
Шановний учаснику Всеукраїнської Олімпіади з фізики 
КПІ ім. Ігоря Сікорського! 

Будь ласка, уважно ознайомтесь з інформацією щодо умов проведення 
ІІ туру Олімпіади 

Правила проведення другого туру Олімпіади 

Кожному учаснику потрібно заповнити до 16.05.2021 Анкету учасника 

другого туру. Дані з анкети будуть використані для виготовлення 

сертифікатів про додаткові бали до ЗНО з фізики. Будь ласка, уважно 

перевіряйте інформацію, яку Ви надаєте в Анкеті, оскільки невірні дані 

можуть завадити отриманню додаткових балів! 

 Початок реєстрації учасників другого туру – 17.05.2021 р. о 15:30 

(посилання на конференцію в Google Meet буде надіслане 17.05.2021 р.). 

 При реєстрації необхідно буде пред'явити паспорт (або документ, що 

його замінює). 

 Початок виконання олімпіадної роботи – 17.05.2021 р. о 16:00. 

 На розв'язання завдань Олімпіади відводиться 2 години. 

 Кожен учасник має забезпечити безперебійну відеотрансляцію в Google 

Meet під час виконання завдань (якщо учасник користуватиметься 

мобільним пристроєм, слід заздалегідь завантажити і встановити цей 

застосунок; якщо ж відеозв’язок здійснюватиметься через комп’ютер або 

ноутбук, достатньо буде лише натиснути мишкою на посилання, яке буде 

надіслане, - в такому разі підключення здійсниться в вікні браузера). В той 

же час, доступ до завдань буде здійснюватися в іншому вікні браузера. 

Тому учасникам рекомендується користуватися комп’ютером або 

ноутбуком при виконанні завдань. Якщо ж такої можливості немає, 

учасник має обов’язково використовувати 2 мобільних пристрої: один – 

для забезпечення відеозображення в Google Meet, другий – для доступу до 

завдань. Це пов’язане з  тим, що мобільні пристрої не забезпечують 

підтримку безперервної відеотрансляції при перемиканні до іншого вікна 

або застосунку. 

 Акаунт, з якого учасник приєднується до відеотрансляції в Google Meet, 

має містити його ім’я та прізвище. 

 Частина завдань буде сформульована у вигляді тестів (треба буде 

вибрати вірну відповідь), а частина – у вигляді задач, розв’язки яких треба 

буде сфотографувати і надіслати до 18.00 17.05.2021 р. (відправка файлів 

здійснюватиметься безпосередньо у вікні виконання завдань). Апеляції 

приймаються лише щодо розв’язання саме таких задач, до тестових же 

завдань апеляції не прийматимуться.  

 Розв’язування задач повинно бути оформлено розбірливо і акуратно. 

Вказівки щодо їх відправлення на перевірку наведені після умови. Впродовж 

відведеного часу Ви можете розв'язувати завдання у будь-якій 

послідовності. 

 Доступ до завдань буде автоматично закрито о 18:00 17 травня 2021 

року. Після цього часу Ваші відповіді не прийматимуться! 

https://forms.gle/WaKT9orZnnqyeNvf6
https://forms.gle/WaKT9orZnnqyeNvf6

