
Положення про інтернет-олімпіаду «На Урок» 
Положення про І Всеукраїнську інтернет-олімпіаду «На Урок» зі шкільних предметів 
загальноосвітніх навчальних закладів. 

1. Загальні положення 

Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнської 
інтернет-олімпіади «На Урок» (далі – Інтернет-олімпіада). Ініціатором та організатором 
проведення конкурсу є ТОВ «Освітній проект «На Урок». До участі в Інтернет-олімпіаді 
запрошуються учні та вчителі загальноосвітніх навчальних закладів. 

2. Мета Інтернет-олімпіади 

Метою Інтернет-олімпіади є активізація учнівської спільноти, створення оптимальних 
мотиваційних умов для вивчення відповідного навчального предмету усіма учнями з 
будь-яким рівнем знань. Завдання адаптовані до шкільної програми 1-11 класів з таких 
предметів: українська мова та література, математика, англійська мова, біологія, 
інформатика та загальна для початкової школи. Кожен без винятку учень зможе 
спробувати свої сили та проявити себе. 

3. Порядок проведення конкурсу 

3.1. Інтернет-олімпіада починається з 9 квітня та триває до 22 квітня 2018 року. 
Оголошення результатів та оприлюднення рейтингів відбудеться 25 квітня поточного 
року. Вони відобразяться в особистих кабінетах учасників та вчителів, додатково 
рейтинги шкіл будуть опубліковані на сайті проекту «На Урок» та у соціальних 
мережах. 

3.2. Для проведення Конкурсу створено Організаційний комітет. 

3.3. Склад Оргкомітету затверджуються спільним рішенням організаторів Конкурсу. 

3.4. В Інтернет-олімпіаді беруть участь школярі з усієї України. 

3.5. Реєстрація учасників проводиться з 26 березня до 8 квітня поточного року. 

3.6. Роботи виконуються з 9 до 22 поточного року. 

3.7. Виконання Інтернет-олімпіади відбувається дистанційно. 

3.8. 25 квітня поточного року визначаються переможці, які отримують особливі 
відзнаки. 

3.9. До Інтернет-олімпіади допускаються всі учні 1-11 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів. 

3.10. Доступ до онлайн-кабінету – 24 години на добу. 



3.11. Переможці визначаються за спеціально розробленим алгоритмом. 

4. Інформація для вчителів, директорів та батьків 

4.1. Учителю надається доступ до онлайн-кабінету, де проходить реєстрація класів та 
учнів. 

4.2. Роботи не потрібно надсилати поштою чи перевіряти. 

4.3. Учителям-предметникам надаються подяки та свідоцтва про підготовку учасників та 
переможців Інтернет-олімпіади. 

4.4. Надаються іменні подяки вчителям, які зареєстрували до участі понад 10 учнів. 

4.5. Надається доступ до робіт учнів, що дозволяє проаналізувати помилки та виправити їх. 

4.6. Для вчителів відкрито доступ до рейтингових місць учнів. 

4.7. Після оприлюднення результатів директорам шкіл, чиї учні брали участь в 
Інтернет-олімпіаді, буде надано інформацію про рейтинги шкіл. 

4.8. Батьки мають доступ до онлайн-кабінетів своїх дітей для контролю виконання 
Інтернет-олімпіади, отримання нагород та погодження використання особистих даних. 

4.9. Батьки мають змогу замовити подарунки дітям від Інтернет-олімпіади. 

5. Оргкомітет Інтернет-олімпіади 

5.1. Оргкомітет формується з метою забезпечення безпроблемного перебігу 
Інтернет-олімпіади. 

5.2. Команда слідкує за своєчасним інформуванням учасників про ключові етапи 
Інтернет-олімпіади. 

5.3. Додатково оргкомітет Інтернет-олімпіади: 

● забезпечує створення інформаційного поля; 
● контролює безперебійну роботу системи; 
● проводить роз’яснювальні роботи та надає відповіді на питання учасників. 

6. Учасники Інтернет-олімпіади 

6.1. В Інтернет-олімпіаді беруть участь учні 1-11 класів з усіх регіонів України. 

6.2. Участь дитини в олімпіаді відбувається з дозволу батьків чи опікунів. 

6.3. Кожному учаснику надається персональний доступ до онлайн-кабінету у вигляді 
логіну та паролю. 

6.4. Учасник Інтернет-олімпіади має право виконувати завдання у будь-який зручний 
час протягом зазначеного терміну. Онлайн-кабінет доступний 24 години на добу. 

6.5. Учасникам забороняється використовувати сторонню допомогу під час виконання 
завдань. 



6.6. Усі без винятку учасники отримують Сертифікат про участь у І Всеукраїнській 
інтернет-олімпіаді «На Урок». 

7.Переможці Інтернет-олімпіади 

7.1. Переможці Інтернет-олімпіади визначаються кількістю набраних балів за 
виконання завдань та час, витрачений на це. 

7.2. Переможцями Інтернет-олімпіади стають декілька учасників у відсотковому 
співвідношенні (відповідно до вікової групи): 

● 30% учасників по Україні отримують дипломи І-ІІІ ступенів всеукраїнського рівня. 
● 30% учасників по області отримують дипломи І-ІІІ ступенів обласного рівня. 
● 30% учасників по місту (району області) отримують дипломи І-ІІІ ступенів 

міського (районного) рівня. 

У межах кожного рівня відбувається такий розподіл: 

● 0-10% учасників, залежно від результату, отримують Диплом І ступеня. 
● 11-20% - Диплом ІІ ступеня. 
● 21-30% - Диплом ІІІ ступеня. 

7.3. Решта учасників отримують Сертифікати про участь в Інтернет-олімпіаді. 

7.4. Усі учасники, хто отримали менше за 50 балів автоматично отримують Сертифікат 
про участь. 

7.5. Переможці національного, обласного та міського (районного) рівнів отримують 
дипломи І, ІІ та ІІІ ступенів. 

8. Загальні положення 

8.1. Питання щодо Конкурсу слід надсилати організаторам на email: 
info@naurok.com.ua з поміткою “Інтернет-олімпіада «На Урок»”. 

8.2. Перебіг Інтернет-олімпіади висвітлюється на сторінці освітнього проекту «На Урок» 
у Фейсбуці. 

8.3. Джерелами фінансування Конкурсу є кошти, не заборонені законодавством 
України. 
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