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.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.МЕТА ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ 

Виявлення студентів, які мають найбільші знання по дисциплінам 

кафедри  маркетингу 

Активізація і розвиток творчого мислення студентів і стимулювання 

змагань в навчанні за спеціальністю 075 - маркетинг. 

Прищеплювання студентам спеціальності «Маркетинг»  

зацікавленості та любові до вибраної професії. 

2. СТРОК ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ 

Олімпіада з дисциплін кафедри маркетингу проводиться в листопаді – 

грудні перед семестровим екзаменом з дисципліни. 

Інформація про конкретні строки і місце проведення предметної 

олімпіади доводиться до студентів усно на потоці і яскраво оформленою 

об'явою за місяць до початку олімпіади та на сайті кафедри маркетингу. 

3. КОНТИНГЕНТ УЧАСНИКІВ ОЛІМПІАДИ І МЕТОДИКА ЇХ ВІДБОРУ 

Для участі в олімпіаді з дисциплін кафедри маркетингу допускаються 

всі студенти ОР «Бакалавр»  та ОС «Магістр» без будь-яких обмежень. 

Положенням передбачається проведення кафедрою відповідної 

організаційної роботи зі студентами з метою їх залучення до участі в 

олімпіадах найбільшої кількості добре встигаючих і здібних студентів. 

4. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ 

Для проведення предметної олімпіади на кафедрі створюється комісія 

у складі: завідувач кафедрою, ведучий викладач з дисципліни і відповідаль-

ний по кафедрі за проведення предметних олімпіад та науково-дослідної 

роботи студентів. Олімпіада проводиться, як письмова робота студентів в 

навчальних аудиторіях. Час виконання роботи - 95 хвилин. 

Результат здійсненної студентами письмової роботи оцінюються за 

бальною системою. Кожне завдання або задача оцінюється в 20 балів. 

Максимальна оцінка цілком за роботу - 200 балів. 

Результати предметної олімпіади обговорюються на комісії та оголо-

шуються студентам на потоці на протязі трьох днів після олімпіади з 

обов'язковим вивішуванням на дошці об’яв яскравого вітання переможців 

олімпіади. Також інформація розміщується  на сайті кафедри маркетингу. 

5. ЗМІСТ ОЛІМПІАДИ 

Запропоновані для олімпіади завдання з дисциплін кафедри маркетингу 



складаються з трьох-п'яти питань або задач проблемного характеру за 

профілем дисципліни. 

Для успішного рішення завдань на олімпіаді від студентів потрібна 

максимальна активізація мислення та вміння творчо застосовувати надбанні 

знання з дисципліни. 
 

6. 3АОХОЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ОЛІМПІАДИ 

Переможці виявляються по заповненому протоколу за сумою 

набраних балів.  За успішну участь у олімпіаді переможці одержують 

додаткові бали до свого загального рейтингу по дисциплінам кафедри 

маркетингу:  

І-е місце – 10 балів;  

ІІ-е місце – 10 балів;  

ІІІ-е місце – 10 балів.  

За участь у олімпіаді учасники одержують 5 балів до свого загального 

рейтингу по дисциплінам кафедри маркетингу. 

Студенти учасники олімпіади, які набрали 180 і більше балів 

звільняються від складання екзамену з даної дисципліни. 

 

Переможців і призерів предметної олімпіади кафедра маркетингу: 

- направляє на міжвузівські та регіональні предметні олімпіади; 

- представляє до нагороди на факультеті та університеті, рекомендує 

до призначення заохочуваних заходів. 
 

7. ПОРЯДОК ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 
ДО ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ 

На основі робіт, які проводяться за учбовими модулями вибираються 

питання, що найбільш повно відображають зміст курсу та вимагають 

творчого підходу та пояснення. 

Запропоновані для олімпіади питання кожного року уточнюються від-

повідно до мети навчання з дисципліни. 

8. КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ПЕРЕМОЖЦІВ ДЛЯ УЧАСТІ 

У ДРУГОМУ ЕТАПІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 

ОЛІМПІАДИ 

Призерами предметної олімпіади оголошуються п'ять студентів, які 

набрали найбільшу кількість балів, з числа яких вибираються студенти для 
участі у другому турі Всеукраїнської студентської олімпіади. 

Завідувач кафедри маркетингу д.е.н., доцент Легеза Д.Г. 



 

             Додаток 1 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

ПО ПРЕДМЕТНИМАМ, ЩО ПЛАНУЮТЬСЯ 

/надається на початку навчального року/ 

Кафедра _________________________________________________________  

Дисципліни, що вивчаються на кафедрі: 

1. ________________  

2. ________________  

3. 

Інформація щодо предметних олімпіад: 

Дисципліна Термін 

проведення 

Спеціальність, 

курс 

Керівник 

    

    

    

Завідувач кафедри 

Додаток 2 

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА  

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРЕДМЕТНИХ ОЛІМПІАД 

/надається після проведення олімпіади/ 

Кафедра _________________________________________________________  

Дисципліна ______________________________________________________  

Дата проведення олімпіади _________________________________________  

Керівник предметної секції _________________________________________  

П.І.Б. переможців олімпіади та їх заохочення __________________________  
 
 
 
 
 
 
П.І.Б. переможців олімпіади, рекомендованих до участі у Всеукраїнській 
олімпіаді  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 



Додаток 3 

АНКЕТА  

учасника II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 

Прізвище, ім'я, по-батькові (повністю) _______________________________  

Дата народження________________________________________________  

Вищий навчальний заклад Таврійський державний агротехнологічний універ- 

ситет, Запорізька область, м.Мелітополь, пр. Б.Хмельницького,18 

Факультет, курс ________________________________________________  

Рішенням оргкомітету Таврійського державного агротехнологічного університету  

студент(ка) ____________________________________________________  
(Прізвище, ініціали) 

який(яка) у І етапі олімпіади  
                                                (Назва олімпіади з навчальної дисципліни, спеціальності, напряму) 

посів(ла) ___________ місце, рекомендується до участі у II етапі Всеукраїн- 

ської студентської олімпіади 

Голова оргкомітету 

вищого навчального закладу _____________  О.П. Ломейко 

М.П. 

Підпис учасника олімпіади ________________________  

Дата заповнення _________________________________  

 

     



  
Додаток 4 

ПРОТОКОЛ  

результатів проведення 1 етапу студентської олімпіади 

з дисципліни: «_________________________________»  

від     

 

№ 

п/п 

П.І.Б. Група Бали Зайня

те 

місце 

Бали 

до 

рейтин

гу 

Тестова 

частина 

Письмові 

завдання 

Загальна 

оцінка 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

 

Розподіл місць за результатами виконання олімпіади: 

І -  місце  ___________. 

ІІ – місце ___________ 

ІІІ – ________________. 

 

 

 

 

 

Голова комісії   

студентської Олімпіади  

к.е.н., доцент                                                                ___________________ 

 

 

 

Члени комісії:                                                               ________________ 

                                                                                        ________________ 

                                                                                        ________________  
 

 
 


