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ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення І ( шкільного) етапу учнівських олімпіад 

з базових дисциплін у закладі загальної середньої освіти №243м.Києва 

 

 І. Загальні положення 

1.1. Дане Положення розроблено на основі Положення про Всеукраїнські 

олімпіади та конкурси. 

1.2. Предметні олімпіади проводяться з метою виявлення обдарованих і 

талановитих дітей, розвитку пізнавальних інтересів здобувачів освіти, 

формування творчого покоління науковців та практиків для різних галузей 

суспільного життя. 

1.3. Шкільна олімпіада є першим етапом Всеукраїнської олімпіади школярів і 

проводиться закладом загальної середньої освіти. Кількість і склад учасників 

визначаються самостійно, при цьому в олімпіаді можуть брати участь за 

бажанням здобувачі освіти, що навчаються з 6-го по 11-й клас на другому році 

вивчення навчального предмета. Термін проведення визначається наказом по 

закладу. Функції оргкомітету і журі 1-го етапу предметної олімпіади поєднані 

і розподіляються між вчителями-предметниками. 

1.4. Шкільна предметна олімпіада - результат роботи педагогічного колективу 

з обдарованими, що навчаються не тільки в ході навчальних занять, але і 

позаурочній діяльності (в гуртках, секціях, студіях тощо), розвиток у 

здобувачів освіти творчого ставлення до досліджуваного предмета поза 

рамками освітньої програми, прояви схильності до самостійного пошуку 



додаткової інформації в роботі з довідковою, науково-популярною 

літературою та в Інтернеті. 

1.5. Шкільні олімпіади можуть проводитися з усіх предметів, що вивчаються 

в закладі загальної середньої освіти: 

-українська мова та література; 

-англійська мова; 

- німецька мова; 

-математика; 

-фізика; 

- астрономія; 

-хімія; 

- історія; 

- правознавство; 

-географія; 

- біологія; 

- інформаційні технології; 

- трудове навчання( технології) 

- зарубіжна література. 

ІІ. Завдання олімпіади 

2.1. Пропаганда наукових знань і розвитку у здобувачів освіти інтересу до 

творчої діяльності. Створення умов для реалізації здібностей, схильностей, 

інтересів здобувачів освіти, ранньої профілізації в рамках реалізації роботи з 

обдарованими. 

2.2. Залучення здобувачів освіти до науково-практичної діяльності. 

2.3. Виявлення найбільш здібних здобувачів освіти для участі у міських 

предметних олімпіадах. 

ІІІ. Організація і порядок проведення олімпіади 

3.1. Для організації та проведення шкільних олімпіад в закладі загальної 

середньої освіти створюється оргкомітет. Склад оргкомітету та членів журі 

затверджується наказом по школі. 

3.2. Відповідальним за проведення шкільної предметної олімпіади є заступник 

директора школи з навчально-виховної роботи. 



3.3. Зміст завдань розробляється учителями-предметниками у відповідності з 

особливостями кожного навчального предмета та затверджується на 

методичному об'єднанні. Там же обговорюються розв’язки цих завдань і 

кількість балів за кожне виконане завдання, критерії оцінювання розв’язків в 

залежності від складності завдання. 

3.4. Завдання для олімпіад та їх розв’язки (відповіді) зберігаються у 

відповідального за організацію та проведення шкільних олімпіад. 

3.5. Предметні олімпіади проводяться із запрошенням особливо успішних 

учнів і решти охочих кожної паралелі у спеціально відведений час в навчальні 

дні за погодженням з керівництвом закладу освіти . 

3.6. Олімпіада проводиться для всіх паралелей класів в один або кілька днів за 

затвердженим графіком. 

3.7. Олімпіаду кожної паралелі класів проводять не менше двох вчителів 

даного навчального предмета. 

3.8. Зі строками та порядком проведення шкільної олімпіади учні повинні бути 

ознайомлені не менш ніж за 10 днів до її проведення. 

3.9. Олімпіадні роботи перевіряються вчителями – предметниками об’єктивно 

та неупереджено. Кожне завдання оцінюється окремо. 

3.10. Результати оголошуються всім учасникам олімпіади не пізніше ніж через 

два дні після її проведення. 

3.11. Призерами вважаються учасники, які зайняли I, II, III місця по кожній 

паралелі, які отримали найбільшу кількість балів за всю роботу. При цьому 

можуть бути вказані учасники, які набрали найбільшу кількість балів за 

складним завданням, навіть якщо вони не мали можливості приступити до 

виконання більш легких завдань. 

3.12. Рішення конфліктних ситуацій або апеляцій за підсумками шкільної 

олімпіади оргкомітет розглядає протягом дня після оголошення результатів. 

3.13. Інформація про призерів 1-го етапу предметної олімпіади доводиться до 

всього колективу школи за допомогою інформаційних бюлетнів, сайту 

закладу. 

3.14. Призери шкільного етапу предметних олімпіад направляються для участі 

у наступному етапі у відповідності з Положенням про міські олімпіади з 

кожного предмета. 



 

ІV. Права учасників олімпіади 

4.1. Учні мають право брати участь у кількох предметних олімпіадах за умови, 

що строки їх проведення не збігаються. 

4.2. Учні мають право брати участь в змаганнях за клас не молодший , ніж клас 

їх навчання в закладі освіти у межах визначених вікових груп для кожного 

навчального предмета. 

4.3.У І етапі олімпіад беруть участь усі учні закладу освіти, які бажають. 

Будь-які обмеження права участі учнів в І етапі олімпіад з навчальних 

предметів забороняється. 

4.4. Під час проведення олімпіад обробка персональних даних учасників 

здійснюється  з урахуванням вимог Закону України « Про захист персональних 

даних». 

4.5. Учні, які забажали взяти участь у 1-му етапі олімпіади, але з поважної 

причини (хвороби тощо), які не змогли взяти участь, можуть отримати 

спеціальне індивідуальне завдання. 

 

V. Відповідальність учасників олімпіади 

5.1. Члени оргкомітету олімпіади та вчителі-предметники несуть 

відповідальність за підготовку текстів олімпіади, строки, за збереження 

конфіденційності текстів олімпіадних завдань. 

5.2. Учасники олімпіади під час практичної роботи повинні беззаперечно 

виконувати всі вимоги членів журі і оргкомітету, не користуватися підказками, 

не заважати іншим учасникам у виконанні практичних завдань. 

5.3. Наказом по закладу підводяться підсумки 1-го етапу олімпіади, 

визначається склад учасників 2-го етапу предметної олімпіади по кожній 

паралелі. 

5.4.  Учасники олімпіад до початку змагань мають бути ознайомлені з 

порядком їх проведення, обладнанням, інструментами, матеріалами, і 

характером виконуваних робіт, видами і формами морального і матеріального 

заохочення тощо. 

5.5. Учасники олімпіад повинні суворо дотримуватись вимог їх проведення, 

норм і правил техніки безпеки, виконувати рішення оргкомітету і журі, 

виявляти бережливість у використанні обладнання, приладів, інструментів 



тощо. У разі порушення цих вимог спільним рішенням оргкомітету та журі 

вони можуть бути усунуті від змагань та дискваліфіковані. 

5.6. При виконанні завдань з математики не дозволяється користуватися 

довідниками, таблицями, калькуляторами, логарифмічною лінійкою та 

іншими обчислювальними засобами. 

5.7.При виконанні завдань з інших предметів забороняється користуватися 

додатковою та довідковою літературою (крім перекладні словників із 

англійської, німецької, французької мов). 

VІ.Апеляція 

6.1. Учасники олімпіад мають право ознайомитись з  відповідями 

(розв’язками) завдань, запропонованими журі , та з попередніми результатами 

перевірки  робіт учасників до підбиття остаточних підсумків. 

6.2. У разі виникнення питань учасники мають право   після завершення всіх 

турів відповідного етапу змагань подавати  заяву у письмовій формі  

апеляційній комісії  з приводу правильності та об’єктивності оцінювання  

виконаних ними завдань. Строки подавання апеляції визначається 

оргкомітетом, про що повідомляється учасникам перед початком олімпіади. 

6.3. Для проведення апеляції оргкомітетом олімпіад створюється апеляційна 

комісія. Рішення апеляційної комісії фіксується  у протоколі засідання цієї 

комісії та надається для ознайомлення заявнику.  

VІІ. Нагородження  учасників олімпіад. 

7.1.  Переможцями відповідного етапу вважаються учні, нагороджені 

дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів. 

7.2. Прізвища та імена переможців і учасників змагань записуються в 

дипломах у називному відмінку. 

7.3. Переможці І і ІІ етапів визначаються відповідними оргкомітетами на 

основі рекомендацій журі. 

7.4. Переможцем не може бути учасник, який за сумарним результатом 

виступів на всіх обов’язкових турах відповідного етапу олімпіади набрав 

менш ніж третину від максимальної можливої сумарної (за всіма 

обов’язковими турами) кількість балів. 



7.5. Зазначені в пункті 7.1. дипломи є основними документами, що 

підтверджують перемогу (участь) у відповідних змаганнях. 

VІІІ. Оргкомітети олімпіад 

8.1. Оргкомітет створюється з числа працівників школи, старших учителів та 

вчителів-методистів. 

8.2. Очолює оргкомітет голова, який має заступника. Голова оргкомітету 

здійснює розподіл доручень між його членами та керує роботою з організації 

проведення відповідної олімпіади. 

8.3.Оргкомітети: 

8.3.1. Проводять організаційну роботу з підготовки і проведення олімпіад. 

8.3.2.  Визначають і забезпечують порядок проведення олімпіад. 

8.3.3. Готують документацію для проведення олімпіад (програми, бланки 

протоколів, звіти тощо). 

8.3.4. Формують склад учасників олімпіад із числа переможців попереднього 

етапу за результатами їх виступів на змаганнях або за результатами вибірково-

тренувальних зборів. 

8.3.5. За поданням журі, суворо дотримуючись чинного Положення, 

приймають рішення щодо визначення переможців змагань та нагородження 

переможців і учасників олімпіад, визначають персональний склад учасників 

для участі у наступному етапі Всеукраїнських олімпіад, готують 

документацію про результати виступу команд, їх представництво на 

наступний етап. 

8.4. Документація І етапу олімпіад зберігаються у закладі освіти упродовж 

року з дня закінчення олімпіади. 

ІХ. Журі олімпіади. 

9.1.Журі формується з фахівців відповідного профілю з числа вчителів. Його 

очолює голова, який має одного заступника, решта- члени журі, доручення між 

якими розподіляє голова, а за його відсутності- заступник. 

9.2. Кількість членів журі не повинна перевищувати третини від кількості 

школярів, які беруть участь у відповідній олімпіаді. 

9.3. Голова журі несе відповідальність за об’єктивність перевірки та 

оцінювання робіт учасників олімпіади. 



 


