
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІІ ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ОЛІМПІАД 

ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДЛЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ 

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 1.Відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України (лист 

МОН України №1/9-187 від 07.04.2021 року) проведення ІІ туру 

Всеукраїнських олімпіад Одеського державного аграрного університету для 

професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти 

(далі Олімпіади) передбачено в умовах дистанційної участі (у синхронному 

режимі) із забезпеченням  надійної автентифікації учасників. 

 2.Проведення ІІ туру Всеукраїнських олімпіад Одеського державного 

аграрного університету для професійної орієнтації вступників на основі повної 

загальної середньої освіти здійснюються за допомогою сервісу відео-

конференцій Zoom та Бази електронних завдань Олімпіад Одеського 

державного аграрного університету. 

 3.Для участі у другому турі Олімпіади переможці першого туру заходять 

на сайт https://osau.edu.ua/olimpiada/, обирають предмет та переходять на його 

сторінку за посиланням, яке надасть член відповідної предметно-

екзаменаційної комісії.  

 Ідентифікація учасників відбувається на платформі Zoom за наявності 

відео зображення та пред’явлення члену предметно-екзаменаційної комісії 

документу, що підтверджує особистість учасника (паспорт громадянина 

України, закордонний паспорт). 

 4. Тривалість ІІ туру Всеукраїнських олімпіад Одеського державного 

аграрного університету для професійної орієнтації вступників на основі повної 

загальної середньої освіти не більше, ніж передбачено у пояснювальних 

записках до завдань Олімпіади  з кожного предмету. 

 5.Організаційний комітет Олімпіад забезпечує інформування 

громадських організацій через сайт ОДАУ та приймальної комісії, розсилання 

повідомлень учасникам щодо проведення ІІ туру Олімпіади на платформі 

Zoom, створює належні умови для присутності громадських спостерігачів в ІІ 

турі Олімпіади. 

 6.Для забезпечення можливості проходження ІІ туру для всіх учасників 

передбачено можливість проведення додаткової сесії Олімпіад. Особи, які не 

могли взяти участь у ІІ турі Всеукраїнських олімпіад, можуть взяти участь у 

додатковій сесії через тиждень після основної. 

https://osau.edu.ua/olimpiada/


 7. Робота апеляційних комісій Олімпіад організовується відповідно 

Положення про апеляційну комісію ОДАУ.  

 8. Заборонено втручання у проведення Олімпіад ОДАУ осіб, які не є 

учасниками Олімпіад, членами організаційного комітету, предметно-

екзаменаційних та апеляційних комісій. 

 9. Усі інші питання, пов’язані з проведенням Всеукраїнських олімпіад 

Одеського державного аграрного університету для професійної орієнтації 

вступників на основі повної загальної середньої освіти, визначає 

організаційний комітет відповідно до законодавства України. 

 Графік проведення ІІ туру Всеукраїнських олімпіад Одеського 

державного аграрного університету для професійної орієнтації вступників на 

основі повної загальної середньої освіти: 
Назва 

конкурсних 

предметів 

Дата та час проведення, Ідентифікатор конференції 

Українська 

мова 

26.04.2021  о 16-00год. 

https://us04web.zoom.us/j/4505972980?pwd=bDE0a01SbDlHaGcxU0pDNTBmdn

dsZz09 

Ідентифікатор конференції: 450 597 2980 

Код доступу: 5nTqST 

Математика 

27.04.2021  о 16-00год. 

https://us04web.zoom.us/j/8642445868?pwd=czhGV1VxbllLLytHSFRUT2l2VGti

UT09 

Ідентифікатор конференції: 864 244 5868 

Код доступу: 859426 

Історія 

України 

28.04.2021  о 16-00год. 

https://us02web.zoom.us/j/84129659339?pwd=WndpNDdRQi9jNXZXTmVWZm

5xTlJnZz09 

Ідентифікатор конференції: 841 2965 9339 

Код доступу: Uy304f 

Хімія 

28.04.2021  о 16-00год. 

https://zoom.us/j/9302831920?pwd=UUdSV2crUXJsMjQvNHNjSHdlVWxRdz09 

Ідентифікатор конференції: 930 283 1920 

Код доступу: r6dNCf 

Біологія 29.04.2021  о 16-00год.  
 

Результати ІІ туру Всеукраїнських олімпіад Одеського державного аграрного 

університету для професійної орієнтації вступників на основі повної 

загальної середньої освіти будуть оголошені до 14 травня 2021 р. 


