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І.  РЕГЛАМЕНТ  РОБОТИ 

 

17 

квітня 

8.00 – 10.00 – заїзд учасників олімпіади, сніданок 

(кафе «Жарю Парю», вул. Успенська, 28/30,  

вул. Пантелеймонівська, 88а; буфет-столова 

«Чердак» просп. Шевченко, 4е – 3 поверх, маг. 

Копійка; буфет-столова «Гараж», вул. Троїцька, 50).   

10.00 – 11.00 – реєстрація учасників олімпіади, навч. 

корпус ун-ту № 2, вул. Пантелеймонівська, 13,                 

3 поверх, ауд. 314. 

11.00 – 12.00 – відкриття ІІ етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади зі спеціальності "Геодезія та 

землеустрій", навч. корпус ун-ту №2,  

вул. Пантелеймонівська, 13, 3 поверх, ауд. 313. 

12.00 – 14.00 – поселення в готелях за адресою:          

вул. Канатна, 98, гурт. ОДАУ; вул. Пантелеймо-

нівська, 38, хостел «Berloga»; вул. Французький 

бульвар, 16, хостел «Comfort24». 

14.00 – 15.00 – обід, кафе «Жарю Парю»,                       

вул. Успенська, 28/30, вул. Пантелеймонівська, 88а;  

буфет-столова «Чердак» проспект Шевченко, 4е –          

3 поверх, маг. Копійка; буфет-столова «Гараж»,                      

вул. Троїцька, 50. 

15.00 – 17.00 – І етап олімпіади, 100 теоретичних 

питань у вигляді тестування з дисциплін: «Геодезія», 

«Землеустрій», «Державний земельний кадастр», 

«Земельне право» (навч. корпус ун-ту № 2,                    

вул. Пантелеймонівська, 13, 2 поверх, ауд. 202). 

17.00 – 18.00 – вечеря, кафе «Жарю Парю»,  

вул. Успенська, 28/30, вул. Пантелеймонівська, 88а. 

буфет-столова «Чердак» проспект Шевченко, 4е –                    

3 поверх, маг. Копійка; буфет-столова «Гараж»,                           

вул. Троїцька, 50. 

18.30 – оперний театр балет «Маскарад». 

18.30 – Український театр ,   «Кого люблю». 

19.00 – Український театр ,   «Театр тіней». 
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18 

квітня 

8.00 – 9.00 – сніданок, кафе «Жарю Парю»,     

вул. Успенська, 28/30, вул. Пантелеймонівська, 88а.      

буфет-столова «Чердак» просп. Шевченко, 4е –                    

3 поверх, маг. Копійка; буфет-столова «Гараж»,                        

вул. Троїцька, 50. 

9.00 – 13.00 – ІІ етап олімпіади, розв’язування 

практичних завдань з дисциплін «Землеустрій», «Оцінка 

земель», «Земельне право» (навч. корпус ун-ту № 2, вул. 

Пантелеймонівська, 13, 3 поверх, ауд. 314), «Геодезія» 

(польові роботи – навчальний геодезичний полігон, навч. 

корпус ун-ту № 1, вул. Канатна, 99, внутрішній двір; 

камеральні роботи – навч. корпус ун-ту №2, вул. 

Пантелеймонівська, 13, 3 поверх, ауд. 303; 2 поверх,  

ауд. 202). 

13.00 – 14.00 – обід, кафе «Жарю Парю»,                            

вул. Успенська, 28/30, вул. Пантелеймонівська, 88а. 

буфет-столова «Чердак» проспект Шевченко, 4е –                

3 поверх, маг. Копійка; буфет-столова «Гараж»,                      

вул. Троїцька, 50. 

14.00 – 18.00 – ІІ етап олімпіади, комплексне 

розв’язування практичних завдань з дисциплін 

«Землеустрій», «Оцінка земель», «Земельне право» 

(навч. корпус ун-ту №2, вул. Пантелеймонівська, 13,            

3 поверх, ауд. 314.), «Геодезія» (польові роботи – 

навчальний геодезичний полігон, навч. корпус              

ун-ту №1, вул. Канатна, 99, внутрішній двір; камеральні 

роботи – навч. корпус ун-ту №2, вул. 

Пантелеймонівська, 13, 3 поверх, ауд. 303;  2 поверх, 

ауд. 202). 

18.00 – 19.00 – вечеря, кафе «Жарю Парю»,                            

вул. Успенська, 28/30, вул. Пантелеймонівська, 88а. 

буфет-столова «Чердак» проспект Шевченко, 4е – 

3поверх, маг. Копійка; буфет-столова «Гараж»,                    

вул. Троїцька, 50. 

19.00 – пішохідна екскурсія по місту. 

18.30 – Оперний театр «Лірична  опера». 

18.30–Український театр «Ну.. дуже маленькі комедії». 
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19 

квітня 

8.00 – 10.00 – сніданок, кафе «Жарю Парю»,  

вул. Успенська, 28/30, вул. Пантелеймонівська, 88а. 

буфет-столова «Чердак» проспект Шевченко, 4е –                    

3 поверх, маг. Копійка; буфет-столова «Гараж»,                         

вул. Троїцька, 50. 

12.00 – 12.30 – підбиття підсумків олімпіади, 

нагородження переможців, навч. корпус ун-ту № 2, 

вул. Пантлеймонівська, 13, 3 поверх ауд. 313. 

12.30 – 14.00 – від’їзд учасників олімпіади 

 

 

 

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Для реєстрації учасники повинні мати при собі 

студентський квиток. Науково-педагогічні працівники, які 

включені до складу журі, під час реєстрації зазначають 

спеціалізацію кафедри. 

Використання мобільних телефонів під час проведення 

турів олімпіади заборонено. Для проведення розрахунків  

використовувати калькулятори. 

Витрати на відрядження, проживання та харчування 

учасників та науково-педагогічних працівників до Одеського 

державного аграрного університету (далі – ОДАУ) для участі у 

ІІ етапі олімпіади здійснюються за рахунок  закладів вищої 

освіти, в яких вони навчаються або працюють. 

Вартість проживання становить 150-300грн./добу. 

Вартість харчування  становить 150-200 грн./добу. 

Бажаючі взяти участь в екскурсії та відвідуванні театру, 

повідомляють про свої наміри 17 квітня. Квитки на 

відвідування театрів купуються за кошти учасників. Вартість 

квитків буде повідомлена під час реєстрації. 
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3. РОБОЧІ ОРГАНИ II ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 

СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

"ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ" 

 

   3.1.Оргкомітет, журі та апеляційна комісія 

студентської олімпіади зі спеціальності «Геодезія та 

землеустрій» затверджені відповідно до наказу Одеського 

державного аграрного університету №80-заг  від 05.04.2019р. 

        3.2. Оргкомітет Олімпіади 

      Голова оргкомітету – Коваленко Олена Анатоліївна, 

доцент, проректор з науково-педагогічної роботи та 

міжнародних зв’язків;  

         Заступник голови оргкомітету – Смоленська Лідія 

Іванівна, заступник декана інженерно-економічного 

факультету  ОДАУ; 

      Члени оргкомітету: 

 Колос Андрій-Юрій Стефанович, к.т.н., доцент 

кафедри землеустрою та кадастру; 

 Власова Олена Юріївна, к.с/г.н., доцент кафедри 

геодезії та природокористування; 

 Варфоломеєва Оксана Анатоліївна, старший викладач 

кафедри геодезії та природокористування; 

 Ожован Олена Олександрівна, к.б.н., асистент 

кафедри землеустрою та кадастру; 

 Леонідова Ірина Вікторівна, к.г.н., асистент кафедри 

геодезії та природокористування; 

        Оргкомітет базового навчального закладу: 

- проводить організаційну роботу з підготовки і 

проведення олімпіади; 

- розробляє порядок проведення Олімпіади; 

- готує документацію для проведення Олімпіади; 

- проводить реєстрацію учасників; 
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- здійснює шифрування письмових робіт учасників; 

- формує зведену таблицю результатів Олімпіади;  

- надсилає вищим навчальним закладам результати  

участі кожного студента; 

- складає звіт про проведення Олімпіади. 

 

3.3. Журі Олімпіади 

Голова журі – Александровський Іван Романович, 

к.військ.н., доцент, завідувач кафедри геодезії та 

природокористування Одеського державного аграрного 

університету; 

Заступники голови журі:  

- Михайлюк Віктор Іванович, д.г.н, професор, завідувач 

кафедри землеустрою та кадастру Одеського державного 

аграрного університету; 

- Малащук Оксана Степанівна, к.е.н., доцент кафедри 

геодезії та природокористування Одеського державного 

аграрного університету; 

- Солтис Ольга Григорівна, к.е.н. доцент кафедри 

землеустрою Львівського національного аграрного 

університету; 

- Паламар Альона Юріївна, к.т.н., доцент кафедри 

геодезії Криворізького національного університету; 

Члени журі: 

- Лук'яненко Олексій Петрович, асистент кафедри 

геодезії та землеустрою Житомирського національного 

агроекологічного університету;   

- Дудяк Наталія Василівна к.е.н., доцент кафедри 

землеустрою, геодезії та кадастру Херсонського державного 

аграрного університету; 
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  - Ковтун Віталій Миронович, асистент кафедри геодезії 

та землеустрою Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу; 

- Пілічева Марина Олегівна, к.т.н, доцент кафедри 

земельного адміністрування та геоінформаційних систем 

Харківського національного університету міського 

господарства; 

- Янчук Олександр Євгенович, к.т.н., доцент кафедри 

геодезії та картографії Національного університету  водного 

господарства та природокористування м. Рівне; 

- Тимошевський Владислав Вікторович, к.е.н., доцент 

кафедри автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та 

сільських будівель Полтавського  національного технічного 

університету ім. Кондратюка;  

- Опенько Іван Анатолійович, к.е.н., доцент кафедри 

геодезії та картографії Національного університет біоресурсів і 

природокористування України, м Київ; 

- Задорожній Юрій Володимирович. асистент кафедри 

землеробства, геодезії та землеустрою Миколаївського 

національного аграрного університету; 

- Марюшко Максим В’ячеславович, асистент кафедри 

кафедри геоінформаційних технологій і космічного 

моніторингу землі Національного аерокосмічного 

університету ім. М.Є. Жуковського  м. Харків;  

- Константінова Олена Вікторівна, асистент кафедри 

землеустрою та кадастру Одеської державної академії 

будівництва та архітектури; 

- Лазоренко-Гевель Надія Юріївна, к.т.н, доцент кафедри 

геоінформатики і фотограмметрії Київського національного 

університету будівництва та архітектури; 
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- Капінос Наталія Олександрівна, к.е.н., старший 

викладач кафедри геодезії та землеустрою Сумського 

національного аграрного університету;    

- Кирилюк Володимир Петрович, доцент кафедри 

геодезії, картографії і кадастру Уманського національного 

університету садівництва; 

-Ваш Ярослав Іванович, викладач кафедри 

землевпорядкування та кадастру Ужгородського  

національного університету; 

- Мовчан Тетяна Вікторівна, доцент кафедри 

землеустрою та кадастру Одеського державного аграрного 

університету; 

- Панасюк Ольга Пантеліївна, старший викладач 

кафедри геодезії та природокористування Одеського 

державного аграрного університету; 

- Фоменко В’ячеслав Анатолійович, к.е.н., доцент 

кафедри геодезії та природокористування Одеського 

державного аграрного університету; 

- Булишева Дар’я Володимирівна, к.е.н., асистент кафедри 

геодезії та природокористування Одеського державного 

аграрного університету. 

Члени журі від базового начального закладу розробляють 

завдання на Олімпіаду та затверджують критерії їх 

оцінювання. 

  Журі: 

- перевіряє роботи учасників і визначає переможців 

Олімпіади; 

- оцінює рівень підготовки учасників, та готує 

рекомендації щодо вдосконалення навчального процесу. 
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3.4. Апеляційна комісія Олімпіади 

Голова апеляційної комісії – Вікуліна Лідія Федорівна, 

професор кафедри землеустрою та кадастру, Одеського 

державного аграрного університету; 

Члени апеляційної комісії: 

- Шевченко Олександр Вікторович, к.е.н., старший 

викладач кафедри геодезії та картографії Національного 

університету біоресурсів і природокористування України; 

- Стаднікова Наталія Володимирівна, асистент кафедри 

землеустрою та кадастру Одеської державної академії 

будівництва та архітектури; 

- Рій Іван Федорович, старший викладач кафедри геодезії 

та геоінформатики Львівського національного аграрного 

університету;  

- Артемов Владислав Олександрович, к.т.н., доцент 

кафедри землеустрою та кадастру Одеського державного 

аграрного університету; 

- Даниленко Олена Вікторівна,  старший викладач  

кафедри землеустрою та кадастру Одеського державного 

аграрного університету. 

Апеляційна комісія розглядає звернення учасників 

Олімпіади щодо вирішення спірних питань, пов’язаних з 

оцінюванням завдань. Під час розгляду апеляції, апеляційна 

комісія має право як підвищити оцінку за завдання (або 

залишити без змін), так і понизити її у разі виявлення помилок, 

які не помітили члени журі при початковій перевірці. Рішення 

апеляційної комісії враховуються при визначені загальної суми 

балів та підведені підсумків Олімпіади. 
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4. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ 

ОЛІМПІАДИ 

  

4.1. Олімпіада проводиться в два етапи. Кількісний склад 

учасників становить по 3 студенти від кожного закладу вищої 

освіти, який фіксують під час реєстрації. Решта учасників від 

навчального закладу приймають участь в Олімпіаді поза 

заліком та не включаються у підсумки. 

4.2. Перший тур Олімпіади включає теоретичні питання 

з дисциплін: «Геодезія», «Землеустрій», «Державний 

земельний кадастр», «Земельне право». Виконання 1 етапу 

здійснюється у вигляді комп’ютерного тестування в 

програмному забезпеченні «Moodle». Загальна кількість 

тестових завдань становить 100. На кожне запитання 

запропоновано 4-5 варіантів відповідей,  1-3 з яких може бути  

вірною. Кожне тестове питання оцінюється в 1 бал. 

Максимальна кількість балів, отримана під час теоретичного 

етапу становить 100 балів. Час тестування – 1 година. 

Оцінювання тестування кожного учасника виконується 

комп’ютером. 

4.3. Другий тур олімпіади передбачає вирішення 

наступних практичних завдань: 

4.3.1. Дисципліна «Землеустрій»: здійснити 

впорядкування території орних земель землекористування на 

планово-картографічному матеріалі М 1:10000. При цьому 

необхідно подати схему чергування культур в запроектованих 

сівозмінах. Необхідне приладдя: лінійка, олівець, гумка, 

вимірник та калькулятор. 

4.3.2. Дисципліна «Оцінка земель»: обчислення 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки в населеному 

пункті. Необхідне приладдя: калькулятор. 
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4.3.3. Дисципліна «Земельне право»: описати рішення 

ситуативної задачі згідно норм земельного законодавства.  

При вирішенні задачі необхідно обчислити втрати 

сільськогосподарського виробництва. 

4.3.4. Дисципліна «Геодезія»: 

 - польові роботи: обернена лінійно-кутова засічка, 

прокладання висячого теодолітного ходу, топографічне 

знімання земельної ділянки в М 1:500;  

- камеральні роботи: обробка та оцінка точності 

оберненої лінійно-кутової засічки, обробка результатів 

висячого теодолітного ходу та топографічного знімання, 

викреслювання топографічного плану земельної ділянки в            

М 1:500, обчислення площі земельної ділянки.  

Для виконання завдання обов’язково необхідні 

електронний тахеометр в комплекті, програмне забезпечення 

для обробки результатів вимірів, ноутбук.  

4.3.5. Завдання з дисциплін «Землеустрій», «Оцінка 

земель», «Земельне право»  виконуються комплексно та 

індивідуально кожним учасником Олімпіади. Загальний час 

на виконання завдання – 3 години. 

Завдання з дисципліни «Геодезія» виконується 

командою (три учасники), час виконання – три години. 

Результати польових робіт подаються в паперовому вигляді, 

оформлені вручну кульковою ручкою. Результати обробки 

польових вимірів та план подаються на друк в PDF форматі.  

Оцінка отримана за завдання зараховується кожному члену 

команди. 

4.3.6. У зв’язку з обмеженою здатністю навчального 

геодезичного полігону ОДАУ, другий етап Олімпіади 

виконується в дві зміни на основі результатів жеребкування 

між командами, яке проводиться під час реєстрації учасників. 
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Графік проведення ІІ етапу оголошується під час 

відкриття Олімпіади. 

4.3.7. Кожне практичне завдання ІІ етапу Олімпіади 

оцінюється по 100-бальній шкалі. Для перевірки письмових 

робіт практичного туру Олімпіади розроблені критерії 

оцінювання, затверджені науково-методичною радою ОДАУ. 

4.4. Переможці Олімпіади в індивідуальному заліку 

визначаються за 100-бальною шкалою, як сумарна кількість 

набраних балів за всі види робіт учасника, розділена на п’ять. 

Переможці Олімпіади в командному заліку визначаються за 

сумою балів учасників команди.  

4.5. Процедура підбиття підсумків Олімпіади передбачає 

визначення першого, другого та третього місця в 

індивідуальному та командному заліку та нагородження 

дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів відповідно. 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. Кількість 

переможців не може перевищувати 4 % від загальної кількості 

учасників. Дипломом І ступеня нагороджується один учасник. 

4.6. Учасники, які посіли 4-5 місяці, а також за 

оригінальний, нестандартний розв’язок завдань Олімпіади 

нагороджуються грамотами за рішенням журі та оргкомітету. 
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