
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Департаменту освіти і науки 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

від «___»_______________2021 року № ____ 

 

Умови проведення Інтелектуальних змагань школярів  

у місті Києві в 2021 році 

 

1. Інтелектуальні змагання школярів проводяться в один/два тури: 

дистанційний та очний тури (після зняття карантинних обмежень) у лютому-

травні. У разі продовження карантинних обмежень другий тур може бути 

проведено у дистанційному форматі. 

2. Взяти участь в Інтелектуальних змаганнях можуть всі школярі за власним 

бажанням. 

3. Інтелектуальні змагання школярів проводиться з таких предметів: 

 

4. Оргкомітети Інтелектуальних змагань школярів проводять змагання у 

вихідні дні. Допускається проведення Інтелектуальних змагань із двох предметів 

в один день у різний час. 

5. Кількість учасників, які мають право брати участь у Інтелектуальних 

змаганнях школярів, не обмежується. 

6. Учні мають право брати участь у кількох змаганнях, за умови, що строки 

(час) їх проведення не збігаються. 

українська мова та література   8 - 11 класи 

англійська 9 - 11 класи 

німецька 9 - 11 класи 

іспанська 9 - 11 класи 

французька 9 - 11 класи 

правознавства 9 - 11 класи 

історії 8 - 11 класи 

економіки 9 - 11 класи 

математики 7 - 11 класи 

біології 8 - 11 класи 

географії 8 - 11 класи 

хімії 8 - 11 класи 

екології 8 - 11 класи 

астрономії 10 - 11 класи 

фізики 8 - 11 класи 

інформаційні технології у номінації «Офісні 

технології» 

9 - 11 класи 

образотворче мистецтво 8 - 11 класи 



7. Реєстрація на Інтелектуальні змагання школярів розпочинається за два 

тижні до проведення та завершується за тиждень до початку олімпіади. 

8. Для участі в змаганнях учасник повинен бути зареєстрованим на сайті ІПО, 

мати особистий логін та пароль для входу (під час реєстрації логін та пароль 

учасник обирає самостійно).  

Реєстрація для участі у змаганні означає згоду учасника на: 

- дотримання принципів академічної доброчесності; 

- опрацювання, зберігання й оприлюднення поданих персональних даних; 

- відеозапис процесу роботи учасника і публікацію цього відеозапису у 

відкритому доступі, якщо це передбачено особливими умовами 

проведення Інтелектуальних змагань школярів із певного предмету. 

9. На виконання завдань дистанційного етапу змагань з усіх предметів 

відводиться, як правило, не більше 60 хвилин. Журі має право, враховуючи обсяг 

та складність завдань, змінити час виконання випробувань. Ця інформація 

доводиться учасникам перед початком кожного туру. 

10. Максимальна кількість балів за виконані завдання визначається журі 

залежно від обсягу та складності завдань. Ця інформація доводиться учасникам 

перед початком кожного туру.  

11. Після проведення І туру члени журі Інтелектуальних змагань із кожного 

предмету визначають прохідний бал для участі у ІІ турі та затверджують це 

протоколом. Цей бал не може бути менше ніж 50% від максимально можливої 

кількості балів. Ця інформація оприлюднюються на сайті ІПО разом із 

результатами І туру. 

12. За умови недотримання академічної доброчесності (Умов проведення 

Інтелектуальних змагань школярів), оргкомітет залишає за собою право 

провести додаткову очну співбесіду з таким учнем, співставити результати 

очного і дистанційного турів та співбесіди. За умови підтвердження факту 

недотримання академічної доброчесності (Умов проведення Інтелектуальних 

змагань школярів) оргкомітет має право анулювати результати такого учасника 

та оприлюднити відомості про цей факт у закладі, де навчається учасник. 

13. Переможцем Інтелектуальних змагань школярів (учасники, які посіли І, ІІ, 

ІІІ місця) може бути учень, який взяв участь у всіх запланованих турах.  

14. Кількість призових (І, ІІ, ІІІ) місць за результатами очного туру становить 

не більше 50% від кількості учасників другого туру Інтелектуальних змагань 

школярів із орієнтовним розподілом їх у співвідношенні 1:2:3.  

15. Після визначення членами журі переможців, учасники, які посіли І, ІІ, ІІІ 

місця отримують дипломи відповідного ступеня в електронному кабінеті. 

 

Особливі умови проведення 

Інтелектуальних змагань школярів 

 

Українська мова та література. Інтелектуальні змагання проводяться у 

два тури: І  тур – дистанційний – передбачає виконання учасниками тестових 

завдань із української мови та літератури. ІІ тур – очний (за умови зняття 

карантинних обмежень) – передбачає написання творчої роботи. Апеляція 

проводиться за результатами ІІ туру.  



Переможці Інтелектуальні змагання з української мови та літератури 

визначаються за результатами І та ІІ турів. Переможцем змагань не може бути 

учасник (учасниця), який набрав менше 50%  від максимально можливої 

кількості балів за творче завдання ІІ туру, навіть якщо результат І туру є 

максимальним.  

 

Англійська мова, німецька мова, іспанська мова, французька мова. 

Інтелектуальні змагання проводяться у два тури: І  тур – дистанційний – 

передбачає виконання учасниками випробування «читання». ІІ тур – очний, 

передбачає виконання випробування «письмо». Апеляція проводиться за 

результатами ІІ туру. Після проведення І туру члени журі визначають прохідний 

бал до ІІ туру. 

 

Історія, правознавство. Інтелектуальні змагання проводяться у два тури: 

І  тур – дистанційний – передбачає виконання учасниками тестів закритої форми. 

Учасники, які в І турі набрали не менше 50% від максимальної можливої 

кількості балів, можуть взяти участь у ІІ турі змагань. ІІ тур – очний,  передбачає 

виконання тестів відкритої форми.  

 

Економіка. Інтелектуальні змагання проводяться у два тури: І  тур – 

дистанційний – передбачає виконання учасниками 30 тестових завдань. 

Прохідний бал до ІІ туру визначається журі та затверджується протоколом журі. 

ІІ тур – очний, передбачає виконання одного творчого завдання і двох задач. І та 

ІІ тури проводяться в різні дні. 

 

Математика. Інтелектуальні змагання проводяться в І тур – дистанційний: 

учасникам надається  трирівневий тест. Перші два рівні використовують тести з 

закритою відповіддю: 

✓ перший рівень – тести легкого рівня складності (вибір однієї відповіді або 

декількох із запропонованих); 

✓ другий рівень – тести середнього рівня складності(визначення 

відповідності, коротка відповідь) 

✓ третій рівень – завдання складного рівня (завдання з розгорнутою 

відповіддю і відповіді учасник завантажує самостійно). 

Переможцем змагань не може бути учасник (учасниця), який набрав менше 

50%  від максимально можливої кількості балів. 

 

Біологія. Інтелектуальні змагання проводяться у два тури: І тур – 

дистанційний – передбачає виконання учасниками тестових завдань закритої 

форми. Прохідний бал до ІІ туру визначається журі та затверджується 

протоколом журі. ІІ тур – очний, передбачає виконання учасниками тестових 

завдань відкритої та закритої форми. Апеляція проводиться за результатами ІІ 

туру. 

 

Географія. Інтелектуальні змагання проводяться у два тури: І тур – 

дистанційний – передбачає виконання учасниками тестових завдань. Прохідний 



бал до ІІ туру визначається журі та затверджується протоколом журі. ІІ тур – 

очний, передбачає виконання творчих і практичних завдань.  

 

Хімія. Інтелектуальні змагання проводяться у два тури: І тур – дистанційний 

– передбачає виконання учасниками тестових завдань. У ІІ етапі можуть взяти 

участь не більше 50% учасників, які отримали не менше 1/3 від загальної 

кількості балів у І турі. ІІ тур – очний, передбачає виконання практичних завдань. 

Апеляція проводиться за результатами ІІ туру. 

 

Екологія. Інтелектуальні змагання проводяться в І тур – дистанційний: 

учасники виконують тестові завдання на виявлення рівня знань з екології та 

екологічної культури та презентують екологічний проект. 

 

Фізика. Інтелектуальні змагання проводяться у два тури: І тур – 

дистанційний – передбачає демонстрацію учасниками теоретичних та 

експериментальних знань, умінь та навичок. І тур складається з двох етапів: 

теоретичного та практичного. Апеляція проводиться електронною поштою 

протягом двох діб з моменту оприлюднення результатів. 

Кількість учасників IІ туру визначається за результатами І туру і 

затверджується протоколом журі. ІІ тур – очний, проводиться у два етапи. 

Апеляція проводиться за результатами і І, і ІІ турів. 

 

 «Офісні технології». Інтелектуальні змагання проводяться в І тур – 

дистанційний: учасники створюють електронні документи. Апеляція 

проводиться електронною поштою протягом двох діб з моменту оприлюднення 

результатів. 

 

Образотворче мистецтво. Інтелектуальні змагання проводяться у два тури: 

І тур – дистанційний – передбачає виконання учасниками завдання – виконання 

натюрморту з натури. Прохідний бал до ІІ туру визначається журі та 

затверджується протоколом журі. ІІ тур – очний, передбачає виконання творчої 

композиції.  

Переможці ІІІ (міського) етапу учнівської змагання з образотворчого 

мистецтва визначаються за результатами ІІ туру. Переможцем Інтелектуальних 

змагань не може бути учасник (учасниця), який набрав менше 50% від 

максимально можливої кількості балів за творче завдання ІІ туру, навіть якщо 

результат І туру є максимальним.  

 


