Інформаційний лист-запрошення до участі у
Всеукраїнській інтернет-олімпіаді з фізики
Шановні друзі! Вітаємо Вас з початком нового навчального року та висловлюємо сподівання на те,
що всі будуть здорові і ніщо не завадить нам займатися улюбленою справою, тобто ФІЗИКОЮ!
З радістю повідомляємо, що на виконання наказу Міністерства освіти і науки України №913 від
17.08.2021 Всеукраїнська учнівська Інтернет-олімпіада з фізики у 2021/2022 навчальному році
відбудеться на базі Херсонського фізико-технічного ліцею Херсонської міської ради. Олімпіада
відбудеться відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські Інтернет-олімпіади, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11 червня 2012 року № 671,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2012 року за № 1074/21386
Запрошуємо усіх зацікавлених долучитися до цієї події та взяти участь в олімпіаді!
Дякуємо всім небайдужім за сприяння та підтримку!

Інструкція
для учасників Всеукраїнської Інтернет-олімпіади з фізики
2021/2022 навчального року
Всеукраїнська Інтернет-олімпіада з фізики проводиться у два етапи.
І етап (заочний) буде складатися з двох турів.
І тур: вересень-жовтень 2021 року. Термін відправки робіт: до 20.10.2021 р. включно.
ІІ тур: жовтень-листопад 2021 року. Термін відправки робіт: до 30.11.2021 р. (орієнтовно,
слідкуйте за оголошеннями).
ІІ етап (очний). Терміни проведення: орієнтовно січень 2022 (залежно від епідеміологічної
ситуації).
Реєстрація учасників першого етапу здійснюється за посиланням: http://physics.ftl.kherson.ua
За цією ж адресою учасники зможуть отримати умови завдань, завантажити свої роботи, отримати
варіанти розв’язків та іншу інформацію.
Система шифрує всі роботи, тому єдиний випадок, коли Ви надаєте своє прізвище, ім’я та місце
навчання – це форма реєстрації. Залишати відомості, які ідентифікують Вас у завантаженій роботі
НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ! За це Ви можете бути дискваліфіковані!
Розв’язки слід оформлювати в електронному вигляді та надсилати у форматі *.doc, *.docx, або *.pdf
по кожній задачі ОКРЕМО у вікні «Завантаження роботи». Ніякі «рукописні» розв’язки та їх скани
до перевірки допускатися не будуть. У текст розв’язку задачі дозволяється включати фото зроблених від
руки малюнків. До закінчення терміну подачі робіт дозволяється перезавантажувати розв’язки, при цьому
для перевірки буде братися лише ОСТАННІЙ відправлений Вами варіант розв’язку. За будь яких
обставин попередні варіанти розв’язків до уваги братися не будуть.
При завантаженні файлу обов’язково дочекайтесь відповіді системи про успішне завантаження
вашої роботи, в іншому випадку система повідомить вас про допущену Вами помилку.
Роботи, які Ви не завантажили в систему або оформлені не у вказаному форматі, або надіслані
у будь який інший спосіб не будуть допущені до перевірки.
Ви
маєте
змогу
переглядати
свої
завантаження
в
системі
через
меню
«Мої завантаження», також є можливість зворотного завантаження власного файлу з того чи іншого
завдання для доопрацювання або контролю вашої роботи.
Протягом усієї олімпіади Ви можете ставити членам журі питання щодо умов задач або технічних
проблем. У випадках, коли журі вважатиме питання некоректними, таким, що розкривають зміст задач
або такими, що не мають стосунку до умов задач, журі дає відповідь: − «Без коментарів».
У випадку, якщо виникнуть проблеми із входом у систему, можна надсилати питання лише з цього
приводу на електронну пошту: kphysftl@gmail.com.
Результати перевірки робіт учасників та варіанти розв’язків будуть оголошуватися лише після
закінчення термінів проведення та перевірки усіх надісланих учасниками робіт, відповідно, кожного з
турів.

Бажаємо успіху!
Журі та оргкомітет олімпіади.

