
 
 

Порядок проведення  

відбірково-тренувальних зборів до IV(фінального) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики та астрономії 

 

Загальні положення 1 

5.1. На відбірково-тренувальні збори запрошуються переможці ІІІ етапу учнівської 

олімпіади відповідно до рейтингу. Кількість учасників відборів має бути у 2 рази 

більшою за кількість учасників команди ІV етапу.  

5.2. Відбірково-тренувальні збори проводять у 2–8 турів залежно від предмета. Кі-

лькість турів визначає журі та оргкомітет ІІІ етапу олімпіади на спільному засі-

данні.  

5.3. Тури мають охоплювати різні теми шкільного курсу та бути рівноцінними.  

5.4. Переможці визначаються за сумою балів, отриманих в усіх турах та у ІІІ етапі 

олімпіади. При цьому результат одного з турів може бути відкинутий.  

5.5. Учні, які за результатами минулого року стали переможцями міжнародної 

олімпіади зараховуються до команди без участі у відборах.  

5.6. За умови однакової кількості балів можуть проводитися додаткові тури для уч-

нів з однаковою кількістю балів.  

5.7. Кількість учнів у команді не може перевищувати рейтинг, зазначений у відпо-

відному наказі Міністерства освіти і науки України. 

Рішення спільного засідання журі та оргкомітету  

на ІІІ етапі олімпіади з фізики 2 

 До участі у відбірково-тренувальних зборах запрошуються учасники, які реко-

мендовані до нагородження дипломом І ступеня.  

 Відбори проводяться на базі УФМЛ КНУ ім. Т. Шевченка.  

 Кількість відбіркових контрольних робіт – 4: 19, 21, 26, 28 лютого 2020 року. 

У датах проведення зборів можливі зміни, які узгоджуються з оргкомітетом.  

 Контрольна робота складається з трьох задач. Час написання – 1,5 години (з 

15.00 до 16.30). 

 Кількість учасників в команді по паралелям визначається на спільному засі-

данні журі та оргкомітету з урахуванням рейтингу учасників та їх досвіду по-

передньої участі в IV етапі Всеукраїнських олімпіад з фізики, але не менше 1-

го учасника з кожної паралелі. 

                                                   
1 Витяг з наказу Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської мі-
ської державної адміністрації) від «19» грудня 2019 року № 268 
2 Протокол № 1 спільного засідання журі та оргкомітету на ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпі-
ади з фізики від 12 лютого 2020 року 


