
 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 наказом Департаменту освіти і науки 

 виконавчого органу Київської міської    ради  

(Київської міської державної адміністрації) 

 від 19 грудня 2019 року   № 268 

 

 

Умови проведення І, II та III етапів 

учнівських олімпіад з навчальних предметів 

 у місті Києві 

1. Загальні положення 

1.1. Ці Умови (надалі — Умови) розроблені відповідно до Положення про 

Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, 

конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних 

дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  від 22 вересня 2011 року 

№ 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 

року за № 1318/20056, та визначають порядок організації і проведення          І, II 

та III етапів учнівських олімпіад у місті Києві, організаційне, методичне та 

фінансове забезпечення, визначення переможців.  

 

1.2. І, II та III етапи учнівських олімпіад з навчальних предметів проводяться 

щороку для учнів закладів освіти із таких предметів: українська мова і 

література, англійська мова, німецька мова, іспанська мова, французька мова, 

історія, правознавство, математика, інформатика, фізика, астрономія, хімія, 

біологія, екологія, географія, економіка, трудове навчання, російська мова і 

література, польська мова і література, новогрецька мова й література, мова 

іврит та єврейська література, інформаційні технології у номінаціях: «Офісні 

технології», «Комп’ютерна графіка», «Комп’ютерна анімація», «WEB-

програмування», лінгвістика, фізична культура, зарубіжна література, східні 

мови, педагогіка та психологія, образотворче мистецтво.  

 

1.3. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київського міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) є керівником, а Інститут 

післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса 

Грінченка — координатором II етапу та організатором III етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів у м. Києві. 

 

1.4. Для організації та проведення олімпіад утворюються організаційні 

комітети, для підготовки завдань – предметно-методичні комісії (надалі – 

предметно-методичні комісії), для перевірки  виконання завдань та подання 

пропозицій щодо визначення переможців — журі. 
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2. Проведення олімпіад 

 

2.1. Учнівські олімпіади в м. Києві проводяться кожного навчального року в три 

етапи: 

І етап у жовтні — для учнів закладів загальної середньої  

та професійно-технічної освіти; 

II етап у листопаді - січні — районні; 

III етап у січні-квітні — міські. 

 

2.2. У І етапі учнівських олімпіад з базових дисциплін можуть брати участь учні 

закладів освіти м. Києва без обмежень. 

 

2.3. У ІІ (районному) етапі олімпіад можуть брати участь переможці І етапу 

учнівських олімпіад відповідно з:  

 української мови та літератури 7 - 11 класів 

 іноземних мов (англійська, німецька, іспанська, 

французька) 

8 - 11 класів 

 правознавства 9 - 11 класів 

 історії 8 - 11 класів 

 економіки 9 - 11 класів 

 математики 6 - 11 класів 

 біології 8 - 11 класів 

 географії 8 - 11 класів 

 хімії 7 - 11 класів 

 екології 7 - 11 класів 

 астрономії 10 - 11 класів 

 фізики 7 - 11 класів 

 інформатики 8 -11 класів 

трудового навчання 9 - 11 класів 

російської мови та літератури 8 - 11 класів 

інформаційних технологій у номінаціях: 

                        «Офісні технології» 

                        «Комп’ютерна анімація»    

                        «Комп’ютерна графіка»    

                        «WEB-програмування»                                                 

 

9 - 11 класів 

6 - 11 класів 

6 - 11 класів 

6 - 11 класів 

 лінгвістики 6 - 11 класів 

 педагогіки і психології 

 фізичної культури  

 зарубіжної літератури 

 образотворчого мистецтва      

11 класу 

11 класу 

8-11 класів 

6-11 класів 

 

2.4. У III (міському) етапі учнівських олімпіад беруть участь учні закладів 

освіти, що включені до складу команди району та учні, які попередньо 

зареєструвалися (відповідно до кількості додаткових місць із кожного 

предмету, затверджених наказом Департаменту освіти і науки) з: 
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 української мови та літератури 8 - 11 класів 

 іноземних мов (англійська, німецька, іспанська, 

французька) 

9 - 11 класів 

 правознавства 9 - 11 класів 

 історії 8 - 11 класів 

 економіки 9 - 11 класів 

 математики 7 - 11 класів 

 біології 8 - 11 класів 

 географії 8 - 11 класів 

 хімії 8 - 11 класів 

 екології 7 - 11 класів 

 астрономії 10 - 11 класів 

 фізики 8 - 11 класів 

 інформатики 8 - 11 класів 

 трудового навчання 9 -11 класів 

 російської мови та літератури 8 - 11 класів 

 польської мови та літератури 9 - 11 класів 

 новогрецької мови та літератури 9 - 11 класів 

 мови іврит та єврейської літератури 9 - 11 класів 

 інформаційних технологій у номінаціях: 

                     «Офісні технології» 

                     «Комп’ютерна анімація»    

                     «Комп’ютерна графіка»    

                     «WEB-програмування»                                                           

 

9 - 11 класів 

6 -11 класів 

6 -11 класів 

6 -11 класів 

 лінгвістика 6 -11 класів 

 педагогіки і психології 

 фізичної культури  

 зарубіжної літератури 

 східних мов 

 образотворчого мистецтва     

11 класу 

11 класу 

8 - 11 класів 

6 - 11 класів 

8 - 11 класів 

 

2.5. Графік проведення ІІ етапу учнівських олімпіад з української мови та 

літератури, іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська), 

географії, економіки, історії, правознавства, математики, інформатики, 

інформаційних технологій у номінаціях «Офісні технології» та «WEB-

програмування», фізики, астрономії, хімії, екології, біології, російської мови та 

літератури, лінгвістики затверджує Департамент освіти і науки виконавчого 

органу Київського міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

своїм наказом. 

 

2.6. Графік проведення ІІ етапу учнівських олімпіад з образотворчого 

мистецтва, зарубіжної літератури, трудового навчання, педагогіки та 

психології, фізичної культури, інформаційних технологій у номінаціях 

«Комп’ютерна графіка» та «Комп’ютерна анімація» та склад предметно-

методичних комісій визначають та затверджують управління освіти районних  

в місті Києві державних адміністрацій своїми наказами. 
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2.7. Склад оргкомітету та журі ІІ етапу олімпіади, місце проведення ІІ етапу 

затверджує керівник управління освіти районної в місті Києві державної 

адміністрації. 

 

2.8. II етап учнівських олімпіад з української мови та літератури, іноземної мови 

(англійська, німецька, французька, іспанська), географії, економіки, історії, 

правознавства, математики, інформатики, інформаційних технологій у 

номінаціях «Офісні технології» та «WEB-програмування», фізики, астрономії, 

хімії, екології, біології, російської мови та літератури, лінгвістики проводиться 

за завданнями, розробленими предметно-методичними комісіями, 

сформованими Інститутом післядипломної педагогічної освіти Київського 

університету  імені Бориса Грінченка.  

 

2.9. II етап учнівських олімпіад з образотворчого мистецтва, зарубіжної 

літератури, трудового навчання, педагогіки, психології, фізичної культури, 

інформаційних технологій у номінаціях «Комп’ютерна графіка» та 

«Комп’ютерна анімація» проводиться за завданнями, розробленими предметно-

методичними комісіями, затвердженими наказами управлінь освіти районних в 

місті Києві державних адміністрацій. 

 

2.10. Графік проведення ІІІ етапу учнівських олімпіад, апеляцій, відбірково-

тренувальних зборів, склади предметно-методичних комісій затверджує 

Департамент освіти і науки виконавчого органу Київського міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) своїм наказом. 

 

2.11. Під час виконання завдань учасникам забороняється користуватися 

довідниками, словниками, таблицями, картами, засобами комунікації (Інтернет, 

мобільні телефони тощо). При виконанні письмових робіт, які підлягають 

шифруванню, забороняється використання будь-яких позначок, які сприяли б 

дешифруванню робіт. Роботу необхідно виконувати кульковою ручкою одного 

кольору, усі підкреслення, виправлення здійснювати кульковою ручкою того ж 

кольору. Користуватися коректором заборонено. 

 

2.12. Журі перевіряє лише завдання, виконані в чистовику. Чернетку члени журі 

не перевіряють. 

 

2.13. Для проведення апеляції оргкомітетом олімпіад, турнірів, конкурсів 

створюється апеляційна комісія. Рішення апеляційної комісії фіксується у 

протоколі засідання цієї комісії та надається для ознайомлення заявнику. 

 

2.14. Учасник/учасниця має право подати апеляційну заяву з проханням 

перегляду результатів перевірки завдань. У заяві він/вона має вказати завдання 

та конкретний критерій, який на його думку було порушено при перевірці його 

роботи. 
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2.15. Учасник/учасниця учнівської олімпіади позбавляється права участі в 

олімпіаді й відбірково-тренувальних зборах за:  

 наявність під час виконання завдань засобів комунікації, електронних 

носіїв інформації, друкованих чи рукописних матеріалів;  

 спілкування з іншими учасниками; 

 користування сторонньою допомогою. 

 

2.16. Попередні результати оголошуються протягом трьох діб після проведення 

кожного туру учнівської олімпіади і щонайменше за добу до початку 

проведення апеляції, а остаточні – протягом доби після проведення апеляції. Ці 

дані мають бути детальними і містити результати щодо кожного завдання чи 

кожного критерію оцінювання. Їх оприлюднюють на сайтах, про які учасників 

попереджають оголошенням у письмовій формі перед початком олімпіад. 

 

2.17. Забороняється втручання батьків учасників (або осіб, що їх замінюють) та 

інших осіб у перебіг олімпіади і проведення апеляції.  

 

3. Порядок визначення кількісного складу команд,  

що беруть участь у ІІІ етапі учнівських олімпіад  

 

3.1. Відповідно до п.9.1. Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, 

турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-

дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової 

майстерності (затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України 22.09.2011 № 1099 і зареєстроване у Міністерстві юстиції 

України від 17 листопада 2011 року за № 1318/20056) кількісний склад команд, 

що беруть участь у ІІІ етапі учнівських олімпіад з навчальних предметів 

визначається оргкомітетами та головами журі ІІІ етапу.  

 

3.2 Кількісний склад команди району на ІІІ етапі учнівських олімпіад з 

кожного предмету визначається за  формулою 

 

К = М + П + У 

де: 

К — кількість учнів команди району на ІІІ етапі учнівської олімпіади; 

М — мінімальна кількість учасників команди району з кожного предмету —

3 учні від кожної паралелі. Для інформатики та інформаційних технологій ця 

кількість складає 7 учнів з усіх паралелей; 

П — кількість призерів команди району на ІІІ етапі олімпіади минулого року; 

У — кількість представників району на ІV етапі Всеукраїнської учнівської 

олімпіади минулого року. 

 

Додатково у ІІІ етапі олімпіади можуть взяти участь учні закладів 

загальної середньої освіти, які попередньо зареєструються на сайті 

ippo.kubg.edu.ua.  
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Кількість додаткових місць (ДК) з кожного предмету визначається 

спільним рішенням оргкомітету та журі ІІІ етапу, з урахуванням особливих 

умов проведення олімпіад, та затверджується наказом Департаменту освіти 

і науки виконавчого органу Київського міської ради (Київської міської 

державної адміністрації). 

Реєстрація відкривається не пізніше ніж за 3 (три) тижні і завершується за 

1 (один) тиждень до початку олімпіади. 

Учні, яких не включено до складу команди району та учні, які не 

зареєструвались на додаткові місця, до участі в олімпіаді не допускаються.   

 

4. Особливі умови проведення  

ІІІ (міського) етапу учнівських олімпіад 

… 

4.4. Учнівські олімпіади з біології та фізики 

Учнівські олімпіади з біології та фізики проводяться в один день у два 

тури: перший теоретичний; другий – практичний.  

Завдання теоретичного туру перевіряють фактичні знання учнів та вміння 

оперувати ними для вирішення певних теоретичних проблем. 

Завдання практичного туру пропонують уже готові результати 

поставленого експерименту (особливо, якщо його проведення є технічно 

складним або небезпечним), а учасники повинні проаналізувати їх та зробити 

певні висновки.  

Інформаційне забезпечення проведення ІІІ (міського) етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології здійснюється на Українському 

біологічному сайті www.biology.org.ua. 

Інформаційне забезпечення проведення ІІІ (міського) етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики здійснюється на сайті 

www.phys.ippo.kubg.edu.ua 

Апеляція з фізики проводиться по завершенню обох турів в один із 

робочих днів наступного тижня. Дата апеляції оголошується учасникам у день 

проведення ІІІ (міського) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики.  

 

Орієнтовний час, який відводиться на проведення турів олімпіади: 

Фізика 

Класи Кількість астрономічних годин  

Теоретичний  тур Практичний  тур 

8-11 3 2 

 

… 

5. Документація 

5.1. Організаційний комітет ІІ етапу подає оргкомітету ІІІ етапу не пізніше ніж 

за 21 день до проведення олімпіад такі документи: 

http://www.biology.org.ua/
http://www.phys.ippo.kubg.edu.ua/
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 заявку на участь у наступному етапі учнівської олімпіади;  

 звіт про проведення відповідного етапу олімпіади.  

5.2. Вся документація і роботи учасників III етапу зберігаються протягом року 

в Інституті післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені 

Бориса Грінченка. Роботи учасників III етапу – учнів Українського фізико-

математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка з математики, фізики, хімії, інформатики, інформаційних технологій, 

астрономії зберігаються в адміністрації ліцею протягом року. 

5.3. Журі ІІ та ІІІ етапів учнівських олімпіад затверджують своїми протоколами 

попередні, результати апеляцій та остаточні результати, склад учасників 

відбірково-тренувальних зборів та результати відбірково-тренувальних зборів. 

5.4. Журі ІІІ етапу затверджує протоколом склад команди-учасниці IV 

(фінального) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів. 

1. Порядок проведення відбірково-тренувальних зборів 

до IV(фінального) етапу  

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 

6.1. На відбірково-тренувальні збори запрошуються переможці ІІІ етапу 

учнівської олімпіади відповідно до рейтингу. Кількість учасників відборів 

не повинна перевищувати подвійної кількості учнів, що входять до складу 

команди ІV етапу. 

6.2. Відбірково-тренувальні збори проводять у 2-8 турів залежно від предмета. 

Кількість турів визначає журі та оргкомітет ІІІ етапу олімпіади на спільному 

засіданні. 

6.3. Для учнів, які за результатами відбірково-тренувальних зборів набрали 

однакову кількість балів, можуть проводитись додаткові тури. 

6.4. Переможці визначаються за сумою балів, отриманих в усіх турах та 

у ІІІ етапі олімпіади. При цьому результат одного з турів може бути відкинутий 

(з найменшим результатом/на вибір учня). 

6.5. Кількість учнів у команді не може перевищувати рейтинг, зазначений 

у відповідному наказі Міністерства освіти і науки України. 

 

 

 

Заступник директора 

Департаменту        Тетяна ШКУРОВА 


