
Додаток 1 
 

А Н К Е Т А 
учасника II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 

зі спеціальності “Транспортні технології та засоби в 
агропромисловому комплексі” 15-17 квітня 2020 року 

 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) ________________________ 
________________________________________________________ 

 
Дата народження _________________________________________ 
 

Вищий навчальний заклад (повне найменування та 
місцезнаходження) ________________________________________ 
________________________________________________________ 

 
Факультет, курс __________________________________________ 
 

Рішенням оргкомітету _____________________________________ 
(найменування вищого навчального закладу) 

студент(ка) ______________________________________________ 
(прізвище, ініціали) 

який(яка) у I етапі олімпіади ________________________________ 
(назва олімпіади з навчальної дисципліни, 

________________________________________________________  

напряму, спеціальності) 

посів(ла) ___ місце, рекомендується до участі у II етапі Олімпіади. 
 

Голова оргкомітету 
вищого навчального закладу __________ _____________________ 

(Підпис)   (Прізвище, ініціали) 

М.П. 
 
Підпис учасника олімпіади ________________________ 

 
Дата заповнення _________________________________ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

АДРЕСА РЕЄСТРАЦІЇ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
м. Кропивницький, пр. Університетський, 8, 

корпус кафедри "Експлуатація та ремонт машин", 
(проїзд від залізничного вокзалу  маршрутним 
таксі №11 та від автовокзалу – №1 
(ЦЕНТРАЛЬНИЙ), №500 – до зупинки ЦНТУ 
(Технікум механізації)); від центру №113 – до 
зупинки “ЦНТУ„. 

 
Учасникам олімпіади при собі мати 

студентський квиток та паспорт. 
 
Харчування та проживання під час проведення 

олімпіади здійснюється за рахунок учасників. 
Проживання передбачається в гуртожитках 

університету (вартість – від 100 грн. за добу) або 
готелях міста (вартість – від 400 грн. за добу). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК 
 
Кафедра експлуатації та ремонту машин 
(0522) 390-433, викладацька 
(0522) 390-519, заст. зав. кафедри доц. Магопець 
Сергій Олександрович 
(0522) 390-473, (095) 055-74-11, проф. Аулін Віктор 
Васильович 
e-mail: aulinvv@gmail.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ММІІННІІССТТЕЕРРССТТВВОО  ООССВВІІТТИИ  ІІ  ННААУУККИИ  УУККРРААЇЇННИИ  

ЦЦЕЕННТТРРААЛЛЬЬННООУУККРРААЇЇННССЬЬККИИЙЙ  ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННИИЙЙ  

ТТЕЕХХННІІЧЧННИИЙЙ  УУННІІВВЕЕРРССИИТТЕЕТТ  

  

ФФААККУУЛЛЬЬТТЕЕТТ  ББУУДДІІВВННИИЦЦТТВВАА  

ТТАА  ТТРРААННССППООРРТТУУ  

  

ККААФФЕЕДДРРАА  ЕЕККССППЛЛУУААТТААЦЦІІЇЇ  

ТТАА  РРЕЕММООННТТУУ  ММААШШИИНН  

  

ВВссееууккррааїїннссььккаа  ссттууддееннттссььккаа  ооллііммппііааддаа  

ззіі  ссппееццііааллььннооссттіі  

  
  

ГГааллууззіі  ззннаанньь  2200  ""ААггррааррнніі  ннааууккии""  ттаа  ссппееццііааллььннооссттіі  

220088  ""ААггррооііннжжееннееррііяя  

1155--1177  ккввііттнняя  22002200  ррооккуу  

  

  
  
  

мм..  ККррооппииввннииццььккиийй  

mailto:aulinvv@gmail.com


ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

Відповідно до наказу Міністерства освіти i науки 
України від 17.12.2019 року №1580 “Про 
проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 
у 2019/2020 навчальному році”, ІІ етап 
Всеукраїнської студентської олімпіади зі 
спеціальності “Транспортні технології та 
засоби в агропромисловому комплексі”, галузі 
знань 20 "Аграрні науки" та спеціальності 208 
"Агроінженерія", відбудеться на базі кафедри 
експлуатації та ремонту машин 
Центральноукраїнського національного технічного 
університету з 15 по 17 квітня 2020 р. 
 

ПРОГРАМА ОЛІМПІАДИ 

Дата, день Назва заходу 
Час 

проведення 

15.04.2019 
середа 

День заїзду. Реєстрація 
учасників 

0800-1800 

16.04.2019 
четвер 

Реєстрація учасників. 
Урочисте відкриття 
олімпіади 

0800-0930 
 

0930-1000 

І тур: виконання письмового 
контрольного завдання з 
розв’язанням тестових 
завдань 

1000-1200 

Перерва на обід 1200-1300 

ІІ тур: виконання творчого 
завдання 

1300-1500 

Обговорення результатів 
олімпіади та визначення 
переможців 

1500-1600 

Підведення підсумків 
олімпіади та 
нагородження переможців 

1600-1700 

17.04.2019 
п’ятниця 

Від’їзд учасників олімпіади з 0900 

 

Для участі у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади 
залучаються переможці І етапу, студенти 3-5 курсів. 

Кількість учасників ІІ етапу Всеукраїнської 
олімпіади: від одного ВНЗ не менше 3-х і не 
більше 6 студентів. 

 

Анкету учасника ІІ етапу Всеукраїнської 
студентської олімпіади зі спеціальності “Транспортні 
технології та засоби в агропромисловому комплексі” 
(додаток 1 до даного інформаційного повідомлення) 
просимо надсилати не пізніше 09 квітня 2020 року 

на адресу Оргкомітету олімпіади: кафедра 
"Експлуатація та ремонт машин", 
Центральноукраїнський національний технічний 
університет, проспект Університетський, 8, 
м. Кропивницький, 25006; або на e-mail: 
aulinvv@gmail.com проф. Ауліну Віктору 
Васильовичу, кафедра ЕРМ. 

 
Електронний варіант анкети учасника ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади зі 
спеціальності “Транспортні технології та засоби в 
агропромисловому комплексі”, галузі знань 
20 "Аграрні науки" та спеціальності 
208 "Агроінженерія" Ви можете знайти на сайті 
Кіровоградського національного технічного 
університету http://www.kntu.kr.ua/ у розділах 
“Наукова діяльність”, далі “Студентська наукова 
робота”. 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
до підготовки Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності 
“Транспортні технології та засоби в 

агропромисловому комплексі” 
Галузі знань 20 "Аграрні науки" та спеціальності 

208 "Агроінженерія" 
 

Другий етап Всеукраїнської студентської 
олімпіади проводиться у два тури: 

І тур – розв’язання тестових завдань основних 
фахових дисциплін. 

ІІ тур – письмове розв’язання творчого завдання 
за фахом. 

Переможці визначаються як за кожним туром 
окремо, так і в загальному підсумку. 

Оцінюються: знання основних фахових 
дисциплін, повнота та чіткість розкриття питання, 
аргументованість, логічність відповіді, якість 
оформлення роботи та елементи творчості. 
 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ОЛІМПІАДИ  
зі спеціальності “Транспортні технології та 

засоби в агропромисловому комплексі” 
 
Тестові завдання до олімпіади складено на 

основі напрямів фахового спрямування 
спеціальності “Транспортні технології та засоби в 
агропромисловому комплексі”: 

1. Техніко-експлуатаційні характеристики 
використання транспортних засобів у 
сільськогосподарському виробництві. 

2. Технічне обслуговування транспортних 
засобів. 

3. Комплектування транспортних засобів. 
4. Вибір транспортних засобів за їх 

продуктивністю. 
5. Механізація навантажувально-

розвантажувальних операцій. 
6. Технологічні перевезення сільсько-

господарських вантажів. 
7. Логістичний підхід до розв’язання питань 

перевезень в сільськогосподарському 
виробництві. 
 

ПРИКЛАДИ ТЕМАТИКИ 
ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ ДО ОЛІМПІАДИ 

зі спеціальності “Транспортні технології та 
засоби в агропромисловому комплексі” 

 

1. Розрахунок потреби в транспортних 
засобах при організації процесів перевезень 
сільськогосподарської продукції. 

2. Узгодження роботи транспортних засобів 
з роботою мобільної сільськогосподарської 
техніки під час виконання основних робіт у 
сільськогосподарському виробництві. 

3. Розробка операційно-технічних карт на 
перевезення транспортними засобами при 
плануванні технологічних процесів в 
агропромисловому комплексі. 

Рекомендується наступний алгоритм 
розв’язку творчих завдань: 

 аналіз відображеної ситуації та напрямків 
її розвитку; 

 виявлення сукупності чинників та їх 
зв’язку; 

 по можливості, проведення деяких 
розрахунків; 

 виявлення різних шляхів розв’язку 
завдання; 

 обґрунтування оптимального варіанту 
розв’язку; 

 аналіз отриманих результатів. 
 

З повагою, 
оргкомітет Олімпіади  

mailto:AulinVV@gmail.com
http://www.kntu.kr.ua/

	ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

