
 
МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

Н А К А З 
 

22.03..2016 р. Львів № 08-01/97 

 
Про проведення обласних   
Інтернет-олімпіад  з математики та фізики 
 

З метою виявлення, розвитку і підтримки талановитої учнівської молоді, 
зацікавленості  учнів у вивченні математики та фізики, розвитку навиків 
дослідницької роботи 

НАКАЗУЮ: 
1. Провести обласні Інтернет-олімпіади з математики та фізики серед учнів  

8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (далі Інтернет-олімпіади) у два тури: 
І тур – відбірковий (дистанційний) тур – 23 березня–10 квітня 2016 року.  
ІІ тур – фінальний (очний) тур – 22 квітня 2016 року. 

2. Затвердити Положення про проведення обласних Інтернет-олімпіад у 2016 році 
(додається). 

3.Затвердити склад оргкомітету та журі обласних Інтернет-олімпіад (додатки 1,2).  
4. Директору КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді» 

(І. Бородчук) забезпечити організацію та проведення Інтернет-олімпіад 22 квітня  
2016 року на базі Дрогобицького педагогічного  ліцею. 

5.  Керівникам органів управління освітою: 
5.1. Інформувати керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних 

закладів про проведення обласних Інтернет-олімпіад з математики та фізики. 
5.2. Забезпечити відрядження команд учнів району (міста) для участі в очному 

турі Інтернет-олімпіад. 
5.3. Покласти на керівників делегацій  персональну відповідальність за 

збереження життя і здоров’я учнів під час відрядження на Інтернет-олімпіади. 
5.4. Віднести за рахунок коштів районних (міських) відділів (управлінь) освіти 

витрати на відрядження учнів-учасників Інтернет-олімпіад та керівників делегацій.  
6. Переможців очного туру Інтернет-олімпіад нагородити дипломами департамен-

ту освіти і науки Львівської  облдержадміністрації.  
7. Витрати на проведення Інтернет-олімпіад віднести за рахунок коштів КЗ ЛОР 

«Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді». 
8. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника управління 

дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та соціального захисту 
департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації С.Книшик. 

 
 
 
Директор                     О. Небожук                         



Затверджено наказом  
департаменту освіти і науки Львівської 
облдержадміністрації  
№ 08-01/97 від 22.03.2016р.  

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про проведення обласних  

інтернет-олімпіад  з математики та фізики 
 

1.Мета і завдання 
1.1. З метою виявлення, розвитку та підтримки обдарованих школярів, підвищення 

зацікавленості учнів до поглибленого вивчення фізики та математики, стимулювання 
творчого самовдосконалення учнівської молоді проводяться обласні Інтернет-
олімпіади з математики та фізики (далі − олімпіади) для учнів 8-11 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів, вихованців позашкільних навчальних закладів 
м. Львова та області. 

1.2.Завдання олімпіад: 
 пошук і виявлення талановитої молоді, яка володіє ґрунтовними знаннями і 

бажає надалі вдосконалювати їх у різних формах діяльності (подальше 
навчання, участь у гуртках, школах, турнірах та олімпіадах); 

 поглиблення знань учнів (вихованців) з фізики та математики; 
 підсумки організації факультативів, гуртків, секцій, учнівських наукових 

товариств, активізація всіх форм позакласної та позашкільної роботи з учнями; 
 залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів вищих 

навчальних закладів до активного сприяння навчально-виховним закладам у 
справі поліпшення якості освіти й підвищення рівня знань, умінь та навичок 
учнівської молоді. 

1.3. Інтернет-олімпіади проводяться за такими напрямками:  
- Інтернет-олімпіада з математики;  
- Інтернет-олімпіада  з фзики. 

 
2. Організація проведення олімпіад 

2.1. Організаторами олімпіад є департамент освіти і науки Львівської обласної 
державної адміністрації, КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської 
молоді», Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка та 
Дрогобицький педагогічний ліцей. 

2.2. Для проведення олімпіад створюється організаційний комітет (далі − 
оргкомітет), що здійснює підготовку, проведення та підбиття підсумків.   

Оргкомітет: 
- встановлює дату проведення дистанційного й очного турів олімпіад;  
- забезпечує підготовку та розміщення завдань дистанційного туру й підготовку 
очного туру;  
- здійснює реєстрацію учасників і координаторів олімпіад;  
- формує журі олімпіад;  
- визначає порядок нагородження та заохочення переможців та учасників олімпіад;  
- готує і подає інформацію про проведення й підсумки олімпіад.  
Електронна адреса оргкомітету: drogobych_vo.liceum@ukr.net 
Контактні особи:  



- 8, 9 класи – Григорович Андрій Геннадійович, заступник директора 
Дрогобицького педагогічного ліцею. Телефон для довідок: (0324)41-04-66;  

- 10, 11 класи – Галь Юрій Михайлович, заступник директора Інституту фізики, 
математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного 
педагогічного університету ім. Івана Франка. Телефон для довідок: (0324)43-54-65.  

2.3. Журі олімпіад формується з викладачів вищих навчальних закладів та 
педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, досвідчених фахівців 
у галузі фізики та математики.  

У складі журі діє комісія для складання завдань олімпіад. Члени комісії 
персонально відповідають за науковий рівень змісту завдань та їх секретність до 
моменту оприлюднення. Надання підготовлених завдань будь-якій особі, яка не є 
членом комісії, категорично забороняється. 

 
3. Порядок проведення олімпіад 

3.1. Олімпіади проводяться у два тури – відбірковий (дистанційний) і фінальний 
(очний). Інформаційні матеріали олімпіад розміщуються на сайтах Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка http://ddpu.drohobych.net 
та Львівської обласної Малої академії наук учнівської молоді http://oman.lviv.ua. 
Учасники можуть брати участь в олімпіаді або з фізики, або з математики. 

3.2. Реєстрація учасників олімпіад. 
Для участі в олімпіадах учням потрібно зареєструватися, надіславши разом із 

розв’язками дистанційного туру анкету, у якій потрібно вказати своє прізвище, ім`я, 
по батькові, клас, навчальний заклад, домашню адресу (район, населений пункт), 
мобільний телефон,  назву предмета олімпіади (математика, фізика). 

3.3.Олімпіади проводяться  в два тури:  
  І тур – відбірковий (дистанційний) тур проводиться з 23 березня до 6 квітня 

2016 р.  
 ІІ тур – фінальний (очний) тур проводиться  22 квітня 2016 р. 

3.4. Порядок проведення дистанційного туру олімпіад:   
3.4.1. Відбірковий (дистанційний) тур проводиться через мережу Інтернет на базі 

сайтів Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 
http://ddpu.drohobych.net та Львівської обласної Малої академії наук учнівської молоді 
http://oman.lviv.ua. 

3.4.2. Під час проведення відбіркового (дистанційного) туру учні завантажують 
завдання олімпіад, виконують їх. Ідентичні відповіді різних учасників будуть 
анульовані. 

3.4.3. Завдання відбіркового (дистанційного) туру (5 завдань) оцінюються за 
п’ятибальною шкалою (максимально 25 балів). 

3.4.4. Анкети учасників у вигляді текстового файла (.doc) та відповіді на завдання 
відбіркового (дистанційного) туру у вигляді відсканованого/сфотографованого 
розв’язку або текстового файла (назви файлів мають відповідати прізвищу учасника, 
наприклад Свінціцький_Анкета.doc та Свінціцький_Задачі.doc) учні надсилають на 
відповідну електронну пошту (подано нижче) до 20.00 год 6 квітня 2016 року 
включно. 

Адреси електронної пошти  для надсилання відповідей:   
8, 9 класи:  на e-mail  drogobych_vo.liceum@ukr.net 
10, 11 класи: на e-mail fizmatddpu@gmail.com 
3.4.5 Організаційний комітет до 15 квітня 2016 року оголошує рейтинг кожного 

учасника в дистанційному турі, розв`язки завдань дистанційного туру, списки 
учасників фінального (очного) туру олімпіад (учасників, які набрали більше 50% від 



максимальної кількості балів) на сайтах Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка http://ddpu.drohobych.net та Львівської обласної 
Малої академії наук учнівської молоді http://oman.lviv.ua.  

3.5. Порядок проведення фінального (очного)  туру олімпіад:  
3.5.1. Фінальний (очний) тур проводиться 22 квітня 2016 року: 

8, 9 класи – у Дрогобицькому педагогічному ліцеї (м. Дрогобич, вул. І.Франка,36); 
10, 11 класи – в Інституті фізики, математики, економіки та інноваційних технологій 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені І.Франка (м.Дрогобич, 
вул. Стрийська, 3). 

3.5.2. Реєстрація учасників фінального (очного) туру олімпіад відбувається 22 
квітня 2016 р. з  10.00 до 10.30 год.  

3.5.3. Робота олімпіад під час очного туру відбувається наступним чином: 
з 10.30 до 13.00 год. учні ознайомлюються з завданнями фінального (очного) туру  
(5 завдань) та самостійно виконують їх, вносять відповіді до бланку відповідей.   

Завдання повинні бути здані голові журі до 13.00. 
Після 13.00 журі оголошує правильні відповіді та розв`язки завдань.  
Переможці олімпіад визначаються за сумою балів, набраних у дистанційному й 

очному турах.   
 

4. Структура, зміст завдань та їхнє оцінювання 
4.1.  Завдання олімпіад можуть бути представлені в такому вигляді:  
- демонстрація натурного або імітаційного експерименту;  
- відеозапис або фото (фізичного явища, об’єкта природи, приладу, експерименту, 

антропогенних дій у природному середовищі); 
- моделювання фізичного явища (комп’ютерне моделювання);  
- тестові та описові завдання; 
- задачі; 
- експериментальні завдання.  
4.2. Кожне завдання оцінюється за 5 бальною шкалою (максимально 5 балів).  
 

5. Визначення  та нагородження переможців та учасників 
5.1. Визначення переможців олімпіад здійснюється шляхом сумарного підрахунку 

кількості балів, які набрав кожен учасник під час проведення відбіркового 
(дистанційного) та фінального (очного) турів.  

5.2. Переможцем вважається учасник, який набрав найбільшу кількість балів у 
відбірковому (дистанційному) та фінальному (очному) турах.  

5.3. Переможцем не може бути учасник (учень), який на очному турі набрав 
менше 50% від максимально можливої кількості балів.  

5.4. Переможці змагань на підставі рішення журі нагороджуються дипломами   
І, ІІ, ІІІ ступенів департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації. 
Кількість переможців не може перевищувати 50% від кількості учасників очного 
туру. 

5.5. Підсумки олімпіад розміщуються на сайтах Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка http://ddpu.drohobych.net та Львівської 
обласної Малої академії наук учнівської молоді http://oman.lviv.ua 

 
6. Фінансування олімпіад 

Фінансові витрати на організацію і проведення олімпіад відносяться за рахунок 
КЗ ЛОР «Львівська обласна МАН учнівської молоді»  відповідно до затвердженого 
кошторису.  



Додаток 1 
до наказу департаменту освіти і науки  
 Львівської облдержадміністрації 
№ 08-01/97 від 22.03.2016р. . 

 

 
ОРГКОМІТЕТ 

Інтернет-олімпіад з фізики та математики 
 

1. Сислюк Ірина Петрівна, начальник відділу дошкільної та загальної середньої 
освіти департаменту освіти і науки Львівської обласної держадміністрації 
(голова оргкомітету) 

2. Шаран Володимир Лук’янович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, 
проректор з науково-педагогічної роботи Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка 

3. Бородчук Іванна Антонівна, директор КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала 
академія наук учнівської молоді» 

4. Галь Юрій Михайлович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, 
заступник директора з навчально-методичної роботи Інституту фізики, 
математики, економіки та інноваційних технологій ДДПУ ім. І.Франка. 

5. Заяць Ольга Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, директор 
Дрогобицького педагогічного ліцею 

6. Григорович Андрій Геннадійович, кандидат технічних наук, заступник 
директора Дрогобицького педагогічного ліцею 

7. Знетиняк Наталія Несторівна, методист КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала 
академія наук учнівської молоді» 

 
 

 



Додаток 2 
до наказу департаменту освіти і науки  
Львівської облдержадміністрації 
№ 08-01/97 від 22.03.2016р.  
. 

 

ЖУРІ 
Інтернет-олімпіад з фізики та математики 

 
1. Борис Михайло Михайлович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

теоретичної і прикладної фізики та комп’ютерного моделювання ДДПУ 
2. Бородчук Іванна Антонівна, директор КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала 

академія наук учнівської молоді» 
3. Війчук Тарас Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

математики ДДПУ 
4. Гольський Віталій Богданович, кандидат фізико-математичних наук, доцент 

кафедри теоретичної і прикладної фізики та комп’ютерного моделювання 
ДДПУ 

5. Григорович Андрій Геннадійович, кандидат технічних наук, заступник 
директора Дрогобицького педагогічного ліцею, учитель-методист, учитель 
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