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НАКАЗ 

м.Київ 

Про затвердження Порядку 
проведення І, II, III етапів 
Всеукраїнських учнівських олімпіад 
з навчальних предметів у Київській області 

Відповідно до 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 року № 1099, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 
України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056, на виконання наказу 
Міністерства освіти і науки України від 02 серпня 2017 року № 1112 «Про 
проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних 
предметів у 2017/2018 навчальному році», з метою забезпечення об'єктивності, 
демократичності та прозорості проведення І, II, III етапів Всеукраїнських 
учнівських олімпіад, 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Порядок проведення І, II, III етапів Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з навчальних предметів у Київській області, що додається. 

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ департаменту освіти і науки 
від 15.01.2016 № 2 «Про організаційне забезпечення проведення III (обласного) 
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2015/2016 
навчальному році». 

3. Опублікувати наказ на офіційному сайті департаменту освіти і науки. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Директор департаменту 



Затверджено 
наказ департаменту освіти 
і науки Київської обласної 
державної адміністрації 
від 7О вересня 2017 року № <лІ/7 

Порядок 
проведення І, II, III етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 
у Київській області 

Цей Порядок проведення І, II, III етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
навчальних предметів (далі - Порядок) розроблено відповідно до Положення про 
Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-
захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси 
фахової майстерності (далі - Положення), затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованим у 
Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056 (зі змінами, 
внесеними наказами МОН від 16.01.2012 № 29 та від 26.03.2012). 

1. Загальні положення 

1.1. Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів (далі - олімпіади) 
проводяться щороку серед учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 
закладів відповідно до Положення. 

1.2. Департамент освіти і науки КОДА забезпечує контроль за дотриманням вимог 
Положення та цього Порядку при проведенні І, II, III етапів Всеукраїнських учнівських 
олімпіад. 

1.3. Для організації та проведення І, II, III етапів олімпіад на кожному етапі 
створюються та затверджуються організаційні комітети. 

1.4. Для перевірки та оцінювання робіт учасників олімпіад на кожному з етапів 
створюються журі та затверджується його склад. 

1.5. Кількість турів олімпіад, їхня тривалість та форми проведення визначаються 
оргкомітетами та журі кожного етапу відповідно до Положення. 

Кількісний склад команд, які беруть участь у II, III етапах олімпіад з навчальних 
предметів, визначається відповідними оргкомітетами. 

1.6. З метою розроблення завдань для кожного етапу створюються та 
затверджуються відповідні предметно-методичні комісії. 

1.7. Для розв'язання спірних питань у роботі журі (правильність перевірки, 
об'єктивність оцінювання робіт, визначення переможців олімпіад) на кожному етапі 
олімпіад призначаються експерти-консультанти. 

1.8. Учасники олімпіад, турнірів і конкурсів отримують завдання та дають на них 
відповідь державною мовою (крім олімпіад з іноземних і російської мов). 

За рішенням журі учасники можуть отримувати завдання та давати відповіді мовою 
вивчення навчального предмета (крім олімпіад з української мови та літератури). 

1.9. Переможці І, II, III етапів олімпіад визначаються в особистій, а не командній 
першості. 



1.10. Заклади освіти, на базі яких проводяться олімпіади, готують приміщення і 
територію, матеріально-технічну базу, технічну і технологічну документацію, створюють 
безпечні умови для виконання олімпіадних завдань. 

2. Проведення І, II, III етапів олімпіад 

2.1. Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів проводяться в 
чотири етапи: 

I (перший) етап - шкільний (міжшкільний, училищний) проводиться на базі 
загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів і міжшкільних навчально-
виробничих комбінатів; 

II (другий) етап - районний (міський); 
III (третій) етап - обласний; 
IV (четвертий) етап - всеукраїнський. 

2.2. Проведення одночасно І, II, III етапів олімпіад з різних предметів 
забороняється. 

2.3. І (шкільний, міжшкільний, училищний) етап олімпіад з навчальних 
предметів: 

2.3.1.1 етап олімпіад проводиться щороку у жовтні. 

2.3.2. Наказами керівника навчального закладу затверджуються персональний 
склад оргкомітету та журі І етапу, склад предметно-методичних комісій І етапу, експерти-
консультанти І етапу олімпіад, а також спільні рішення оргкомітету та журі І етапу. 

2.3.3. І етап олімпіад проводиться за завданнями, розробленими предметно-
методичними комісіями І етапу. 

2.3.4. Звіти про проведення І етапу олімпіад та заявки на участь команд у II етапі 
оргкомітети І етапу надсилають до оргкомітетів II етапу олімпіад до 1 листопада 
поточного року 

2.4. II (районний, міський) етап олімпіад з навчальних предметів: 

2.4.1. II етап олімпіад проводиться щороку у листопаді-грудні. 

2.4.2. Персональний склад оргкомітетів і журі, склад предметно-методичних 
комісій, експерти-консультанти II етапу олімпіад, а також спільні рішення оргкомітету та 
журі II етапу затверджуються наказами місцевих органів управління освітою. 

2.4.3. II етап олімпіад проводиться за завданнями, розробленими предметно-
методичними комісіями II або III етапів олімпіад. 

2.4.4. Звіти про проведення II етапу олімпіад та заявки на участь у III етапі 
оргкомітети II етапу олімпіад надсилають оргкомітету III етапу до ЗО грудня поточного 
року. 

2.5. III (обласний) етап олімпіад з навчальних предметів: 

2.5.1. Організаційний комітет, склад журі, експерти-консультанти, науково-
методичні комісії III етапу, спільні рішення оргкомітету і журі III етапу затверджуються 
наказом департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації. 

2.5.2. III етап олімпіад проводиться щороку у січні-лютому. 

2.5.3. Склад команди для участі у III етапі олімпіад формується таким чином: 
один учень-переможець II (районного, міського) етапу олімпіади з кожного 
предмета від кожної паралелі класів, які беруть участь в олімпіаді; 



до складу команди району (міста) включається додатково учасник, який у 
минулому році нагороджений дипломом І ступеня на III (обласному) етапі та 
дипломом І, II, III ступенів на IV (всеукраїнському) етапі олімпіад з відповідного 
предмета; 

учасник, який минулого року виборов диплом II чи III ступеня на III (обласному) 
етапі, змагається за право увійти до складу команди на загальних підставах, беручи 
участь у І (шкільному) та II (районному, міському) етапах олімпіад. 

2.5.4. III етап олімпіад проводиться за завданнями, запропонованими Інститутом 
модернізації змісту освіти МОН України або розробленими предметно-методичними 
комісіями III етапу. 

2.5.5. Олімпіади з фізики, хімії, біології, математики, інформатики, інформаційних 
технологій, трудового навчання проводяться за завданнями, запропонованими МОН 
України. Якщо МОН України рекомендовано розробити завдання для IV етапу олімпіад із 
зазначених предметів, предметно-методичні комісії III етапу розробляють завдання з 
урахуванням рекомендацій МОН. 

Олімпіади з фізики, хімії, біології, математики, інформатики, інформаційних 
технологій, трудового навчання проводяться у два-три тури. 

Кількість турів олімпіад з інших предметів, їх тривалість та форми проведення 
визначає МОН України спільно з оргкомітетами та журі III етапу олімпіад. 

2.5.6. Звіти про проведення III етапу олімпіад, заявки на участь команди у IV етапі 
оргкомітет III (обласного) етапу надсилає Інституту модернізації змісту освіти МОН 
України та оргкомітетам IV (всеукраїнського) етапу олімпіад (за місцем проведення) до 5 
березня поточного року. 

2.6. Під час виконання завдань забороняється користуватися довідниками, 
словниками, таблицями, картами, обчислювальними засобами, електронним обладнанням, 
засобами комунікації (Інтернет, мобільні телефони тощо), крім засобів, які офіційно 
дозволені оргкомітетом та журі і визначені у протоколі засідання оргкомітету та журі. 

На практичних турах олімпіад дозволяється користуватися обладнанням, 
програмним забезпеченням, друкованими матеріалами, що надаються оргкомітетом та 
журі. 

На олімпіаді з трудового навчання можна користуватися власними інструментами і 
пристроями при виконанні практичних завдань, якщо це передбачено відповідними 
рекомендаціями. 

2.7. При виконанні письмових робіт, які підлягають шифруванню, забороняється 
використання будь-яких позначок, які б сприяли дешифруванню робіт. 

3. Учасники олімпіад 

3.1. У І етапі олімпіад з навчальних предметів і спеціальних дисциплін беруть 
участь усі учні загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та 
міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, які виявили таке бажання. 

Встановлювати будь-які обмеження на право участі учнів загальноосвітніх та 
професійно-технічних навчальних закладів в І етапі олімпіад з навчальних предметів 
забороняються. 

Учні мають право брати участь у кількох предметних олімпіадах за умови, що 
строки їх проведення не збігаються. 

За бажанням учасник має право на загальних засадах брати участь у змаганнях 
серед учнів старших (порівняно з класом (курсом) фактичного навчання) класів (курсів) у 
межах визначених вікових груп з кожного навчального предмета, крім учнів 11 -го класу. 



3.2. До участі в II, III та IV етапах олімпіад допускаються тільки учні, які стали 
переможцями попереднього етапу олімпіад з відповідних предметів. Кількісний склад 
учасників кожного етапу визначає оргкомітет цього етапу. 

Перелік предметів, з яких проводиться олімпіада, та класів (курсів), які беруть 
участь у змаганнях, визначається відповідним оргкомітетом. 

3.3. УII етапі олімпіад з навчальних предметів беруть участь: 

3.3.1. Учні, що стали переможцями І етапу олімпіад: 
з української мови і літератури 
з російської мови і літератури 
з іноземних мов 
з правознавства 
з історії 
з економіки 
з математики 
з біології 
з географії 
з хімії 
з екології 
з астрономії 
з фізики 
з інформатики 
з інформаційних технологій 
з трудового навчання 
з педагогіки і психології 

7-11 класів 
9-11 класів 
8-11 класів 
9-11 класів 
8-11 класів 
9-11 класів 
6-11 класів 
8-11 класів 
8-11 класів 
7-11 класів 
10-11 класів 
10-11 класів 
7-11 класів 
8-11 класів 
8-11 класів 
8-11 класів 
11 класу. 

3.3.2. Учні відповідних курсів професійно-технічних навчальних закладів, що стали 
переможцями І етапу олімпіад. 

3.4. УIII етапі олімпіад з навчальних предметів беруть участь: 

3.4.1. Учні загальноосвітніх навчальних закладів, які стали переможцями II етапу 
олімпіад і включені до складу команди району (міста): 

з української мови і літератури 
з російської мови та літератури 
з іноземних мов 
з правознавства 
з історії 
з економіки 
з математики 
з біології 
з географії 
з хімії 
з екології 
з астрономії 
з фізики 
з інформатики 
з інформаційних технологій 
з трудового навчання 
з педагогіки і психології 

8-11 класів 
9-11 класів 
9-11 класів 
9-11 класів 
8-11 класів 
9-11 класів 
7-11 класів 
8-11 класів 
8-11 класів 
8-11 класів 
10-11 класів 
10-11 класів 
8-11 класів 
8-11 класів 
9-11 класів 
9-11 класів 
11 класу. 

3.4.2. Учні відповідних курсів професійно-технічних навчальних закладів, які 
стали переможцями II етапу олімпіад і включені до складу команди району (міста). 

3.5. Будь-які винятки щодо участі учнів в олімпіадах з навчальних предметів, не 
передбачені цим Порядком, заборонені. 



3.6. До місця проведення олімпіад учні-учасники 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 
інфікованими, копію реєстраційного номера облікової картки платника податків - фізичної 
особи (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно 
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у 
паспорті, - копію паспорта (за наявності). 

3.7. Керівник команди призначається із числа вчителів, викладачів навчальних 
закладів, які брали участь у підготовці учнів до олімпіад і не є членами журі або 
оргкомітету відповідного етапу змагань. 

3.8. Керівники команди забезпечують безпеку життя і здоров'я членів команди. 

3.9. Керівники команд, представники навчальних закладів повинні забезпечити 
своєчасне оформлення документів, передбачених у пункті 3.7 цього розділу, прибуття 
учнів на олімпіаду і повернення їх до навчальних закладів. 

3.10. Керівники команд після прибуття до місця проведення відповідного етапу 
олімпіади подають до оргкомітетів копії звітів і заявок, оригінали яких були попередньо 
надіслані до оргкомітетів за місцем проведення змагань, на право участі учнів у них. 

До заявки на участь в олімпіаді з інформатики, інформаційних технологій 
включаються відомості про програмне та апаратне забезпечення, мову програмування для 
кожного учня, які узгоджуються з оргкомітетами відповідних олімпіад. 

3.11. За відсутності звіту про проведення попереднього етапу та заявки на участь 
команди у відповідному етапі олімпіад, у випадку неправильного їх оформлення або 
порушення строку їх подання питання про допуск команди до змагань вирішується 
оргкомітетом на його засіданні та фіксується в протоколі. 

3.12. У разі заміни з поважних причин деяких учасників олімпіад керівник команди 
після прибуття до місця проведення змагань подає до оргкомітету оригінал нової заявки із 
зазначенням причин заміни учасників. 

3.13. Забороняється втручання батьків учасників (або осіб, що їх замінюють) та 
інших осіб у перебіг змагань, проживання та харчування разом з учасниками змагань, 
участь у перевірці робіт та апеляцій. 

Оргкомітетом можуть бути створені відповідні належні умови для участі в 
олімпіаді дитини з особливими потребами. Особа, яка супроводжує цього учасника, має 
обов'язково надати медичну довідку про відсутність інфекційних хвороб і контакту з 
інфекційними хворими. 

3.14. Учасники олімпіад повинні дотримуватись вимог до їх проведення, норм і 
правил безпеки життєдіяльності, виконувати рішення оргкомітету і журі, бути 
бережливими у використанні обладнання, приладів, інструментів тощо. 

4. Апеляція 

4.1. Учасники олімпіад усіх етапів мають право ознайомитися з відповідями 
(розв'язками) завдань та з попередніми результатами перевірки робіт учасників до 
підбиття остаточних підсумків. 

4.2. Учасники мають право після завершення всіх турів відповідного етапу 
олімпіад подати заяву у письмовій формі до апеляційній комісії з приводу неправильності 
чи необ'єктивності оцінювання виконаних ними завдань і одержати письмову відповідь до 
підбиття остаточних підсумків олімпіади. У заяві учень повинен зазначити причину 
апеляції. 



Строки подання апеляції визначаються оргкомітетом відповідного етапу, про що 
повідомляється учасникам перед початком олімпіад. 

4.3. Для проведення апеляції оргкомітетом олімпіад, турнірів, конкурсів 
створюється апеляційна комісія. Рішення апеляційної комісії фіксується у протоколі 
засідання цієї комісії та надається для ознайомлення заявнику. 

5. Нагородження учасників олімпіад 

5.1. Переможці І і II та III етапів олімпіад визначаються на спільному засіданні 
відповідних оргкомітетів та журі і затверджуються: на І етапі - наказом керівника 
навчального закладу, на II етапі - наказом місцевого органу управління освітою, на III 
етапі - наказом департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації. 

5.2. Переможці відповідного етапу олімпіад нагороджуються дипломами І, II та III 
ступенів. 

Решті учасників вручаються дипломи учасника. 
Прізвища та імена переможців та учасників олімпіад вписуються в дипломи у 

називному відмінку. 

5.3. Переможці III етапу олімпіад нагороджуються дипломами І, II, III ступенів 
окремо по класах у кількості, яка не перевищує 50% числа учасників змагань відповідного 
класу з орієнтовним розподілом кількості дипломів у співвідношенні 1:2:3. 

5.4. Переможцем не може бути учасник, який за сумарним результатом участі у 
всіх обов'язкових турах відповідного етапу олімпіади набрав менше, ніж третину від 
максимально можливої сумарної (за всіма обов'язковими турами) кількості балів. 

6. Оргкомітет олімпіад 

6.1. Оргкомітети створюються на всіх етапах олімпіад. До складу оргкомітету 
включаються керівники і працівники наукових установ та організацій, закладів освіти, що 
проводять олімпіади, працівники місцевих органів державної влади, методичних установ, 
представники громадських організацій, товариств, благодійних фондів тощо. 

6.2. Очолює оргкомітет голова, який має заступників і секретаря. Голова 
оргкомітету здійснює розподіл доручень між його членами та керує роботою з організації 
проведення відповідного етапу олімпіади. 

6. 3. Оргкомітети: 

6.3.1. Виконують організаційну роботу з підготовки і проведення олімпіад. 

6.3.2. Забезпечують порядок при проведенні олімпіад. 

6.3.3. Готують документацію, необхідну для проведення олімпіад. 

6.3.4. Формують персональний склад команд для участі у наступному етапі. 

6.3.5. На спільному із журі засіданні приймають рішення про визначення 
переможців, нагородження переможців і учасників олімпіад, оформляють документацію 
про результати участі команд у відповідному етапі олімпіад. 

Рішення за підсумками проведення олімпіад підписується головами оргкомітету, 
журі та секретарем оргкомітету олімпіади і завіряється на кожному етапі олімпіад 
печаткою відповідного органу управління освітою. 

6.3.6. Сприяють висвітленню результатів олімпіад, турнірів і конкурсів у засобах 
масової інформації. 

6.4. Секретар оргкомітету олімпіади забезпечує ведення необхідної 
документації. 



6.5. Документація і роботи учасників І етапу олімпіад зберігаються у 
загальноосвітніх навчальних закладах, II етапу - у відділах освіти районних (міських) 
державних адміністрацій, III етапу - в освітній установі (закладі), на базі якої працював 
оргкомітет, упродовж року з дня закінчення олімпіади. 

7. Журі олімпіад 

7.1. Журі на кожному етапі олімпіад формується з фахівців відповідного профілю: 
працівників наукових установ та вищих навчальних закладів, викладачів, учителів, 
методистів тощо. Його очолює голова, який має одного або кількох заступників; решта -
члени журі, доручення між якими розподіляє голова, а за його відсутності - заступник. 

7.1.1. Кількість членів журі не повинна перевищувати третини від кількості 
учасників, які беруть участь у відповідному етапі олімпіади. 

7.1.2. До складу журі олімпіад не можуть входити особи, близькі до учасників. 

7.2. Голова журі: 

7.2.1. Бере участь у формуванні складу журі. 

7.2.2. Забезпечує об'єктивність перевірки та оцінювання робіт учасників олімпіад. 

7.2.3. Надає науково-методичну допомогу членам журі під час перевірки робіт 
учасників олімпіад. 

7.3. Журі: 

7.3.1. Перевіряє та оцінює роботи учасників олімпіад. 

7.3.2. Після завершення олімпіад проводить консультації для їх учасників і 
керівників команд щодо правильності виконання запропонованих завдань. 

7.3.3. Аналізує рівень підготовки учасників, готує подання про нагородження 
переможців. 

7.3.4. Надає оргкомітету відповідного етапу олімпіад аналітичні звіти про 
результати проведення олімпіади. 

7.3.5. Рекомендує кандидатів до складу команд для участі у наступному етапі 
олімпіади. 

8. Предметно-методичні комісії олімпіад 

8.1. До складу предметно-методичних комісій входить не більше десяти осіб, які є 
фахівцями відповідної галузі. 

8.2. Предметно-методичні комісії: 

8.2.1. Розробляють завдання для проведення відповідного етапу олімпіад. 
На всіх етапах змагань завдання розробляються окремо для кожного класу (курсу). 

8.2.2. Забезпечують нерозголошення завдань до моменту їх оприлюднення. 
Надання завдань будь-якій особі, яка не є членом предметно-методичної комісії, 

категорично забороняється. 

9. Експерти-консультанти олімпіад 

7.4.1. Надають науково-методичну допомогу членам журі під час перевірки робіт 
учасників олімпіад. 

7.4.2. Беруть участь у роботі апеляційної комісії. 



7.4.3. Беруть участь у засіданні журі або спільному засіданні журі та оргкомітету, 
де мають право дорадчого голосу. 

7.4.4. Беруть участь у підготовці аналітичних і науково-методичних матеріалів та 
документів за підсумками проведення відповідного етапу олімпіади. 

10. Контроль та громадське спостереження за проведенням олімпіад 

10.1. Громадське спостереження за проведенням олімпіад можуть здійснювати 
представники органів учнівського самоврядування, навчальних закладів, засобів масової 
інформації, батьківської громадськості. 

10.2. Суб'єкти громадського спостереження повинні дотримуватися вимог чинного 
законодавства, Положення та цього Порядку. 

10.3. Суб'єкти громадського спостереження можуть звертатися з пропозиціями, 
запитами до апеляційної комісії та отримувати відповідь в установленому чинним 
законодавством порядку. 

11. Фінансування олімпіад 

11.1. Проведення І, II, III етапів олімпіад фінансується з відповідних місцевих 
бюджетів. 

11.2. Витрати на проведення І (шкільного, училищного), II (районного, міського), 
III (обласного) етапів олімпіад (проїзд до місця їх проведення й у зворотному напрямку, 
харчування в дорозі, відрядження осіб, які супроводжують учасників, проведення 
відбірково-тренувальних зборів кандидатів до складу команд для участі у наступному 
етапі олімпіад, проживання, харчування, проведення культурно-масових заходів, оплату 
роботи членів журі, оргкомітетів, предметно-методичних комісій, експертів-
консультантів, нагородження переможців та заохочення учасників, канцелярські товари 
тощо) несуть відповідні органи управління освітою, установи і навчальні заклади, які 
направляють команду або окремих учасників на олімпіаду. 

11.3. Харчування учасників І-ІІІ етапів олімпіад проводиться за нормами, 
передбаченими для вихованців шкіл-інтернатів. 

11.4. Оплата відряджень членів оргкомітетів, журі, предметно-методичних 
комісій, експертів-консультантів здійснюється за рахунок установ, у яких вони працюють. 

11.5. Для проведення олімпіад дозволяється залучення коштів фізичних осіб, 
підприємств, установ, організацій, фондів та інших добровільних внесків. 

11.6. До розроблення завдань для олімпіад усіх етапів та до участі в роботі 
оргкомітету і журі можуть залучатися працівники навчальних закладів, освітніх та 
наукових установ тощо на договірних засадах. Оплата їхньої праці проводиться 
відповідно до чинного законодавства. 

Заступник директора департаменту 
освіти і науки Київської облдержадміністрації Ж.Ж. Осипенко 



КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І Н А У К И 

вул. Хрещатик, 6, м. Київ, 01001, тел./факс: 278-21-62 
Е-таі1:<І0пт@куіу-0ЬІ08УІіа.§0У.иа\¥еЬ:\¥\¥\у.куІу-0ЬІ05УІІа.§0У.иа Код ЄДРПОУ 02143614 

НАКАЗ 

2017 р. 

м.Київ 

Про затвердження Порядку 
проведення І, II, III етапів 
Всеукраїнських учнівських олімпіад 
з навчальних предметів у Київській області 

Відповідно до 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 року № 1099, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 
України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056, на виконання наказу 
Міністерства освіти і науки України від 02 серпня 2017 року № 1112 «Про 
проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних 
предметів у 2017/2018 навчальному році», з метою забезпечення об'єктивності, 
демократичності та прозорості проведення І, II, III етапів Всеукраїнських 
учнівських олімпіад, 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Порядок проведення І, II, III етапів Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з навчальних предметів у Київській області, що додається. 

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ департаменту освіти і науки 
від 15.01.2016 № 2 «Про організаційне забезпечення проведення III (обласного) 
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2015/2016 
навчальному році». 

3. Опублікувати наказ на офіційному сайті департаменту освіти і науки. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Директор департаменту В.Б. Рогова 



Затверджено 
наказ департаменту освіти 
і науки Київської обласної 
державної адміністрації 
від ІЬ вересня 2017 року № о і М 

Порядок 
проведення І, II, III етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 
у Київській області 

Цей Порядок проведення І, II, III етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
навчальних предметів (далі - Порядок) розроблено відповідно до Положення про 
Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-
захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси 
фахової майстерності (далі - Положення), затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованим у 
Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056 (зі змінами, 
внесеними наказами МОН від 16.01.2012 № 29 та від 26.03.2012). 

1. Загальні положення 

1.1. Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів (далі - олімпіади) 
проводяться щороку серед учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 
закладів відповідно до Положення. 

1.2. Департамент освіти і науки КОДА забезпечує контроль за дотриманням вимог 
Положення та цього Порядку при проведенні І, II, III етапів Всеукраїнських учнівських 
олімпіад. 

1.3. Для організації та проведення І, II, III етапів олімпіад на кожному етапі 
створюються та затверджуються організаційні комітети. 

1.4. Для перевірки та оцінювання робіт учасників олімпіад на кожному з етапів 
створюються журі та затверджується його склад. 

1.5. Кількість турів олімпіад, їхня тривалість та форми проведення визначаються 
оргкомітетами та журі кожного етапу відповідно до Положення. 

Кількісний склад команд, які беруть участь у II, III етапах олімпіад з навчальних 
предметів, визначається відповідними оргкомітетами. 

1.6. З метою розроблення завдань для кожного етапу створюються та 
затверджуються відповідні предметно-методичні комісії. 

1.7. Для розв'язання спірних питань у роботі журі (правильність перевірки, 
об'єктивність оцінювання робіт, визначення переможців олімпіад) на кожному етапі 
олімпіад призначаються експерти-консультанти. 

1.8. Учасники олімпіад, турнірів і конкурсів отримують завдання та дають на них 
відповідь державною мовою (крім олімпіад з іноземних і російської мов). 

За рішенням журі учасники можуть отримувати завдання та давати відповіді мовою 
вивчення навчального предмета (крім олімпіад з української мови та літератури). 

1.9. Переможці І, II, III етапів олімпіад визначаються в особистій, а не командній 
першості. 



1.10. Заклади освіти, на базі яких проводяться олімпіади, готують приміщення і 
територію, матеріально-технічну базу, технічну і технологічну документацію, створюють 
безпечні умови для виконання олімпіадних завдань. 

2. Проведення І, II, III етапів олімпіад 

2.1. Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів проводяться в 
чотири етапи: 

I (перший) етап - шкільний (міжшкільний, училищний) проводиться на базі 
загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів і міжшкільних навчально-
виробничих комбінатів; 

II (другий) етап - районний (міський); 
III (третій) етап - обласний; 
IV (четвертий) етап - всеукраїнський. 

2.2. Проведення одночасно І, II, III етапів олімпіад з різних предметів 
забороняється. 

2.3. І (шкільний, міжшкільний, училищний) етап олімпіад з навчальних 
предметів: 

2.3.1.1 етап олімпіад проводиться щороку у жовтні. 

2.3.2. Наказами керівника навчального закладу затверджуються персональний 
склад оргкомітету та журі І етапу, склад предметно-методичних комісій І етапу, експерти-
консультанти І етапу олімпіад, а також спільні рішення оргкомітету та журі І етапу. 

2.3.3. І етап олімпіад проводиться за завданнями, розробленими предметно-
методичними комісіями І етапу. 

2.3.4. Звіти про проведення І етапу олімпіад та заявки на участь команд у II етапі 
оргкомітети І етапу надсилають до оргкомітетів II етапу олімпіад до 1 листопада 
поточного року 

2.4. II (районний, міський) етап олімпіад з навчальних предметів: 

2.4.1. II етап олімпіад проводиться щороку у листопаді-грудні. 

2.4.2. Персональний склад оргкомітетів і журі, склад предметно-методичних 
комісій, експерти-консультанти II етапу олімпіад, а також спільні рішення оргкомітету та 
журі II етапу затверджуються наказами місцевих органів управління освітою. 

2.4.3. II етап олімпіад проводиться за завданнями, розробленими предметно-
методичними комісіями II або III етапів олімпіад. 

2.4.4. Звіти про проведення II етапу олімпіад та заявки на участь у III етапі 
оргкомітети II етапу олімпіад надсилають оргкомітету III етапу до ЗО грудня поточного 
року. 

2.5. III (обласний) етап олімпіад з навчальних предметів: 

2.5.1. Організаційний комітет, склад журі, експерти-консультанти, науково-
методичні комісії III етапу, спільні рішення оргкомітету і журі III етапу затверджуються 
наказом департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації. 

2.5.2. III етап олімпіад проводиться щороку у січні-лютому. 

2.5.3. Склад команди для участі у III етапі олімпіад формується таким чином: 
один учень-переможець II (районного, міського) етапу олімпіади з кожного 
предмета від кожної паралелі класів, які беруть участь в олімпіаді; 



до складу команди району (міста) включається додатково учасник, який у 
минулому році нагороджений дипломом І ступеня на III (обласному) етапі та 
дипломом І, II, III ступенів на IV (всеукраїнському) етапі олімпіад з відповідного 
предмета; 

учасник, який минулого року виборов диплом II чи III ступеня на III (обласному) 
етапі, змагається за право увійти до складу команди на загальних підставах, беручи 
участь у І (шкільному) та II (районному, міському) етапах олімпіад. 

2.5.4. III етап олімпіад проводиться за завданнями, запропонованими Інститутом 
модернізації змісту освіти МОН України або розробленими предметно-методичними 
комісіями III етапу. 

2.5.5. Олімпіади з фізики, хімії, біології, математики, інформатики, інформаційних 
технологій, трудового навчання проводяться за завданнями, запропонованими МОН 
України. Якщо МОН України рекомендовано розробити завдання для IV етапу олімпіад із 
зазначених предметів, предметно-методичні комісії III етапу розробляють завдання з 
урахуванням рекомендацій МОН. 

Олімпіади з фізики, хімії, біології, математики, інформатики, інформаційних 
технологій, трудового навчання проводяться у два-три тури. 

Кількість турів олімпіад з інших предметів, їх тривалість та форми проведення 
визначає МОН України спільно з оргкомітетами та журі III етапу олімпіад. 

2.5.6. Звіти про проведення III етапу олімпіад, заявки на участь команди у IV етапі 
оргкомітет III (обласного) етапу надсилає Інституту модернізації змісту освіти МОН 
України та оргкомітетам IV (всеукраїнського) етапу олімпіад (за місцем проведення) до 5 
березня поточного року. 

2.6. Під час виконання завдань забороняється користуватися довідниками, 
словниками, таблицями, картами, обчислювальними засобами, електронним обладнанням, 
засобами комунікації (Інтернет, мобільні телефони тощо), крім засобів, які офіційно 
дозволені оргкомітетом та журі і визначені у протоколі засідання оргкомітету та журі. 

На практичних турах олімпіад дозволяється користуватися обладнанням, 
програмним забезпеченням, друкованими матеріалами, що надаються оргкомітетом та 
журі. 

На олімпіаді з трудового навчання можна користуватися власними інструментами і 
пристроями при виконанні практичних завдань, якщо це передбачено відповідними 
рекомендаціями. 

2.7. При виконанні письмових робіт, які підлягають шифруванню, забороняється 
використання будь-яких позначок, які б сприяли дешифруванню робіт. 

3. Учасники олімпіад 

3.1. У І етапі олімпіад з навчальних предметів і спеціальних дисциплін беруть 
участь усі учні загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та 
міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, які виявили таке бажання. 

Встановлювати будь-які обмеження на право участі учнів загальноосвітніх та 
професійно-технічних навчальних закладів в І етапі олімпіад з навчальних предметів 
забороняються. 

Учні мають право брати участь у кількох предметних олімпіадах за умови, що 
строки їх проведення не збігаються. 

За бажанням учасник має право на загальних засадах брати участь у змаганнях 
серед учнів старших (порівняно з класом (курсом) фактичного навчання) класів (курсів) у 
межах визначених вікових груп з кожного навчального предмета, крім учнів 11 -го класу. 



3.2. До участі в II, III та IV етапах олімпіад допускаються тільки учні, які стали 
переможцями попереднього етапу олімпіад з відповідних предметів. Кількісний склад 
учасників кожного етапу визначає оргкомітет цього етапу. 

Перелік предметів, з яких проводиться олімпіада, та класів (курсів), які беруть 
участь у змаганнях, визначається відповідним оргкомітетом. 

3.3. У II етапі олімпіад з навчальних предметів беруть участь: 

3.3.1. Учні, що стали переможцями І етапу олімпіад: 
з української мови і літератури 
з російської мови і літератури 
з іноземних мов 
з правознавства 
з історії 
з економіки 
з математики 
з біології 
з географії 
з хімії 
з екології 
з астрономії 
з фізики 
з інформатики 
з інформаційних технологій 
з трудового навчання 
з педагогіки і психології 

7-11 класів 
9-11 класів 
8-11 класів 
9-11 класів 
8-11 класів 
9-11 класів 
6-11 класів 
8-11 класів 
8-11 класів 
7-11 класів 
10-11 класів 
10-11 класів 
7-11 класів 
8-11 класів 
8-11 класів 
8-11 класів 
11 класу. 

3.3.2. Учні відповідних курсів професійно-технічних навчальних закладів, що стали 
переможцями І етапу олімпіад. 

3.4. УIII етапі олімпіад з навчальних предметів беруть участь: 

3.4.1. Учні загальноосвітніх навчальних закладів, які стали переможцями II етапу 
олімпіад і включені до складу команди району (міста): 

з української мови і літератури 
з російської мови та літератури 
з іноземних мов 
з правознавства 
з історії 
з економіки 
з математики 
з біології 
з географії 
з хімії 
з екології 
з астрономії 
з фізики 
з інформатики 
з інформаційних технологій 
з трудового навчання 
з педагогіки і психології 

8-11 класів 
9-11 класів 
9-11 класів 
9-11 класів 
8-11 класів 
9-11 класів 
7-11 класів 
8-11 класів 
8-11 класів 
8-11 класів 
10-11 класів 
10-11 класів 
8-11 класів 
8-11 класів 
9-11 класів 
9-11 класів 
11 класу. 

3.4.2. Учні відповідних курсів професійно-технічних навчальних закладів, які 
стали переможцями II етапу олімпіад і включені до складу команди району (міста). 

3.5. Будь-які винятки щодо участі учнів в олімпіадах з навчальних предметів, не 
передбачені цим Порядком, заборонені. 



3.6. До місця проведення олімпіад учні-учасники 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 
інфікованими, копію реєстраційного номера облікової картки платника податків - фізичної 
особи (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно 
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у 
паспорті, - копію паспорта (за наявності). 

3.7. Керівник команди призначається із числа вчителів, викладачів навчальних 
закладів, які брали участь у підготовці учнів до олімпіад і не є членами журі або 
оргкомітету відповідного етапу змагань. 

3.8. Керівники команди забезпечують безпеку життя і здоров'я членів команди. 

3.9. Керівники команд, представники навчальних закладів повинні забезпечити 
своєчасне оформлення документів, передбачених у пункті 3.7 цього розділу, прибуття 
учнів на олімпіаду і повернення їх до навчальних закладів. 

3.10. Керівники команд після прибуття до місця проведення відповідного етапу 
олімпіади подають до оргкомітетів копії звітів і заявок, оригінали яких були попередньо 
надіслані до оргкомітетів за місцем проведення змагань, на право участі учнів у них. 

До заявки на участь в олімпіаді з інформатики, інформаційних технологій 
включаються відомості про програмне та апаратне забезпечення, мову програмування для 
кожного учня, які узгоджуються з оргкомітетами відповідних олімпіад. 

3.11. За відсутності звіту про проведення попереднього етапу та заявки на участь 
команди у відповідному етапі олімпіад, у випадку неправильного їх оформлення або 
порушення строку їх подання питання про допуск команди до змагань вирішується 
оргкомітетом на його засіданні та фіксується в протоколі. 

3.12. У разі заміни з поважних причин деяких учасників олімпіад керівник команди 
після прибуття до місця проведення змагань подає до оргкомітету оригінал нової заявки із 
зазначенням причин заміни учасників. 

3.13. Забороняється втручання батьків учасників (або осіб, що їх замінюють) та 
інших осіб у перебіг змагань, проживання та харчування разом з учасниками змагань, 
участь у перевірці робіт та апеляцій. 

Оргкомітетом можуть бути створені відповідні належні умови для участі в 
олімпіаді дитини з особливими потребами. Особа, яка супроводжує цього учасника, має 
обов'язково надати медичну довідку про відсутність інфекційних хвороб і контакту з 
інфекційними хворими. 

3.14. Учасники олімпіад повинні дотримуватись вимог до їх проведення, норм і 
правил безпеки життєдіяльності, виконувати рішення оргкомітету і журі, бути 
бережливими у використанні обладнання, приладів, інструментів тощо. 

4. Апеляція 

4.1. Учасники олімпіад усіх етапів мають право ознайомитися з відповідями 
(розв'язками) завдань та з попередніми результатами перевірки робіт учасників до 
підбиття остаточних підсумків. 

4.2. Учасники мають право після завершення всіх турів відповідного етапу 
олімпіад подати заяву у письмовій формі до апеляційній комісії з приводу неправильності 
чи необ'єктивності оцінювання виконаних ними завдань і одержати письмову відповідь до 
підбиття остаточних підсумків олімпіади. У заяві учень повинен зазначити причину 
апеляції. 



Строки подання апеляції визначаються оргкомітетом відповідного етапу, про що 
повідомляється учасникам перед початком олімпіад. 

4.3. Для проведення апеляції оргкомітетом олімпіад, турнірів, конкурсів 
створюється апеляційна комісія. Рішення апеляційної комісії фіксується у протоколі 
засідання цієї комісії та надається для ознайомлення заявнику. 

5. Нагородження учасників олімпіад 

5.1. Переможці І і II та III етапів олімпіад визначаються на спільному засіданні 
відповідних оргкомітетів та журі і затверджуються: на І етапі - наказом керівника 
навчального закладу, на II етапі - наказом місцевого органу управління освітою, на III 
етапі - наказом департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації. 

5.2. Переможці відповідного етапу олімпіад нагороджуються дипломами І, II та III 
ступенів. 

Решті учасників вручаються дипломи учасника. 
Прізвища та імена переможців та учасників олімпіад вписуються в дипломи у 

називному відмінку. 

5.3. Переможці III етапу олімпіад нагороджуються дипломами І, II, III ступенів 
окремо по класах у кількості, яка не перевищує 50% числа учасників змагань відповідного 
класу з орієнтовним розподілом кількості дипломів у співвідношенні 1:2:3. 

5.4. Переможцем не може бути учасник, який за сумарним результатом участі у 
всіх обов'язкових турах відповідного етапу олімпіади набрав менше, ніж третину від 
максимально можливої сумарної (за всіма обов'язковими турами) кількості балів. 

6. Оргкомітет олімпіад 

6.1. Оргкомітети створюються на всіх етапах олімпіад. До складу оргкомітету 
включаються керівники і працівники наукових установ та організацій, закладів освіти, що 
проводять олімпіади, працівники місцевих органів державної влади, методичних установ, 
представники громадських організацій, товариств, благодійних фондів тощо. 

6.2. Очолює оргкомітет голова, який має заступників і секретаря. Голова 
оргкомітету здійснює розподіл доручень між його членами та керує роботою з організації 
проведення відповідного етапу олімпіади. 

6. 3. Оргкомітети: 

6.3.1. Виконують організаційну роботу з підготовки і проведення олімпіад. 

6.3.2. Забезпечують порядок при проведенні олімпіад. 

6.3.3. Готують документацію, необхідну для проведення олімпіад. 

6.3.4. Формують персональний склад команд для участі у наступному етапі. 

6.3.5. На спільному із журі засіданні приймають рішення про визначення 
переможців, нагородження переможців і учасників олімпіад, оформляють документацію 
про результати участі команд у відповідному етапі олімпіад. 

Рішення за підсумками проведення олімпіад підписується головами оргкомітету, 
журі та секретарем оргкомітету олімпіади і завіряється на кожному етапі олімпіад 
печаткою відповідного органу управління освітою. 

6.3.6. Сприяють висвітленню результатів олімпіад, турнірів і конкурсів у засобах 
масової інформації. 

6.4. Секретар оргкомітету олімпіади забезпечує ведення необхідної 
документації. 



6.5. Документація і роботи учасників І етапу олімпіад зберігаються у 
загальноосвітніх навчальних закладах, II етапу - у відділах освіти районних (міських) 
державних адміністрацій, III етапу - в освітній установі (закладі), на базі якої працював 
оргкомітет, упродовж року з дня закінчення олімпіади. 

7. Журі олімпіад 

7.1. Журі на кожному етапі олімпіад формується з фахівців відповідного профілю: 
працівників наукових установ та вищих навчальних закладів, викладачів, учителів, 
методистів тощо. Його очолює голова, який має одного або кількох заступників; решта -
члени журі, доручення між якими розподіляє голова, а за його відсутності - заступник. 

7.1.1. Кількість членів журі не повинна перевищувати третини від кількості 
учасників, які беруть участь у відповідному етапі олімпіади. 

7.1.2. До складу журі олімпіад не можуть входити особи, близькі до учасників. 

7.2. Голова журі: 

7.2.1. Бере участь у формуванні складу журі. 

7.2.2. Забезпечує об'єктивність перевірки та оцінювання робіт учасників олімпіад. 

7.2.3. Надає науково-методичну допомогу членам журі під час перевірки робіт 
учасників олімпіад. 

7.3. Журі: 

7.3.1. Перевіряє та оцінює роботи учасників олімпіад. 

7.3.2. Після завершення олімпіад проводить консультації для їх учасників і 
керівників команд щодо правильності виконання запропонованих завдань. 

7.3.3. Аналізує рівень підготовки учасників, готує подання про нагородження 
переможців. 

7.3.4. Надає оргкомітету відповідного етапу олімпіад аналітичні звіти про 
результати проведення олімпіади. 

7.3.5. Рекомендує кандидатів до складу команд для участі у наступному етапі 
олімпіади. 

8. Предметно-методичні комісії олімпіад 

8.1. До складу предметно-методичних комісій входить не більше десяти осіб, які є 
фахівцями відповідної галузі. 

8.2. Предметно-методичні комісії: 

8.2.1. Розробляють завдання для проведення відповідного етапу олімпіад. 
На всіх етапах змагань завдання розробляються окремо для кожного класу (курсу). 

8.2.2. Забезпечують нерозголошення завдань до моменту їх оприлюднення. 
Надання завдань будь-якій особі, яка не є членом предметно-методичної комісії, 

категорично забороняється. 

9. Експерти-консультанти олімпіад 

7.4.1. Надають науково-методичну допомогу членам журі під час перевірки робіт 
учасників олімпіад. 

7.4.2. Беруть участь у роботі апеляційної комісії. 



7.4.3. Беруть участь у засіданні журі або спільному засіданні журі та оргкомітету, 
де мають право дорадчого голосу. 

7.4.4. Беруть участь у підготовці аналітичних і науково-методичних матеріалів та 
документів за підсумками проведення відповідного етапу олімпіади. 

10. Контроль та громадське спостереження за проведенням олімпіад 

10.1. Громадське спостереження за проведенням олімпіад можуть здійснювати 
представники органів учнівського самоврядування, навчальних закладів, засобів масової 
інформації, батьківської громадськості. 

10.2. Суб'єкти громадського спостереження повинні дотримуватися вимог чинного 
законодавства, Положення та цього Порядку. 

10.3. Суб'єкти громадського спостереження можуть звертатися з пропозиціями, 
запитами до апеляційної комісії та отримувати відповідь в установленому чинним 
законодавством порядку. 

11. Фінансування олімпіад 

11.1. Проведення І, II, III етапів олімпіад фінансується з відповідних місцевих 
бюджетів. 

11.2. Витрати на проведення І (шкільного, училищного), II (районного, міського), 
III (обласного) етапів олімпіад (проїзд до місця їх проведення й у зворотному напрямку, 
харчування в дорозі, відрядження осіб, які супроводжують учасників, проведення 
відбірково-тренувальних зборів кандидатів до складу команд для участі у наступному 
етапі олімпіад, проживання, харчування, проведення культурно-масових заходів, оплату 
роботи членів журі, оргкомітетів, предметно-методичних комісій, експертів-
консультантів, нагородження переможців та заохочення учасників, канцелярські товари 
тощо) несуть відповідні органи управління освітою, установи і навчальні заклади, які 
направляють команду або окремих учасників на олімпіаду. 

11.3. Харчування учасників І-ІІІ етапів олімпіад проводиться за нормами, 
передбаченими для вихованців шкіл-інтернатів. 

11.4. Оплата відряджень членів оргкомітетів, журі, предметно-методичних 
комісій, експертів-консультантів здійснюється за рахунок установ, у яких вони працюють. 

11.5. Для проведення олімпіад дозволяється залучення коштів фізичних осіб, 
підприємств, установ, організацій, фондів та інших добровільних внесків. 

11.6. До розроблення завдань для олімпіад усіх етапів та до участі в роботі 
оргкомітету і журі можуть залучатися працівники навчальних закладів, освітніх та 
наукових установ тощо на договірних засадах. Оплата їхньої праці проводиться 
відповідно до чинного законодавства. 

Заступник директора департаменту 
освіти і науки Київської облдержадміністрації 


