проводить організаційну роботу з підготовки і проведення 

Олімпіади; 
− розробляє порядок проведення відповідного туру Олімпіади; 
− готує документацію для проведення Олімпіади; 
− проводить реєстрацію Учасників Олімпіади; 
− формує склад учасників ІІ туру Олімпіади із числа переможців І 

туру; 
− визначає переможців та складає звіт про проведення Олімпіади. 

2.5. До складу журі I та II туру Олімпіади входять науково-педагогічні 
працівники КНТЕУ. 

2.6. До складу журі не можуть входити особи, що є близькими особами 
Учасників Олімпіади. 

2.7. 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. 

2.8. Кількість членів журі не повинна перевищувати третини від кількості 
осіб, які беруть участь в Олімпіаді. 

2.9. Журі: 
− аналізує якість виконання тестових завдань, виявляє характерні 

помилки; 
− рекомендує переможців І туру для участі у ІІ турі Олімпіади; 
− формує список переможців ІІ туру Олімпіади; 
− готує подання щодо нагородження переможців, складає звіт; 
− надає до оргкомітету Олімпіади звіти про результати проведення 

відповідного етапу змагань. 
2.10. Для складання завдань Олімпіади кафедра формує предметно-

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

2.11. Члени предметно-методичної комісії забезпечують відповідний 
рівень змісту тестових завдань та їх нерозголошення до моменту 
оприлюднення. Надання підготовлених тестових завдань будь-якій особі, яка 
не є членом предметно-методичної комісії, не допускається. 

2.12. Для забезпечення об’єктивного проведення Олімпіади в КНТЕУ 
створюється апеляційна комісія. До складу апеляційної комісії входять члени 
відповідних предметно-методичних комісій, педагогічні, науково-педагогічні 
працівники, представники органів студентського самоврядування тощо (за 
згодою). 

Члени апеляційної комісії не входять до складу журі. 
2.13. Апеляційна комісія розглядає звернення учасників Олімпіади щодо 

вирішення питань, пов’язаних з оцінюванням тестових 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 визначені загальної суми балів та 
підведенні підсумків Олімпіади.  

 
ІІІ. Порядок організації та проведення Олімпіади 

3.1. Олімпіада проводиться у два тури:  
I тур – дистанційний (відбірковий) он-лайн проводиться у квітні 

поточного року; 
II тур – очний (основний) проводиться у травні поточного року у КНТЕУ.  
3.2. Реєстрація учасників Олімпіади (додаток 1) здійснюється на сайті 

Університету до 10 квітня поточного року. 
3.3. I тур Олімпіади проходить 10-11 та 17-18 квітня поточного року. Під 

час проведення І туру учасники Олімпіади проходять он-лайн тестування з 
математики. 

3.4. Учасники Олімпіади мають право ознайомитись із результатами он-
лайн тестування. 

3.5. Оргкомітет підводить підсумки І туру Олімпіади та рекомендує 
переможців І туру для участі в ІІ турі Олімпіади.  

3.6. Другий тур Олімпіади проходить у КНТЕУ у травні поточного року. 
Дата та умови проведення ІІ туру визначаються наказом ректора КНТЕУ. До 
участі в другому турі допускаються учасники, які набрали не менше 75  балів у 
першому турі. 

3.7. Під час ІІ туру Олімпіади проводиться виконання тестових завдань. 
3.8. Звіт про проведення ІІ туру Олімпіади оргкомітет оформлює до 24 

травня поточного року та передає до Приймальної комісії КНТЕУ. 
3.9. Громадські організації мають право вести спостереження за 

проведенням Олімпіад. Вищі навчальні заклади зобов’язані створити належні 
умови для присутності громадських спостерігачів на Олімпіаді. Громадські 
спостерігачі мають право ознайомитися із завданнями Олімпіади виключно 
після її проведення. 

3.10. Додаткові питання, пов’язані з проведенням Олімпіади, що не 
врегульовані цим Положенням, вирішуються у встановленому вищим 
навчальним закладом порядку. 

 
ІV. Завдання Олімпіади 

4.1. Предметно-методична комісія розробляє  та  формує тестові завдання 
для учасників І та ІІ туру Олімпіади.  

 
V. Апеляція 

5.1. У разі виникнення питань щодо правильності та об’єктивності 
оцінювання виконаних тестових завдань учасники Олімпіади мають право 
після кожного туру Олімпіади подавати у письмовій формі заяви до 
апеляційної комісії, що утворюється організаційним комітетом Олімпіади для 
розгляду апеляцій, та одержувати письмові відповіді (за вимогою учасників) 



до підбиття остаточних підсумків відповідного туру. Строки подання апеляції 
визначаються організаційним комітетом, про що повідомляється учасникам 
перед початком Олімпіади. У заяві учасник Олімпіади повинен зазначити 
причину апеляції. 

5.2. Апеляційна комісія розглядає звернення учасників Олімпіади щодо 
вирішення питань, пов’язаних з оцінюванням тестових 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 визначені загальної суми балів та 
підведенні підсумків Олімпіади. 

5.3. Строки подання апеляції визначаються оргкомітетом, про що 
повідомляється перед початком Олімпіади. 

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

 
VІ. Підведення підсумків Олімпіади  

6.1. Переможцями Олімпіади вважаються учасники, які отримують 
сертифікати. 

6.2. Переможці І та ІІ туру визначаються оргкомітетом та на підставі 
рекомендацій журі Олімпіади. 

6.3. Переможцям другого туру Олімпіади нараховуються додаткові бали 
до оцінки зовнішнього незалежного оцінювання з математики від 1 до 20 
балів. 

Кількість отриманих балів Кількість балів що додаються 
до сертифікату ЗНО 

90 10 
90,5  10,5 
91 11 

91,1 11,5 
92 12 

92,5 12,5 
93 13 

93,5 13,5 
94 14 

94,5 14,5 
95 15 

95,5 15,5 
96 16 

96,5 16,5 
97 17 

97,5 17,5 
98 18 

98,5 18,5 
99 19 

99,5 19,5 
100 20 



При цьому сумарна оцінка не може перевищувати 200 балів за предмет.  
Додаткові бали нараховуються учасникам, які набрали не менше ніж 90  

балів у другому турі. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
До Положення про проведення  

Всеукраїнської олімпіади   
зі спеціальності  

181 «Харчові технології» 
освітньої програми «Технологія та  
організація ресторанного бізнесу» 
 
 

Заявка на участь у І турі Олімпіади 
зі спеціальності _______ _________________________________ 

шифр   назва спеціальності, спеціалізації 
 

1.  Прізвище, ім’я по батькові (повністю)  

2.  Назва закладу освіти, в якому навчаєтесь 
(повністю) 

 

3.  Адреса закладу освіти  

4.  Рік здобуття  повної загальної середньої освіти  

5.  Домашня адреса  

6.  Контактний номер телефону  

7.  E-mail  

8.  Дата народження  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


