
Проведення 

ІІ  (міського) етапу всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних 

предметів у 2020/2021 навчальному

році у дистанційному 

(онлайн) режимі



На виконання наказу директора Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної 

адміністрації від 07 жовтня 2020 року № 222-од «Про проведення всеукраїнських учнівських 

олімпіад із навчальних предметів у 2020/2021 навчальному році» 14 листопада 2020 року

в місті Славуті стартує ІІ (міський) етап олімпіад

№  за/п Навчальний предмет Дата Класи Рейтинг 

1 Математика 14 листопада 6-11 5

2. Українська мова та література 21 листопада 7-11 7

3 Географія 22 листопада 8-11 6

4 Інтернет-олімпіада  з математики 28 листопада 8-11 -

5 Біологія 29 листопада 8-11 5

6 Фізика 5 грудня 7-11 5

7 Іноземні мови 6 грудня 8-11 Англ.-3

Нім.- 3

8 Трудове навчання
12 грудня

8-11 3

9 Історія 8-11 7

10 Хімія

13 грудня

7-11 4

11 Інформаційні

технології

8-11 3

12 Астрономія

19 грудня

10-11 2

13 Правознавство 9-11 5

14 Інформатика
20 грудня

8-11 7

15 Екологія 10-11 2

16 Мови та літератури  

національних меншин

26 грудня

9-11 Польська  3 

17 Економіка 9-11 3



Алгоритм проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних

предметів у 2020/2021  навчальному році в режимі онлайн передбачає:

O доступ до мережі Інтернет з метою завантаження олімпіадних завдань та відеоспостереження  з використанням 

онлайн-платформи Google-Meet (посилання на адресу кімнати буде надано додатково у середу);

O наявність в аудиторіях комп’ютера (ноутбука) та звуковідтворювальної техніки для виконання олімпіадних завдань з 

іноземної мови (аудіювання);

O друк завдань олімпіад (заздалегідь підготувати папір, фарбу);

O підготовку зошитів для виконання завдань олімпіад (на титульній сторінці роботи учасника(-ці) – обов’язково штамп 

управління освіти;

O при здійсненні розсадки, виконанні завдань забезпечити дотримання законодавства України в частині запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2; 

O призначення відповідальних осіб для здійснення технічного супроводу відеоспостереження, спостереження за 

проведенням ІІ етапу олімпіади координаційним центром з управління освіти;

O завантаження умов завдань із відповідної предметної олімпіади після 9.15 год на сайти та їх друк для кожного 

учасника (-ці) у зоні спостереження камери. Початок виконання завдань учасниками 0 10.00.;

O здійснення сканування робіт одразу після їх здачі учасниками ІІ етапу олімпіади у зоні спостереження камери та їх

надсилання на електронну адресу управління освіти окремими файлами на кожного учня з підписом (прізвище, назва 

закладу освіти);

O забезпечення своєчасної передачі оригіналів робіт учасників ІІ етапу олімпіади (протягом 1 години у день її

проведення) голові журі олімпіади у координаційному центрі в управління освіти. Роботи учасників змагань

підлягають шифруванню.;

O перевірку робіт учасників та оформлення протоколів ІІ етапу олімпіади у день її проведення. 

O Оргкомітет ІІ етапу не має права змінювати (повністю або частково) зміст завдань та роздруковувати їх раніше, ніж

це визначено графіком проведення олімпіад.

O Протоколи олімпіад будуть оприлюднюватися на сайті управління освіти щопонеділка.



ПРАВИЛА  ПОВЕДІНКИ  УЧНІВ ПІД  ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ У 

ДИСТАНЦІЙНОМУ (ОНЛАЙН) РЕЖИМІ

1. Не можна під час олімпіади:

- спілкуватися з іншими учасниками олімпіади;

- використовувати засоби зв’язку (мобільний телефон, планшет, крім 

шкільних калькуляторів);

- користуватися підручниками, посібниками та іншими джерелами  

інформації (при написанні твору з іноземної мови дозволяється 

користуватися двомовним словником, який  знаходиться на 

учительському столі).

2. Вигукувати з місця (якщо Ви хочете поставити запитання для 

відповідальних за проведення олімпіади, підняти руку);

3. Після написання олімпіади, робота  здається відповідальному за 

проведення олімпіади (на роботі  зазначається час, коли  учень 

завершив її виконання). 

4. Після оголошення завершення  часу виконання олімпіадних завдань, 

учень зобов’язаний здати роботу. 



Робота 

учасника ІІ (міського) етапу всеукраїнської учнівської 
олімпіади

з ______________

учня ___класу

(Повна назва навчального закладу)

(Прізвище ім´я по батькові

у родовому відмінку)

Дата народження:

Прізвище, ім’я, по батькові учителя:

Домашня адреса, 

номер мобільного телефону:


