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Нормативно-правова база проведення  
ІІІ етапу всеукраїнських учнівських олімпіад 

із навчальних предметів 

 
• 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 № 1099 (зі змінами); 

• Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 серпня 2021 № 914 
«Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів 
з навчальних предметів у 2021/2022 навчальному році»; 

• Наказ директора Департаменту освіти, науки, молоді та спорту  
Хмельницької обласної державної адміністрації від 20 вересня 
2021 року № 263-од «Про проведення всеукраїнських учнівських 
олімпіад із навчальних предметів у 2021/2022 навчальному році» (зі 
змінами); 

 

 



Нормативно-правова база проведення  ІІІ етапу 
всеукраїнських учнівських олімпіад 

із навчальних предметів 

 • Наказ директора Департаменту освіти, науки, молоді та спорту 
Хмельницької обласної державної адміністрації від 03.11.2021 № 466-од 
«Про затвердження персонального складу організаційного комітету з питань 
підготовки та проведення ІІІ етапу всеукраїнських учнівських олімпіад із 
навчальних предметів у 2021/2022 навчальному році» (зі змінами). 

• Листи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.11.2021 
№ 1/19275-21 «Про особливості проведення ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських 
учнівських олімпіад» та від 17.12.2021 № 22.1/10-2887 «Про проведення ІІІ 
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад за єдиними завданнями». 

• Наказ директора Департаменту освіти, науки, молоді та спорту 
Хмельницької обласної державної адміністрації від 21.12.2021 № 621-од 
«Про проведення ІІІ етапу всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних 
предметів у 2021/2022 навчальному році». 

• Наказ Міністерства освіти і науки України від 25 жовтня 2021 № 1127 
«Про затвердження Змін до Положення про Всеукраїнські учнівські 
олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти 
науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та 
конкурси фахової майстерності»; 

 



Основні зміни, внесені до Положення про 
всеукраїнські учнівські олімпіади: 

• термінологію Положення приведено у відповідність до освітнього 
законодавства України; 

• внесено зміни до переліку предметів, з яких проводяться учнівські 
олімпіади; 

• визначено особливості проведення учнівських олімпіад, турнірів 
під час дії надзвичайних ситуацій, карантину та інших обставин; 

•  уточнено особливості проведення ІІ етапу учнівських олімпіад на 
рівні територіальних громад, районів; 

• розмежовано повноваження оргкомітетів, журі та апеляційних 
комісій учнівських олімпіад;  

•  збільшено строки зберігання документації та робіт учасників 
змагань; 

• визначено кількісний склад команд відповідно до їх рейтингів; 

• внесено зміни щодо організації харчування учасників змагань. 

 

 

 



Графік проведення ІІІ етапу учнівських олімпіад 
Історія 09, 16 січня 8-11 класи 

Українська мова та література 15 січня 8-11 класи 

Правознавство 22 січня 9-11 класи 

Математика  23 січня 7-11 класи 

Біологія 29-30 січня 8-11 класи 

Іноземні мови 30 січня, 

13 лютого 

9-11 класи 

Інформатика 05-06 лютого 8-11 класи 

Хімія 05-06 лютого 8-11 класи 

Інформаційні технології 12, 19 лютого 9-11 класи 

Географія 12 лютого 8-11 класи 

Фізика 13 лютого 8-11 класи 

Астрономія 19 лютого 10-11 класи 

Мови та літератури 

національних меншин 

(польська мова та література) 

20 лютого 9-11 класи 

Економіка  20 лютого 9-11 класи 

Технології (трудове навчання) 26-27 лютого 9-11 класи 

Екологія 26-27 лютого 10-11 класи 



Особливості проведення 
ІІІ етапу учнівських олімпіад: 

1) дводенні олімпіади: біологія, екологія, інформатика, 
технології (трудове навчання), хімія; 

 

2) олімпіада з інформатики (дистанційно) з 
використанням програмного забезпечення OBS  Studio. 

 

3) у два тури – іноземні мови, історія, інформаційні 
технології: 

 І тур (відбірковий) – дистанційно;  

 ІІ тур (основний). 

 

 

 



Особливості проведення 
ІІІ етапу учнівських олімпіад: 

4) у ІІ турі ІІІ етапу учнівських олімпіад беруть участь учні, 
які: 

з іноземних мов за результатами виконаних завдань І туру 
набрали не менше дві третини від загальної кількості 
балів; 

з історії та інформаційних технологій – не менше 
третини від загальної кількості балів. 

 

5) результати І туру учнівських олімпіад з іноземних мов, 
історії, інформаційних технологій будуть розміщені на 
офіційному сайті «Хмельницькі олімпіади» 
https://olimp.hoippo.km.ua/ , не пізніше ніж за три дні до 
початку проведення ІІ туру ІІІ етапу відповідних олімпіад. 
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6) заїзд команд учасників на одноденні та дводенні 
олімпіади здійснюється в день проведення 
олімпіади;  

 

7) реєстрація учасників олімпіад буде проходити 
з 900 год до 9 год 30 хв в день проведення олімпіади, 
початок роботи о 1000 год. 

 

8) харчування і проживання учасників і керівників 
команд буде забезпечуватися відповідно до поданих 
паперових та електронних заявок. 

Особливості проведення 

ІІІ етапу учнівських олімпіад: 



 
Забезпечення умов проведення учнівських 

олімпіад у дистанційній формі: 

визначення закладу освіти на базі якого будуть 
проводитися учнівські олімпіади (І тур ІІІ етапу 
олімпіад з іноземних мов, інформаційних технологій, 
історії та ІІІ етап олімпіади з інформатики); 

забезпечення учасників олімпіад 
комп’ютерами/ноутбуками з доступом до 
швидкісного Інтернету; 

 забезпечення відеоспостереження за роботою 
учасників олімпіади через веб-камеру комп’ютера, що 
знаходиться на учительському столі (для проведення І 
туру олімпіад з історії та іноземних мов); 



крім учасників олімпіади, у класній кімнаті повинен бути 
присутній один учитель, який не є фахівцем з даного 
предмету; 

 

о 900 год в день олімпіади (історія, іноземні мови) 
координатор (відповідальна особа за проведення олімпіад) 
отримає на свою електронну скриньку покликання на 
приєднання до віртуальної кімнати в google meet;  

 

встановлення відеоспостереження за роботою учасників 
олімпіад (історія, іноземні мови) пройшовши за 
покликанням. 

 

  

 До 05 січня подати інформацію про відповідальну 
особу (координатора) від закладу освіти обласного 
підпорядкування на електронну адресу: 
olimp.hoippo@gmail.com . 
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о 950 год учні займають свої місця за комп’ютером; 

 

о 955 год кожен учасник отримає олімпіадні завдання 
на свою електронну скриньку, яка була вказана під 
час реєстрації. 

Початок роботи о 10 00 год. 

 

 

 



Харчування та проживання учасників 
 і керівників команд 

замовлення на харчування і проживання необхідно здійснити 
до 14.01.2022 (оригінал заявки з мокрою печаткою та 
електронна заявка); 

замовлення харчування учасників олімпіад з української мови 
та ІІ туру олімпіади з історії (електронна заявка) потрібно 
подати не пізніше 11.01.2022; 

замовлення харчування учасників ІІ туру олімпіад з іноземних 
мов та інформаційних технологій (електронна заявка) 
необхідно здійснити в день оголошення результатів І туру 
відповідних олімпіад; 

інформування про зміни у замовленні щодо харчування та 
проживання учасників змагань є обов’язковим; 

про відсутність потреби в проживанні чи харчуванні 
необхідно повідомити відповідним листом. 

 



Замовлення на проживання й харчування учасників та керівника(ів) 

команд ІІІ етапу всеукраїнських учнівських олімпіад 

від _________________ територіальної громади/закладу освіти обласного 

підпорядкування 

Дата 

проведення 
Предмет 

Проживання учасників Харчування учасників 

Кількість 

хлопчиків 

Кількість 

дівчаток 

Кількість 

керівників 

(стать) 

Обід Вечеря Сніданок Обід   

15 січня 

Українська мова та 

література 

              

  

16 січня Історія                 

22 січня Правознавство                 

23 січня Математика                 

29 січня Біологія                 

30 січня 

Біологія                 

Іноземні мови                 

05 лютого Хімія                 

06 лютого Хімія                 



 

3.12. До місця проведення олімпіад учні прибувають організовано у 
супроводі керівника команди, маючи при собі: 

 - паспорт або свідоцтво про народження, учнівський 
квиток; 

 - медичну довідку про відсутність інфекційних хвороб і 
контакту з інфекційними хворими .  

3.13. Керівник команди призначається з числа вчителів, які брали 
участь у підготовці учнів до олімпіад і не є членами журі або 
оргкомітету відповідного етапу змагань. 

 

3.14. Команду чисельністю понад 5 осіб супроводжує двоє дорослих, 
які є керівниками команди.  

 

3.15. Керівники команди забезпечують безпеку життя і здоров’я 
членів команди.  

Відповідно до Положення 


