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Вимоги до організації робочого місця 
учасника/учасниці олімпіади

• В аудиторії, де буде організоване робоче місце учасника/учасниці, має бути 
комп’ютер із веб-камерою та підключенням до мережі «Інтернет»; принтер для 
роздрукування завдань. По можливості – забезпечити аудиторію сканером, за 
допомогою якого відсканується виконана робота. У разі відсутності цього 
пристрою роботу для відправки на перевірку можна буде сфотографувати та 
надіслати за допомогою смартфону. 

• У цій аудиторії разом з учасником/учасницею може знаходитися вчитель-
помічник, який за фахом не є спеціалістом із предмета, з якого проводиться 
олімпіада. 

• Вебкамера повинна бути встановлена збоку від учня/учениці так, щоб повністю 
було видно учня/ученицю та стіл, на якому, окрім зошита, ручки та 
роздрукованих завдань, нічого  не повинно знаходитися.

• Якщо роздрукувати завдання немає можливості, то можна відкрити їх на 
моніторі комп’ютера.

• Обов’язково протягом виконання роботи має бути ввімкнений мікрофон.



Вимоги до організації робочого місця 
учасника/учасниці олімпіади

• Не допускається частковий чи повний вихід із поля обзору веб-камери та 
вимкнення мікрофону.

• Помічник надає учаснику/учасниці лише технічну допомогу під час 
роздрукування завдань, сканування чи фотографування та відправлення 
завершеної роботи або в разі виникнення непередбачених обставин. При 
цьому відеозйомка та аудіосупровід не повинні перериватися. 

• Під час виконання завдань забороняється надовго покидати робоче місце. 
Учасник/учасниця може вийти з кімнати до закінчення відведеного часу тільки 
за умови закінчення роботи над завданнями. 

• На фоні не повинно бути голосів чи шуму тощо; має бути забезпечена повна 
тиша. 

• Відправлення виконаної роботи треба здійснити не пізніше, ніж за 15 хвилин 
після її завершення. Роботи, направлені пізніше, не прийматимуться.



Організаційні особливості проведення 
ІІІ етапу олімпіад у дистанційному форматі

• Для уточнення інформації про учасників/учасниць ІІІ етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, 
які будуть проходити у дистанційному режимі, просимо учнів/учениць 
ОСОБИСТО заповнити реєстраційні форми. 

• На адреси, які будуть вказані учнями/ученицями у цій формі, 
за день до відповідної олімпіади (до 15:00) буде надіслана інструкція 
для учасника/учасниці. 

• Якщо в команді відбулася заміна, або інструкція з якихось причин не 
надійшла, необхідно терміново зв’язатися з відповідальним 
методистом.



Хімія
• ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади з хімії буде проведено дистанційно 

за допомогою сервісу Zoom. 

• У понеділок, 31.01.2022 року, усі учасники олімпіади з хімії отримають 
на електронні адреси, інструкції та посилання на Zoom-конференції. 
Усього, у день олімпіади, будуть організовані 4 відеоконференції для 
учнів 8, 9, 10, 11 класів.

• Увага! Якщо учасник олімпіади не отримав на електронну адресу 
посилання на Zoom-конференцію Він повинен повідомити про це 
методиста з хімії Лелеко Валентину Георгіївну, 
за телефоном 097 786 93 54.

• Посилання на форму для хіміків: https://forms.gle/tPD7tZxjT9fit8ii7

https://forms.gle/tPD7tZxjT9fit8ii7


Географія
• ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії буде проходити 

2 лютого 2022 року в дистанційному режимі за Google формою у форматі відео-
конференції за допомогою сервіса «Google Meet». У ньому беруть участь учні 
8-х–11-х класів за раніше поданими заявками та заповненою формою електронної 
реєстрації учасників ІІІ (обласного) етапу. 

• Напередодні, 01 лютого 2022 року до 15:00 необхідно підтвердити свою реєстрацію 
за новою Google формою (https://forms.gle/k3pMXDhBzbvSn49f6), де учасник повинен 
вказати свою персональну пошту «Gmail» на яку будуть надіслані інструкція щодо 
роботи в дистанційному режимі та посилання на відеоконференцію (для кожного класу 
буде окрема відеоконференція). Посилання на завдання ІІІ етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з географії в Google формі буде розміщено 02 лютого 2022 року в 
чаті відеоконференції для кожного класу, яка розпочнеться о 09:00, а у 10:00 Google
форми будуть відкриті. 

• Якщо учасник олімпіади не отримав на електронну адресу інструкцію та  посилання 
на «Google Meet» конференцію Він повинен повідомити про це методиста з географії 
Саввіча Олександра Миколайовича, за телефоном +38-099-234-70-36, або написати 
у месенджери «Vber» або «Telegram» за номером +38-099-234-70-36, вказуючи своє 
прізвище, ім’я, заклад освіти у якому навчається, клас та технічне запитання яке 
виникло.

https://forms.gle/k3pMXDhBzbvSn49f6


Українська мова та література
• ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури буде проведено 

03.02.2022 року дистанційно за допомогою сервісу Google meet. 

• У середу, 02.02.2022 року, усі учасники/учасниці олімпіади з української мови і 
літератури отримають на електронні адреси інструкції щодо виконання робіт і 
покликання на відеоконференції. 

• 03.02.2022 року у день олімпіади, будуть організовані 4 відеоконференції
для учнів 8, 9, 10, 11 класів. Увага! Якщо учасник/учасниця олімпіади 02.02.2021 року 
до 15.00 не отримав/ла на електронну адресу покликання на конференцію, він/вона 
повинен/на повідомити про це методисту з української мови і літератури 
Румянцевій-Лахтіній Оксані Олександрівні за телефоном 0506761130.

• Для уточнення відомостей про учасників/учасниць олімпіади з української мови і 
літератури  необхідно заповнити форму:

• https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrKxh4wLmQf5tR33nrk4OXP71aYXFSmjn1R5
TdANIZNuvjrQ/viewform

• Дедлайн заповнення — 02.02.2021 року, 10.00.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrKxh4wLmQf5tR33nrk4OXP71aYXFSmjn1R5TdANIZNuvjrQ/viewform


Економіка
• ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки відбудеться 

04 лютого 2022 року. 

• Реєстраційну форму учасникам/учасницям ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з економіки необхідно заповнити до 02 лютого 2022 року за 
покликанням: 
https://docs.google.com/forms/d/1Z4LB8JZfZ63wv525Vg40uJMFNfK9d3wqax8IKTa3
7h0/edit

• Інструкція учасникам/учасницям буде надіслана 
03 лютого 2022 року до 15:00.

• Звертаємо увагу, що олімпіада з економіки буде проводитися за допомогою 
сервісу «Google meet», тому учасники/учасниці повинні мати електронну 
пошту Google (електронна скринька має бути формату   abcd@gmail.com).

https://docs.google.com/forms/d/1Z4LB8JZfZ63wv525Vg40uJMFNfK9d3wqax8IKTa37h0/edit


Англійська та німецька мови
ІІ тур

• ІІ тур ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської та німецької мов 
буде проведено 05.02.2022 року дистанційно за допомогою сервісу «Google 
meet».

• Списки учасників, запрошених до участі у ІІ турі олімпіади, будуть оприлюднені 
на сайті КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 04.02.2022 року. Разом 
зі списками будуть надані покликання на Google-форми, які необхідно буде 
заповнити запрошеним учасникам до 15.00 04.02.2022 року.

• 05.02.2022 року учасники отримають на електронні адреси інструкції та 
покликання на відеоконференції. Увага! Якщо учасник/учасниця олімпіади 
05.02.2022 року до 09.00 не отримав/ла на електронну адресу покликання на 
конференцію, він/вона повинен/нна повідомити про це методисту з іноземних 
мов Моліній Ользі Олександрівні за телефоном 0675818653.



Французька мова
• ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади з французької мови буде проведено 

дистанційно за допомогою сервісу Google meet 11 лютого 2022 року. Учасники 
олімпіади  отримають на електронні адреси покрокові інструкції виконання 
завдань та посилання на відеоконференцію. Усього у день олімпіади будуть 
організовані 3 відеоконференції для учнів  9, 10, 11 класів.

• Увага! Якщо учасник олімпіади не отримав на електронну адресу посилання 
на конференцію, він повинен повідомити про це методисту з іноземних мов 
Моліній Ользі Олександрівні за телефоном 067 581 86 53.

• Посилання на форму (необхідно заповнити до 05.02 2022)

• https://forms.gle/75VNj2A2nZcsFjRA7

https://forms.gle/75VNj2A2nZcsFjRA7


Астрономія

• ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії відбудеться 
09 лютого 2022 року. 

• Реєстраційну форму учасникам/учасницям олімпіади з економіки 
необхідно заповнити до 07 лютого 2022 року за покликанням: 
https://docs.google.com/forms/d/1VbVtUXLN-tTE4l2CizXHmL2bBexzc9-
E5Jy0JYyRoAE/edit

• Інструкція учасникам/учасницям буде надіслана 08 лютого 2022 року 
до 15:00.

https://docs.google.com/forms/d/1VbVtUXLN-tTE4l2CizXHmL2bBexzc9-E5Jy0JYyRoAE/edit


Біологія

• ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади з біології буде проведено дистанційно за 
допомогою сервісу Zoom 10 лютого 2022 року. Учасники олімпіади з біології 
отримають на електронні адреси покрокові інструкції виконання завдань та 
посилання на Zoom-конференції. Усього у день олімпіади будуть організовані 
4 відеоконференції для учнів 8, 9, 10, 11 класів.

• Увага! Якщо учасник олімпіади не отримав на електронну адресу посилання 
на Zoom-конференцію, він повинен повідомити про це методисту з біології 
Зайцевій Оксані Анатоліївні за телефоном 050 982 65 98.

•

• Посилання на форму (необхідно заповнити до 05.02 2022)
• https://forms.gle/vvCKr5ib2izRMWUB9

https://forms.gle/vvCKr5ib2izRMWUB9


Екологія
• ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади з екології буде проведено дистанційно за 

допомогою сервісу Zoom 15 лютого 2022 року. Учасники олімпіади отримають 
на електронні адреси покрокові інструкції виконання завдань та посилання на 
Zoom-конференції. Усього у день олімпіади будуть організовані 
2 відеоконференції для учнів 10 та 11 класів. 

• Постерна сесія також буде проведені у режимі відеоконференції, посилання 
отримають учні, допущені до постерної сесії.

• Список допущених учнів буде розісланий за п’ять днів до олімпіади.

• Увага! Якщо учасник олімпіади не отримав на електронну адресу посилання на 
Zoom-конференцію. він повинен повідомити про це методисту з біології 
Зайцевій Оксані Анатоліївні за телефоном 050 982 65 98.

• Посилання на форму (необхідно заповнити до 01.02 2022)

• https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4l4zzK8qPTsbafXfUXMfg4OBUVe76A5
i0z5z0Y2xWXoD7JQ/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4l4zzK8qPTsbafXfUXMfg4OBUVe76A5i0z5z0Y2xWXoD7JQ/viewform


Мова іврит
• ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади з мови іврит буде проведено дистанційно за 

допомогою сервісу Google meet та з одночасним записом за допомогою OBS 
16 лютого 2022 року. Учасники олімпіади отримають на електронні адреси 
покрокові інструкції виконання завдань та посилання на відеоконференцію. 
Усього у день олімпіади будуть організовані 3 відеоконференції для учнів  
9, 10, 11 класів.

• Увага! Якщо учасник олімпіади не отримав на електронну адресу посилання 
на конференцію, він повинен повідомити про це методиста Косенко Катерину 
Олегівну за телефоном 050 697 66 56.

• Посилання на форму (необхідно заповнити до 10.02 2022)

• https://forms.gle/8Nq8AQhPYuhdrM9m7

https://forms.gle/8Nq8AQhPYuhdrM9m7


Іспанська мова
• ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади з іспанської мови буде проведено 

дистанційно за допомогою сервісу Google meet та з одночасним 
записом за допомогою OBS 16 лютого 2022 року. Учасники олімпіади 
отримають на електронні адреси покрокові інструкції виконання 
завдань та посилання на відеоконференцію. Усього у день олімпіади 
будуть організовані 3 відеоконференції для учнів  9, 10, 11 класів.

• Увага! Якщо учасник олімпіади не отримав на електронну адресу 
посилання на конференцію, він повинен повідомити про це методиста 
Косенко Катерину Олегівну за телефоном 050 697 66 56.

• Посилання на форму (необхідно заповнити до 10.02 2022) 
https://forms.gle/jkiExj5h9sg2f9hL9

https://forms.gle/jkiExj5h9sg2f9hL9


Російська мова та література

• ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади з російської мови та літератури буде 
проведено дистанційно за допомогою сервісу Google meet та з одночасним 
записом за допомогою OBS 18 лютого 2022 року. Учасники олімпіади 
отримають на електронні адреси покрокові інструкції виконання завдань та 
посилання на відеоконференцію. Усього у день олімпіади будуть організовані 
3 відеоконференції для учнів  9, 10, 11 класів.

• Увага! Якщо учасник олімпіади не отримав на електронну адресу посилання 
на конференцію, він повинен повідомити про це методиста Косенко Катерину 
Олегівну за телефоном 050 697 66 56.

• Посилання на форму (необхідно заповнити до 15.02 2022)

• https://forms.gle/XCErTVW9NSg6UxVM6

https://forms.gle/XCErTVW9NSg6UxVM6


Правознавство

• ІІІ етап олімпіади з правознавства буде проведено 17.02.2022 року
у дистанційному форматі за допомогою сервісу Zoom. 

• Для уточнення інформації про учасників/учасниць олімпіади просимо 
учнів/учениць особисто заповнити реєстраційну форму до 07.02.2022 року 
за посиланням: https://forms.gle/opXQxCg8uqfk3p1f9

• Напередодні олімпіади усі учасники отримують на особисті електронні адреси 
інструкцію та посилання на Zoom-конференцію. Якщо учасник/учасниця 
олімпіади 16.02.2022 року до 09.00 не отримав/ла на електронну адресу 
покликання на конференцію, він/вона повинен/нна повідомити про це 
методистку з правознавства Сідорчук Валентину Павлівну за телефоном 
0955839566. 

• У випадку, якщо учень/учениця зареєструвалися, але не будуть брати участь 
в олімпіаді необхідно повідомити за названим вище контактом.

https://forms.gle/opXQxCg8uqfk3p1f9


Трудове навчання

• ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання буде 
проведено дистанційно із одночасним записом за допомогою 
OBS 19 лютого 2022 року. Учасники олімпіади отримають на 
електронні адреси покрокові інструкції виконання завдань. 

• Увага! Якщо учасник олімпіади не отримав на електронну 
адресу, він повинен повідомити про це методиста Косенко 
Катерину Олегівну за телефоном 050 697 66 56.

• Посилання на форму (необхідно заповнити до 15.02 2022)
https://forms.gle/Gn3EaH6Qoa2Sydvy5

https://forms.gle/Gn3EaH6Qoa2Sydvy5


Інформатика
• 1-й і 2-й тури ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики буде проведено 

дистанційно. 

• В аудиторії/кімнаті, де буде організоване робоче місце учасника/учасниці, має 
бути організований відео-запис за допомогою програми OBS учасника/учасників 
олімпіади з охопленням його/їх робочого місця та відео-запису робочого столу 
комп’ютера, за яким він/вона виконують завдання. Запис робочого столу та 
аудиторії/кімнати необхідно протягом 15-ти хвилин по завершенню олімпіади 
завантажити на YouTube та посилання на них розмістити у формі, що буде надана в 
інструкції.

• 05 та 06 лютого 2022 року до 9:30 учасники олімпіади отримають на електронні 
адреси логін та пароль для входу до тестуючої системи, інструкції виконання 
завдань.

• Увага! Якщо учасник олімпіади не отримав на електронну адресу вище зазначене, 
він повинен повідомити про це представників оргкомітету: Ставицького Сергія 
Борисовича (050 634-07-58) або Старченко Людмилу Миколаївну (098 408-79-10).

• Посилання на форму реєстрації (необхідно заповнити до 01.02 2022) 
https://forms.gle/xJ7T5ea4ZwkkjQtD9

https://forms.gle/xJ7T5ea4ZwkkjQtD9


Інформаційні технології
• 1-й і 2-й тури ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з інформаційних технологій буде 

проведено дистанційно. 

• В аудиторії/кімнаті, де буде організоване робоче місце учасника/учасниці, має бути 
організований відео-запис за допомогою програми OBS учасника/учасників 
олімпіади з охопленням його/їх робочого місця та відео-запису робочого столу 
комп’ютера, за яким він/вона виконують завдання. Запис робочого столу та 
аудиторії/кімнати необхідно протягом 15-ти хвилин по завершенню олімпіади 
завантажити на YouTube та посилання на них розмістити у формі, що буде надана в 
інструкції.

• 12 та 13 лютого 2022 року учасники олімпіади отримають пакет завдань та 
покрокові інструкції до їх виконання.

• Увага! Якщо учасник олімпіади не отримав на електронну адресу вище зазначене, 
він повинен повідомити про це представників оргкомітету: Ставицького Сергія 
Борисовича (050 634-07-58) або Старченко Людмилу Миколаївну (098 408-79-10).

• Посилання на форму реєстрації (необхідно заповнити до 08.02 2022) 
https://forms.gle/mXhUqHFYjSvMyXsP6

https://forms.gle/mXhUqHFYjSvMyXsP6


Наші контакти:
• Центр методичної та аналітичної роботи (вул. Пушкінська, 24, каб. 23, 

тел.: (057) 731-27-01, е-mail: center_ekspert@ukr.net): 

• Кротова Ірина Василівна – завідувач Центру (098-454-00-93);

• Будна Світлана Миколаївна – методист з математики (063-277-88-76);

• Зайцева Оксана Анатоліївна – методист з біології та екології (050-982-65-98);

• Косенко Катерина Олегівна – методист з російської мови та літератури, 
мови іврит, іспанської мови (050-697-66-56);

• Моліна Ольга Олександрівна – методист з англійської, німецької, 
французької мови (067-581-86-53);

• Лелеко Валентина Георгіївна – методист з хімії (097-786-93-54);

• Носик Наталя Дмитрівна – методист з економіки (066-720-91-32);

• Саввіч Олександр Миколайович – методист з географії (099-234-70-36).

mailto:center_ekspert@ukr.net


• каб. 14, тел.: (057) 731-27-86, е-mail: center_ekspert@ukr.net:
• Сідорчук Валентина Павлівна – методист з правознавства (095-583-95-66);
• Бабіч Денис Андрійович – методист з історії (097-286-49-02);
• Румянцева-Лахтіна Оксана Олександрівна – методист з української мови

(050-676-11-30);
• Федченко Світлана Геннадіївна – методист з фізики та астрономії 

(067-978-29-37).

• Центр громадянського виховання (вул. Пушкінська, 24, каб. 15, 
тел.: (057) 731-50-52, е-mail: nova_gromada@ukr.net):

• Большукіна Аліна Вячеславівна – завідувач Центру громадянського виховання 
(095-811-23-78).

• Центр медіа та інформаційних технологій (вул. Пушкінська, 24, каб. 18, 
тел.: (057) 731-32-43, е-mail: sysadm.hano@gmail.com):

• Ставицький Сергій Борисович – завідувач Центру (050-634-07-58)
• Старченко Людмила Миколаївна – методист з інформатики, інформаційних технологій 

(095-325-33-96; 098-408-79-10).

Наші контакти:


