
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Протоколом № 1 засідання організаційного 

комітету ІІ (районного) етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів 

від «01»  листопада 2022 року  

 

 

Умови проведення І (шкільного) та ІІ (районного) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів  

у дистанційному форматі у 2022 – 2023 навчальному році 

 

 

1. Ці умови є додатком 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 (зі змінами), 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за 

№ 1318/20056, визначають порядок організації та проведення І-ІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 

дистанційному форматі в місті Києві у 2022/ 2023 навчальному році. 

2. Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів проводяться 

з метою підтримки та розвитку творчого потенціалу здобувачів освіти. 

3. Керівником І – ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів є Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації), організаторами 

І етапу є заклади загальної середньої та професійної (професійно-технічної) 

освіти, ІІ – Інститут післядипломної освіти Київського університету 

імені Бориса Грінченка. 

4. І – ІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 

проводяться серед учнів закладів загальної середньої та професійної 

(професійно-технічної) освіти всіх форм власності міста Києва у 

дистанційному форматі в один тур:  

• І етап – жовтень – листопад 2022 року; 

• ІІ етап – листопад – грудень 2022 року.  

5. І та ІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад проводяться з таких 

навчальних предметів: 

українська мова та література  7 – 11 класи 

англійська мова 8 – 11 класи 

німецька мова 8 – 11 класи 

іспанська мова 8 – 11 класи 

французька мова 8 – 11 класи 



 

6. Змагання ІІ (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з навчальних предметів проводяться дистанційно у другій половині 

навчальних днів і у вихідні дні. Проведення олімпіад з різних предметів 

одночасно забороняється. 

7. Відповідно до пункту 3.1 Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади 

учні мають право брати участь у кількох предметних олімпіадах з різних 

навчальних предметів, за умови, що строки (час) їхнього проведення не 

збігаються. 

8. Час на виконання завдань ІІ етапу з кожного предмета визначає журі та 

оргкомітет, враховуючи обсяг і складність завдань, про що повідомляють 

учасникам до початку змагань. 

9. Відповідно до пункту 3.1. Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади 

до участі у ІІ етапі олімпіади допускаються учні, які стали переможцями 

(посіли 1, 2, 3 місця) шкільного етапу змагань. 

10. Учасники ІІ етапу змагань (крім олімпіади з фізики, астрономії, 

інформаційних технологій, інформатики) реєструються на платформі 

«ЕDDY» за покликанням: https://ippo.eddy.org.ua/ . Учасники ІІ етапу 

змагань олімпіади з фізики: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKm1J3P6F0ml5DWv2GW38P5Gc

GIcUTLqIxOhqQp2dXuHwBJQ/viewform?usp=sf_link 

з астрономії: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_eBF_1ImW14iM39U6jPW1r-

ZSKJErIasv8PatIUPft9IBjw/viewform?usp=sf_link 

з інформаційних технологій: 

http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/order2.html 

правознавство 9 – 11 класи 

історія 8 – 11 класи 

економіка 9 – 11 класи 

математика 6 – 11 класи 

біологія 8 – 11 класи 

географія 8 – 11 класи 

хімія 8 – 11 класи 

екологія 10 – 11 класи 

астрономія 10 – 11 класи 

фізика 7 – 11 класи 

інформатика 8 – 11 класи 

інформаційні технології  

у номінації «Офісні технології» 

8 – 11 класи 

трудове навчання 8 – 11 класи 

https://ippo.eddy.org.ua/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKm1J3P6F0ml5DWv2GW38P5GcGIcUTLqIxOhqQp2dXuHwBJQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKm1J3P6F0ml5DWv2GW38P5GcGIcUTLqIxOhqQp2dXuHwBJQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_eBF_1ImW14iM39U6jPW1r-ZSKJErIasv8PatIUPft9IBjw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_eBF_1ImW14iM39U6jPW1r-ZSKJErIasv8PatIUPft9IBjw/viewform?usp=sf_link
http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/order2.html


 

з інформатики: 

http://www.kievoi.ippo.kubg.edu.ua/kievoi/order2.html 

11. Оргкомітет ІІ етапу рекомендує відповідальним за проведення олімпіад у 

закладі освіти, учасникам і їхнім батькам ознайомитися на платформі 

«ЕDDY» з покроковою інструкцією для реєстрації за покликанням: 

https://ippo.eddy.org.ua/ 

12. Реєстрація учасників змагань ІІ (міського) етапу на платформі «ЕDDY» 

розпочинається 10 листопада 2022 року, а закінчується за три доби до 

визначеної дати олімпіади з навчального предмета, зазначеної у 

затвердженому графіку проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з усіх навчальних предметів, оприлюдненого на сайті ІПО 

Університету Грінченка.  

13. Увага! Зареєстровані учасники ІІ (районного) етапу учнівських олімпіад в 

особистому кабінеті на платформі «ЕDDY»  (https://ippo.eddy.org.ua/) 

подають запит на участь у відповідних змаганнях не пізніше ніж за три 

доби до дати проведення олімпіади, зазначеної у затвердженому графіку. 

14. Реєстрація для участі у змаганнях є згодою учасника на: 

• опрацювання, зберігання й оприлюднення поданих персональних 

даних; 

• дотримання принципів академічної доброчесності. 

У разі виявлення та підтвердження факту недотримання учасником 

змагань принципів академічної доброчесності або Умов проведення змагань 

оргкомітет своїм рішенням скасовує результати учасника та доводить цю 

інформацію до відома керівника закладу освіти, в якому той навчається. 

15. Учасникам, які зареєстровані на платформі «ЕDDY», у їхньому особистому 

кабінеті буде надано доступ до сторінок олімпіади, на яких 

відкриватимуться завдання, виключно у визначений день і час 

проведення, відповідно до затвердженого графіка, оприлюдненого на сайті 

ІПО Університету Грінченка.  

16. У години проведення олімпіад дії на платформі «ЕDDY» (реєстрація, 

подання запиту на участь) тимчасово призупиняються. 

17. За результатами ІІ етапу оргкомітет ІІІ етапу ухвалює рішення щодо участі 

учнів у ІІІ етапі олімпіади.  

18. У разі повітряної тривоги усі учасники олімпіади мають діяти відповідно до 

заходів безпеки під час воєнного стану. При виникненні інших 

непередбачуваних ситуацій оргкомітет буде приймати окремі рішення. 

19. Дипломами переможців нагороджуються переможці ІІІ етапу (учні, які 

посіли 1, 2, 3 місця). 

http://www.kievoi.ippo.kubg.edu.ua/kievoi/order2.html
https://ippo.eddy.org.ua/
https://ippo.eddy.org.ua/
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