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Інформаційно-аналітичний бюлетень містить нормативні документи, 
умови організації та проведення, завдання, їх розв’язання, звітні аналітичні 
матеріали проведення ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
фізики.  

Бюлетень рекомендується методистам районних (міських) відділів 
(управлінь) освіти для використання в роботі як інформаційний матеріал та 
зразок оформлення відповідної документації, а також учителям фізики – 
для підготовки учнів до ІІ, ІІІ та ІV етапів олімпіади. 
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Передмова 
 

Обдаровані діти – майбутній цвіт нації, інтелектуальна еліта, гордість і 

честь України, її світовий авторитет, а тому перед кожним педагогічним 

колективом, вчителем стоїть завдання забезпечити формування 

інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних умов 

для всебічного розвитку обдарованої молоді. Однією з ефективних форм 

практичної реалізації даного завдання є Всеукраїнські учнівські олімпіади. 

У 2013-2014 навчальному році відбулася LI Всеукраїнська олімпіада з 

фізики, ІV етап якої проходив у місті Суми. Команда Сумської області у 

складі 4-х учнів виборола два призових місця, що свідчить про 

систематичну та цілеспрямовану роботу із здібними та обдарованими 

учнями. 

Підготовка до участі в олімпіаді з фізики – важлива складова 

навчально-виховного процесу, що сприяє не тільки підвищенню 

зацікавленості у навчанні, але й формуванню  важливих інтелектуальних та 

загальнонавчальних умінь: аналізувати, узагальнювати та систематизувати 

фактичний і теоретичний матеріал, працювати з різними інформаційними 

джерелами, формулювати відповідь на запитання проблемного характеру, 

встановлювати внутрішні та міжпредметні зв’язки, конкретизувати набуті 

знання, логічно і послідовно викладати свою думку. 

Здійснюючи педагогічний супровід підготовки до різних етапів 

олімпіади учитель розробляє своєрідну стратегію збагачення, яка дає 

дитині змогу в середовищі своїх однолітків розвивати інтелектуальні 

здібності на відповідному рівні. Складовими такої стратегії є навчальні 

ситуації, які максимально навантажують провідну здібність обдарованої 

дитини, розробка спеціальних навчальних індивідуальних програм, 

орієнтовних схем-планів індивідуального освітнього маршруту учня, тобто 

своєрідних траєкторій руху обдарованої дитини до успіху. 

Працюючи з обдарованими дітьми, вчитель створює необхідні 

дидактичні умови, які включають своєчасну діагностику знань, розробку 

системи творчих завдань, визначення витрат часу на опанування певного 

розділу фізики. 

Пропонований бюлетень зорієнтований на поглиблення знань учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів, які проявляють інтерес до вивчення 

фізики, а також для орієнтації вчителів та методистів у роботі з 

обдарованими та талановитими учнями. 

Бюлетень може бути використаний учнями та вчителями для 

аудиторних та самостійних занять при підготовці до фізичних олімпіад, для 

організації факультативів та гурткової роботи з учнями.  



 

 

1. Нормативно-правове забезпечення 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики 

 

Порядок організації та проведення Всеукраїнських учнівських 

олімпіад, їх організаційне, методичне та фінансове забезпечення, порядок 

участі й визначення переможців визначає «Положення про Всеукраїнські 

учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-

захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та 

конкурси фахової майстерності», затверджене наказом Міністерства освіти 

і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099 та зареєстроване в 

Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056. 

Процес організації та проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з фізики 2013-2014 н. р. побудовано відповідно до нормативних документів: 

1. Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з 

навчальних предметів у 2013/2014 навчальному році (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 05.08.2013 № 1079). 

2. Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та 

участь команд учнів Сумської області в ІV етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад у 2013-2014 навчальному році (наказ 

управління освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації від 26.11.2013 № 895-ОД). 

3. Про проведення IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів у 2013/2014 навчальному році (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 12.03.2014 № 218).  

  



 

2. Умови проведення 

ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики  

у 2013 – 2014 навчальному році 
 

Документом, що визначає мету, завдання, структуру, технологію 

проведення Всеукраїнських олімпіад є Положення про Всеукраїнські учнівські 

олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти 

науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси 

фахової майстерності (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 22.09.2011 р. № 1099), яким повинні керуватися оргкомітети та 

журі при проведенні ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики у 

2013 – 2014 навчальному році.  

1. У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики беруть участь 

учні 7-11 класів, що стали переможцями І етапу, у ІІІ етапі – учні 8-11 класів, 

переможці ІІ етапу. 

2. Початок олімпіади о 9.00 годині. Час на виконання завдань –  

4 години (240 хвилин). 

3. Оргкомітетами забезпечуються однакові умови виконання 

запропонованих завдань для всіх учасників та дотримання однакових вимог 

при перевірці робіт.  

4. Оргкомітетами здійснюються всі необхідні заходи щодо забезпечення 

секретності змісту завдань та публічного оголошення тексту завдань. 

5. Зміст завдань копіюється індивідуально для кожного учня. 

Оприлюднюють його безпосередньо перед початком олімпіади. 

6. При виконанні завдань не дозволяється користуватися довідковою 

літературою, таблицями, калькуляторами та іншими обчислювальними 

засобами, якщо на це немає окремого дозволу оргкомітету олімпіади. 

7. Для виконання завдань кожний учень на початок олімпіади повинен 

мати: олівець, лінійку, гумку. 

8. При виконанні письмових робіт, які підлягають шифруванню, 

забороняється використання будь-яких позначок, різних кольорів написання, 

які сприяли б дешифруванню роботи. . 

9. При оцінюванні завдань олімпіадних робіт з фізики: максимальна 

оцінка за кожне правильно розв’язане завдання – 5 балів, максимальна 

кількість балів, яку може отримати учасник ІІ етапу олімпіади з фізики – 25 

балів, ІІІ етапу – 35 балів. 

10. Журі перевіряє тільки завдання, що записані у чистовик учасника 

олімпіади. Чернетка членами журі не розглядається.  

  



 

3. Завдання та відповіді ІІ етапу  
Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики 

 
7 клас 

 
1. Уздовж екватора Землю уявно опоясали тросом. На скільки 

підніметься над Землею трос, якщо його зробити довшим на 62,8 м?  
 
2. Два тіла рухаються назустріч одне одному так, що за кожні 10 с 

відстань між ними зменшується на 16 м. Якщо ці тіла будуть рухатися в 
одному напрямку з тими ж за величиною швидкостями, то за 5 с відстань 
між ними збільшиться на 3 м. З якою швидкістю рухається кожне з цих тіл? 
 

3. Обчислити значення об’єму пластинки, 
якщо m = 82 см, n = 1 м, а = 200 мм, b = 100 мм, x 
= 35 см, y = 3 дм. Товщина пластинки h = 5 мм. 

 
 
 
 

4. Аркуш зошита в клітинку, що має розміри 20 х 16 см, розрізали 
на окремі квадратики зі стороною 0,5 см. Яку довжину матиме смужка 
шириною пів сантиметра, викладена з цих квадратиків?  

 
5. Опишіть, як можна визначити, яку долю піску займають самі 

піщинки, а яку — повітря? Яке обладнання для цього потрібне? 
 

8 клас 
 
1. На столі в один ряд лежать 10 кубиків. З якою мінімальною 

силою потрібно стиснути кубики, взявшись за два крайніх руками, щоб 
відірвати їх від столу? Маса одного кубика m, коефіцієнт тертя кубика об 

кубик .  
 

Відповідь:  

 
2. Маємо важільні ваги з чашами різної маси, набір однакових 

кубиків, набір однакових кульок. Ваги знаходяться в рівновазі, якщо 
покласти: на ліву чашу 2 кубики, на праву – 3 кульки; або на ліву чашу 1 
кульку, на праву – 1 кубик. Яка чаша вагів переважить, якщо покласти: на 
ліву чашу 1 кубик, на праву – 1 кульку?  Відповідь обґрунтуйте.  



 

Відповідь. Ліва чаша переважить. 
 
3. Маленький дракончик летить до своєї родової скелі. Дракончик 

маленький і швидко втомлюється, тому спочатку він 
активно махає крилами і летить під кутом 45о до 
горизонталі, а потім відпочиває, опускаючись 
вертикально вниз. Траекторія польоту дракончика 
показана на малюнку. Чому дорівнює середня 
горизонтальна швидкість дракончика за великий час 
польоту, якщо він активно летить той же час, що і відпочиває? Середня 
швидкість польоту дракончика під час відпочинку дорівнює 10 м/с.  

 
Відповідь: Середня горизонтальна швидкість дракончика під час 

польоту дорівнює середній швидкості дракончика під час відпочинку. 
Враховуючи, що дракончик з цією швидкістю летить рівно половину часу, 

отримуємо:  . 

 

4. Маса мідного циліндра об ємом 130  дорівнює 890 г. Яким є 
циліндр – суцільним чи порожнистим? Якщо порожнистим, то яким є об’єм 

порожнини? Густина міді 8900 .  

 
5. За допомогою тонкої лінзи отримали збільшене в 8 разів дійсне 

зображення предмета. Потім лінзу перемістили на 8 см і отримали уявне 
зображення такого ж розміру. Визначте фокусну відстань лінзи. 

 

Відповідь:  

 
9 клас 

 
1. На довгій прямій 

дорозі автомобілі рухаються з 
постійною швидкістю . Проте 
на мосту автомобілі рухаються 
з постійною швидкістю . На 
малюнку зображено графік 

залежності шляху  між двома 
автомобілями, які рухаються 
один за одним, від часу . Визначте швидкості автомобілів  і  та 
довжину моста.  

 



 

Відповідь:  , . 

 
2. Маємо важільні ваги з чашами різної маси, набір однакових 

кубиків, набір однакових кульок. Ваги знаходяться в рівновазі, якщо 
покласти: на ліву чашу 2 кубики, на праву – 3 кульки; або на ліву чашу 1 
кульку, на праву – 1 кубик. Яка  чаша  вагів  переважить, якщо покласти: на 
ліву чашу 1 кубик, на праву – 1 кульку?  Відповідь обґрунтуйте.  

 
Відповідь: Ліва чаша переважить. 
 
3. На розжарений плиті стоїть посудина з водою, яка кипить 

(температура ), початкова маса якої дорівнює . Вода 
випаровується, а частина пари  конденсується  на  шматку  льоду, який  
розташований  над  посудиною, і стікає назад. Початкова маса льоду , а 
його початкова температура . Коли увесь лід розтанув, маса води в 

посудині мала масу . Яка доля  від усієї пари конденсувалась на 
шматку льоду? Яка кількість теплоти Q була передана від плити до 
посудини? Доля пари, яка конденсується, весь час постійна. Питома 

теплоємність води дорівнює с, питома теплота плавлення льоду , питома 
теплота пароутворення води r. Теплообміном води і льоду з оточуючим 
середовищем знехтувати.  

 
Відповідь:  
 
4. Три маленькі заряджені кульки розташовані на одній прямій на 

відстанях 5 мм між першою та другою, а також між другою та третьою. Їх 

заряди: , , . Визначити сили, 
які діють на кожну кульку.  

 
5. Накреслити принципову схему електричного кола, яке 

складається із джерела, двох резисторів, амперметра, вольтметра і 
перемикача. У положенні 1 перемикача амперметр показує силу струму в 1-
му резисторі. В положенні 2 – вольтметр показує напругу на 2-му резисторі. 
Що потрібно зробити, щоб прилади давали покази одночасно? Пояснити. 

 
10 клас 

 
1. Дві кульки кинуто вертикально вгору із однієї точки одну за 

одною через інтервал часу τ з однаковими початковими швидкостями . 
Визначити модуль і напрям швидкості другої кульки відносно першої. Через 
який час кульки зустрінуться? 



 

 
Відповідь. Швидкість другої кульки відносно першої дорівнює 

 і спрямована вгору. Кульки зустрінуться через час . 

 
2. Три маленькі заряджені кульки розташовані на одній прямій на 

відстанях 5 мм між першою та другою, а також між другою та третьою. Їх 

заряди: ,  , . Визначити сили, 
які діють на кожну кульку.  

 
3. На розжарений плиті стоїть посудина з водою, яка кипить 

(температура ), початкова маса  якої дорівнює . Вода 
випаровується, а частина пари конденсується на шматку льоду, який 
розташований над посудиною, і стікає назад. Початкова маса льоду , а 
його початкова температура . Коли увесь лід розтанув, маса води в 

посудині мала масу . Яка доля  від усієї пари конденсувалась на 
шматку льоду? Яка кількість теплоти Q була передана від плити до 
посудини? Доля пари, яка конденсується, весь час постійна. Питома 

теплоємність води дорівнює с, питома теплота плавлення льоду , питома 
теплота пароутворення води r. Теплообміном води і льоду з оточуючим 
середовищем знехтувати.  

 
Відповідь:  
 
4. Запропонуйте та опишіть спосіб вимірювання густини 

картоплини без зважування її на терезах. Запропонуйте необхідне 
обладнання. 

 
5. Накреслити принципову схему електричного кола, яке 

складається з джерела, двох резисторів, амперметра, вольтметра і 
перемикача. У положенні 1 перемикача  амперметр показує силу струму в 
1-му резисторі. У положенні 2 – вольтметр показує напругу на 2-му 
резисторі. Що потрібно зробити, щоб прилади давали покази одночасно? 
Пояснити. 

 
11 клас 

 
1. В середині скляної кулі радіусом r=10 см знаходиться газ при 

температурі  і тиску  При такій температурі стінки 
кулі повністю покриті мономолекулярним шаром адсорбованого газу. На 
скільки зміниться тиск в кулі, якщо його нагріти до температури ? 
Вважати, що при нагріванні всі адсорбовані молекули газу переходять зі 



 

стінок в кулю, а кожна адсорбована молекула займала поверхню  

. Число Авогадро молекул - ; універсальна газова 
стала .  

 

Відповідь: . 

 
2. У центр квадратної вільно висячої дошки попадає куля. Куля 

пробиває дошку наскрізь, якщо її швидкість до удару більше . З якою 
швидкістю буде рухатися дошка, якщо швидкість кулі до удару ? Маса 
кулі m, дошки M, силу опору вважати незалежною від швидкості. 

 

Відповідь: . 

 
3. Два вольтметри з внутрішніми 

опорами R1 і R2 = 2R1 з’єднані так, як показано на 
малюнку. Опір R3 = 4R1 , напруга U= 6 B. 
Визначити покази вольтметрів при розімкнутому і 
при замкнутому вимикачі К і встановленні 
повзунка D по середині опору R3.  Де буде 
розташований повзунок опору R3 при однакових 
показах вольтметрів?  

 
Відповідь: 1) U1 = 2 B, U2 = 4 B. 
2) При замкнутому вимикачі К і встановленні бігунка D на середині 

резистора  R3 U1 = 2,4 B, U2 = 3,6 B. 

3) R5/R3 = R1 /(4R1) = /4 = 0,7 або R4/R3 = R1(4 − )/(4R1) = (4 − 

)/4 = 0,3. 
 
4. Трьом намистинам, нанизаним на тонке гумове кільце, надають 

зарядів 3 нКл, 4 нКл та 12 нКл. Під дією кулонівських сил вони розтягують 
кільце в трикутник. Визначте кути утвореного трикутника.  Тертям 
знехтувати.  

 

Відповідь: 90 , 60 , 30 . 
 
5. Запропонуйте спосіб визначення густину повітря, тиск якого 

менший, ніж атмосферний. Обладнання: Скляна трубка, лінійка, посудина з 
водою, пластилін. 
  



 

4. Завдання, розв’язки та критерії оцінювання теоретичного туру 
ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики  
 

Завдання 1 (8 клас) 
 

В одне коліно U-подібної трубки залили олію, а в інше – воду. Олію 
закривають масивним поршнем. Яку масу 
повинен мати поршень, щоб рівні рідин 
вирівнялися, якщо початковий рівень води 
над дном трубки 8 см, а густини води і олії 

 і  відповідно? Площа 

внутрішнього перерізу трубки . 
 
Розв’язок. 
Запишемо умову рівності тисків у випадку 

відсутності поршня: . Звідси 

 (1). 

Після закривання олії поршнем додаткова 
висота стовпчика олії  розділиться порівно між 
стовпчиками води та олії. Умова рівності тисків за 
наявності поршня: 

     (2). 

Підставивши (1) в (2), отримаємо . 

 

№ 
з/п 

Критерії оцінювання Бали 

1 Записана умова рівності тисків у випадку відсутності поршня 1 

2 Знайдена висота рівня олії у випадку відсутності поршня 1 

3 Знайдена висота стовпчиків рідин після вирівнювання тисків 1 

4 Записано рівняння рівності тисків при наявності поршня 1 

5 Отримано числове значення маси поршня 1 

 
Завдання 2 (8 клас) 

 

Два скріплених між собою кубики з однаковими 
ребрами а та густинами  плавають у рідині, 

виступаючи на висоту  над її поверхнею. Чому 

дорівнює густина рідини? З якими силами діють 
кубики один на одного? Куди направлені сили? 



 

Розв’язок.  
Умова плавання системи кубиків: 

 

. 

Звідси визначимо густину рідини: . 

Для визначення сил, що діють між кубиками, зробимо аналіз 
можливих ситуацій. 

Якщо кубики не тиснуть один на одного, то умова плавання першого 

кубика: . Отже, . Другий кубик плаває в рідині за 

умови, що . Співвідношення між густинами кубиків: . 

Якщо , то верхній кубик буде тиснути на другий кубик з силою 

, яка направлена вниз. Відповідно до ІІІ закону Ньютона, другий кубик 
буде діяти на перший з силою , направленою вгору. . Умова 
плавання першого кубика: .  

Звідси . 

Якщо , то верхній кубик буде спливати і сили, що виникають 

при взаємодії кубиків будуть направлені до їх межі. Умова плавання 
першого кубика: .  

Звідси, . 

 

№ 
з/п 

Критерії оцінювання Бали 

1 
Здійснено аналіз сил при плаванні системи кубиків, записана 
умова плавання 

1 

2 Визначена густина рідини 1 

3 Враховані варіанти взаємодії кубиків 1 

4 
Записана умова плавання верхнього (нижнього) кубика для 
ситуації, коли кубики не тиснуть один на одного та записано 
співвідношення між густинами кубиків 

1 

5 
Визначено напрямки та модулі сил, з якими кубики діють 
один на одного 

1 

 
Завдання 3 (8 клас) 

 
При температурі t1=10˚C у відкриту кубічну залізну каністру налили 

V1=20 л бензина, і вона виявилася повною. Скільки бензина виллється з 
каністри, якщо її внести в приміщення, де температура дорівнює t2=30˚С? 



 

Температурний коефіцієнт лінійного розширения заліза α = 1 , 2 ·10–5 К–1, 

температурний коефіцієнт об ємного расширення бензина β=10–3 К–1, 
густина бензина ρ0 = 800 кг/м3. 

 
Розв’язок. 
Якщо внести каністру з бензином у приміщення, то відбувається 

нагрівання та розширення бензину та речовини, з якої виготовлена 

каністра. Нехай каністра мала довжину сторони . Її обʼ єм .  
Після нагрівання бензину його об’єм  збільшився 

на . 
Одночасно кожна сторона каністри видовжиться і стане 

. Їх видовження . Об’єм каністри 

збільшиться на .  
Даний об’єм каністри займе частина бензину, на яку він розширився, а 

інша частина бензину виллється з каністри. 
Якщо врахувати, що α β, то розширенням каністри можна 

знехтувати. Тоді з каністри виллється бензин такого об’єму, на який він 
розширився, тобто . Його маса  

 

№ 
з/п 

Критерії оцінювання Бали 

1 Аналіз фізичної ситуації задачі 0,5 

2 Записана формула обʼ ємного розширення бензину 1 

3 Виведена формула зміни об’єму бензину 1 

4 Записана формула лінійного розширення сторін каністри  1 

5 Визначено зміну об’єму каністри та зроблена її оцінка  1 

6 Розрахована маса бензину,що вилився з каністри 0,5 

 
Завдання 4 (8 клас) 

 

Хлопчик пройшов  довжини моста, коли почув сигнал автомобіля, 

який його наздоганяв. Якщо хлопчик побіжить назад, то зустрінеться з 
автомобілем біля початку моста, якщо побіжить уперед – то біля кінця 
моста. У скільки разів швидкість автомобіля більша від швидкості, з якою 
біжить хлопчик? 

 
Розв’язок. 
Нехай довжина моста . У момент, коли хлопчик почув сигнал 

автомобіля, машина розташовувалася на відстані  від мосту. Незалежно 
від напрямку руху хлопчика, час руху автомобіля і хлопчика до зустрічі буде 
однаковий: . 



 

Якщо хлопчик біжить назустріч автомобілю, то 

 ⇒  (1). 

Якщо хлопчик побіжить в іншу сторону, то  (2). 

Підставивши (1) в (2), отримуємо   

Отже, ситуація, описана в задачі, в дійсності не реалізується. 
 

 
Завдання 5 (8 клас) 

 
Хід променя  через лінзу  

показано на рисунку. Побудуйте хід 
променя . 

 
 
 
 
 
 
 
Розв’язок. 
Проведемо головну оптичну вісь 

лінзи як перпендикуляр до неї, 
проведений через її середину.Проведемо 
через центр лінзи  допоміжний промінь 

 так, щоб прямі  та  були 
паралельними. Даний промінь пройде 
через лінзу, не змінюючи напрямок. Хід 
променя  свідчить, що лінза 
розсіювальна, тому продовження 

№ 
з/п 

Критерії оцінювання Бали 

1 Враховано рівність часу руху хлопчика і автомобіля 0,5 

2 Записано рівняння руху хлопчика і автомобіля для 
випадку руху хлопчика назустріч автомобілю 

1,5 

3 Записано рівняння руху хлопчика і автомобіля для 
випадку їх руху в одному напрямку 

1,5 

4 Зроблені математичні перетворення 1 

5 Зроблено аналіз отриманого результату 0,5 



 

променів  і  будуть пересікатися в лівій фокальній площині.  
Перетин фокальної площини і головної оптичної осі визначає положення 
фокусу  лінзи. 

Проведемо допоміжний промінь  так, щоб він був паралельний до 
променя . Продовження променів  та  будуть пересікатися в уже 
знайденій фокальній площині. Провівши лінію через точку  і точку 
перетину променя  з фокальною площиною, визначаємо хід променя 

. 
 

№ 
з/п 

Критерії оцінювання Бали 

1 
Знайдено центр лінзи та проведена головна оптична вісь 
лінзи 

1 

2 Знайдено положення точки С та фокальної площини 2 

3 Визначено хід променя  2 

 
Завдання 6 (9,10 клас) 

 

У чашку налили розчин кави при температурі С і кинули туди 

декілька шматочків льоду, взятого при температурі С. Коли лід 

розтанув, температура розчину стала С. На скільки відсотків 
зменшилася концентрація кави в розчині? Теплообмін розчину кави з 
оточуючим середовищем знехтувати. Питома теплоємність розчину кави й 

води однакова і дорівнює  , питома теплота плавлення льоду 

. 

Примітка. Концентрація – це відношення маси чистої кави до маси 
розчину. 

 
Розв’язок. 

Концентрація кави, яку налили в чашку , будемо вважати 

100%. Концентрацію кави, яку отримали після танення шматочків льоду, 

 будемо вважати за .  

Із пропорції .  

Запишемо даний вираз у іншому вигляді: 

            (1) 

 



 

Між розчином кави і шматочками льоду відбувається теплообмін. 
Розчин кави охолоджується: . Лід тане і утворена вода 

нагрівається: . 
Тепловий баланс: .  

Звідси . 

Підставивши дане значення в формулу (1), отримаємо  
Відповідь. Концентрація кави в розчині зменшилася на 28 %. 
 

№ 
з/п 

Критерії оцінювання Бали 

1 
Записано вираз для концентрації кави після опускання 
шматочків льоду 

1,5 

2 Записано рівняння теплового балансу 2,5 

3 Розраховано зменшення концентрації кави 1 

 
Завдання 7 (9 клас) 

 
Два скріплених між собою кубики з 

однаковими ребрами а і густинами  і  
плавають у двох рідинах так, що верхній кубик 
виступає на висоту а/3 над рівнем більш легкої 
рідини, а межа розподілу рідин проходить 
черед серединку нижнього кубика. Чому 
дорівнюють густини рідин, якщо вони 
відрізняються на 20 %? З якими силами діють 
кубики один на одного? Куди направлені сили? 

Розглянути два випадки: а) рідина 
проникає в простір між кубиками; б) рідина не 
проникає в простір між кубиками. 

 
Розв’язок. 
Так як густини рідин відрізняються на 20%, то =1,2ρ. (Для випадку 

ρ=0,8  розвязок буде аналогічним). 
Із умови плавання системи двох тіл (закон Архімеда) 

  знаходимо густини рідин:  

 , . 

А) У випадку, коли рідини проникають в простір між кубиками, то для 
кожного кубика окремо можна використати умову плавання. Із умови 



 

плавання для першої рідини  знайдемо силу, яка діє зі 

сторони другого кубика на перший: 

. 

Із умови плавання другого тіла  знайдемо 

силу, яка діє зі сторони першого кубика на другий: 

 

При  сили F направлені від межі розподілу кубиків, при 

 сили F направлені до межі розподілу кубиків, а при  

кубики не діють один на одного. 
Б) У випадку, коли рідини не проникають у простір між кубиками, то 

другий кубик є опорою для першого, тоді  і завжди направлена 
вертикально вверх.  

Із умови рівноваги другого тіла 

 

знайдемо силу :  (направлена 

вертикально вниз). 

У всіх випадках  (відповідно до третього закону Ньютона). 

Для випадку  отримуємо ,  

; 

А)    Б) )     
 

№ 
з/п 

Критерії оцінювання Бали 

1 Здійснено аналіз сил при плаванні системи кубиків, 
записана умова плавання 

1 

2 Визначена густина рідин 1 

3 Враховані варіанти взаємодії кубиків 1 

4 Записана умова плавання верхнього (нижнього) кубика для 
ситуації, коли кубики не тиснуть один на одного та записано 
співвідношення між густинами кубиків 

1 

5 Визначено напрямки та модулі сил, з якими кубики діють 
один на одного 

1 

 



 

Задача 8 (9 клас) 
 

Трюмо в кімнаті Знайки складається з трьох однакових дзеркал, два з 
яких закріплені під кутом 45º до третього дзеркала (рис. 1.). З часом 
центральне дзеркало перестало відбивати світло. Скільки своїх зображень 
зможе побачити Знайка, якщо він знаходиться на 
осі симетрії трюмо на відстані  від центрального 
дзеркала? Побудуйте всі зображення Знайки в 
дзеркалах трюмо. Довжина кожного дзеркала , 
висота більше зросту Знайки. 

 
Розв’язок. 
Введемо наступні позначення (рис. 2): АВСД – трюмо, S – положення 

Знайки, О – точка, в якій пересікаються лінії продовжень сторін трюмо АВ і 
СД, F – основа перпендикуляру, опущеного з точки S на АВ, Е – середина 
ВС. Очевидно, що в дзеркалах АВ і СД утворюються дійсні зображення 
Знайки (вони відповідно 
позначені  і ). Оскільки 

= , то обидва 
зображення  і  розташовані 
на прямій, проведеній через 
точку О паралельно ВС, і 

. Проте 
зображення можна побачити не 
завжди, а лише коли відбиті від 
дзеркала промені попадають у 
точку, в якій розташовується 
спостерігач. Так, власне 
зображення в дзеркалах АВ і СД 
Знайка може побачити, якщо 
точка F лежить на відрізку АВ (а 
не на його продовженні), а 
Знайка розташовується  між 
точками К і Н.  Перпендикуляри, 
опущені з даних точок на АВ, 
проходять відповідно через точки 

В і А. Обчислення показують, що ЕК ,   ЕН ). 

Крім двох дійсних зображень, утворюється уявне зображення 
предмета  в дзеркалі СД і, навпаки, уявне зображення предмета  в 
дзеркалі АВ, оскільки після відбивання від дзеркала АВ промінь спочатку 
потрапляє на дзеркало СД, а потім уходить з системи.  Обидва отриманих 



 

таким чином зображень розташовуються в точці  (OS= ). Також 
співпадає їх орієнтація, тому зображення фактично одне. 

Дане зображення може утворитися, якщо промінь, який виходить з 
точки  і проходить через відрізок АВ, потрапляє на відрізок СД, тобто 
якщо пряма ВД пересікає пряму  на відрізку О . Відповідну умову 
можна записати у вигляді . Дану умову можна переписати у 

вигляді , тому остаточно умову можна 

записати у вигляді: . 

Уявне зображення  Знайка не зможе побачити, тому що всі 

промені, що виходять з точки , не потрапляють до нього. У той же час 
вони повинні виходити з одного з бокових дзеркал трюмо АВ або СД, 
поскільки після відбивання від них промінь більше не змінює напрямок. 
Тому область, із якої видно зображення , обмежена променями   і 

 та променями  і  (на малюнку дана область зображена сірим 
кольором). Очевидно, що ніяка точка осі симетрії дзеркала не належить 
даним областям. (Якщо зійти з центральної осі, то дане зображення дійсно 
можна побачити). 

Відповідь: при   існує три зображення, в інших випадках – 

2 уявних зображення, при  Знайка бачить  

2 зображення або ні одного. 
 

№ 
з/п 

Критерії оцінювання Бали 

1 Побудовано дійсні зображення  і  та названа їх кількість 1 

2 
Визначена область  (відрізок КН), з якої Знайка може бачити 
дійсні зображення  і  

1 

3 Зроблені розрахунки положень точок К і Н 1 

4 Побудовано уявне зображення  1 

5 
Визначена область, з якої Знайка може бачити уявне 
зображення (заштрихована область) 

1 

 
Завдання 9 (9, 10 клас) 

 
У схемі всі резистори мають опір R. 

Напруга на клемах дорівнює U. Визначити силу 
струму I у колі. Опором провідників можна 
знехтувати. 



 

Розв’язок. 
Позначимо  вузли схеми – рис. 1. 
Потенціали точок С і D однакові, тому напруга між цими точками 

дорівнює нулю. Схему можна замінити на еквівалентну, яку легко утворити, 
перегнувши дану схему відносно прямої AB і з’єднавши точки C і D (Рис. 2).  

 
 
 
 

На ділянках AC, CK, CB резистори опором R будуть з’єднані 
паралельно. Опір кожної такої 

ділянки . Відповідна 

еквівалентна схема зображена на 
рис. 3. 

Загальний опір кола .  

Сила струму . 

 

№ 
з/п 

Критерії оцінювання Бали 

1 Зроблено висновок, що потенціали точок С і D однакові 1 

2 намальована еквівалентна схема (рис. 2) 2 

3 Розраховано опір ділянок AC, CK, CB 0,5 

4 Розраховано опір кола 0,5 

5 Розраховано силу струму 1 

 
Завдання 10 (9 клас) 

 
Довжина тенісного корту L=24 м. Тенісист А подає м’яч із задньої лінії 

з  швидкістю  км/год. Тенісист Б приймає м’яч на своїй задній лінії 
і відправляє його на сторону тенісиста А зі швидкістю  км/год. У 
той момент, коли тенісист Б приймає м’яч, тенісист А біжить до сітки зі 



 

швидкістю  м/с і відбиває м’яч, який летить йому назустріч з 
швидкістю  км/год. Цей удар тенісист виконав невдало і мяч 
потрапив у сітку. Скільки часу тривав розіграш м’яча? Зміщенням м’яча по 
вертикалі під час польоту та опором повітря знехтувати. 

 
Розв’язки. 

Від подачі до прийому м’яч летить . Після відбивання 

м’яча тенісистом Б, м’яч буде рухатися відносно тенісиста А зі швидкістю 

 і пролетить . За цей час тенісист А 

пробіг відстань . Після відбивання м’яча тенісистом А, він 

пролетить відстань . Час руху м’яча до попадання в сітку 

 Загальний час польоту м’яча: . 

 
Графічний розв’язок задачі. 

 
 

 
 
 

№ 
з/п 

Критерії оцінювання Бали 

1 Переведено швидкості м’ячей в систему СІ 0,5 

2 Знайдено час  1 

3 Знайдено час  1 

4 Знайдено відстань та  0,5 

5 Знайдено час  1 

6 Розраховано  1 



 

Завдання 11 (10 клас) 
 

На горі над виїздом з тунелю стоїть 
пушка, яка стріляє під любим кутом до 
горизонту. Швидкість вильоту снаряду 
може змінюватися. Із тунелю 
виїжджають машини, що рухаються з 
швидкістю . Пушка стріляє по машині в 
той момент часу, коли вона виїжджає з 
тунелю. Визначте, на якій висоті 
розташована пушка над дорогою, і з 
якою максимальною швидкістю можуть вилітати снаряди. Вважайте, що 
підбиті машини миттєво зупиняються, і що снаряди попадають у ті машини, 
в які цілилась пушка. Мінімальна відстань, на якій може бути підбита 
машина, – , максимальна – . 

 
Розв’язок. 
Введемо осі координат Ох, Оу так, як 

показано на рисунку. Спроектуємо початкову 
швидкість снаряду  на дані осі. В проекції на 
горизонтальну вісь і снаряд, і машина 
рухаються рівномірно, тому щоб снаряд 
потрапив у машину, їх горизонтальні 
швидкості повинні бути однакові, тобто 

.  
У проекції на вісь Оу залежність координати снаряду від часу 

виглядає: 

, де  – висота обриву. 

У момент попадання снаряду в машину координата . 
Розв’язавши квадратне рівняння та відкинувши від’ємний результат, 

отримаємо час польоту снаряду . 

Оскільки існує деяка максимальна швидкість вильоту снаряду , то 
їй відповідає максимальна можлива вертикальна проекція початкової 

швидкості . Дуло пушки може бути нахилене і вище, і 

нижче від горизонту, так що вертикальна проекція початкової швидкості 
снаряду може змінюватися від  до . Час польоту снаряду при 

 

x 

y 



 

цьому змінюється від мінімального  (1) до 

максимального  (2). 

Крім того, за умовою задачі за цей час машини проходять відстань від 

мінімального  до максимального . Виражаючи звідси  і  та 

підставляючи їх в формули (1), (2), отримуємо систему рівнянь: 

;          . 

Розв’язок відносно та Н: , .  

Максимальна швидкість вильоту снарядів:  

. 

 
 
 

Завдання 12 (10, 11 клас) 
 

Автомобіль стоїть на схилі, що має кут нахилу 30  до горизонту. За 
який мінімальний час після старту в точці 1 він може проїхати 200 м по 
прямолінійній траєкторії до точки 2. Коефіцієнт тертя між колесами і 
поверхнею схилу 0,6. Вважайте, що двигун автомобіля може забезпечити 
необхідну швидкість розгону.  

 Розглянути варіанти: 

 сила тяги двигуна рівномірно розподілена на всі колеса; 

  сила тяги передається тільки на одну вісь і рівномірно 
розподілена на два колеса. 

№ 
з/п 

Критерії оцінювання Бали 

1 Аналіз фізичної ситуації 2 

2 Записані рівняння руху 1 

3 Здійснені математичні перетворення 1 

4 Отримано результат 1 



 

 Поясніть, як буде поводити себе автомобіль при намаганні 
подолати цю відстань за коротший, ніж визначений вами мінімальний час.  

 

Розв’язок. 

На автомобіль діють сила тяжіння, сила нормальної реакції опори  і 

сила тертя спокою .  

 
 

Автомобіль буде рухатися по прямій, якщо складова сила тертя  

компенсуватиме складову сили тяжіння  , яка стягує автомобіль вниз по 

схилу: . 

 
 

За ІІ законом Ньютона: . 
Спроектувавши на координатні осі, отримуємо: 

 

Проте сила тертя не перевищує максимального значення: 
. 

Тому максимальне прискорення . 



 

. 
 

Час проходження відстані S із стану спокою: 

. 

У даному розв’язку вважалось, що вага автомобіля і сила тяги 
розподілені рівномірно на колеса автомобіля. В такому випадку при 
намаганні підвищити силу тяги двигуна, всі колеса почнуть пробуксовувати і 
автомобіль буде сповзати вниз, утримуючи корпус паралельно 
попередньому напрямку. 

Якщо сила тяги передається на одну вісь, то максимальне 
прискорення буде визначатися з умови: 

. 

Тоді . 

Але при передачі тяги на одну вісь підвищення потужності двигуна 
приведе до «пробуксовки» коліс цієї осі, тому саме вони почнуть сповзати 
вниз, і автомобіль розвернеться перпендикулярно попередньому напрямку, 
вниз тими колесами, на які передається тяга двигуна. 

 

 
Завдання № 13 (11 клас) 

 
Котушка із мідного дроту має N витків, 

намотаних в один шар. Радіус обмотки дорівнює R, 
діаметр поперечного перерізу дроту – d. Виводи 
котушки через ковзкі контакти підключені до 
гальванометру (прилад для вимірювання 
електричного заряду). Котушку розкрутили до 

кутової швидкості  навколо її осі, а потім 

№ 
з/п 

Критерії оцінювання Бали 

1 Аналіз фізичної ситуації, визначено прискорення за  
ІІ законом Ньютона 

1 

2 Записано вираз для максимальної сили тертя 1 

3 Визначено складові сили тертя 1 

4 Визначено час руху при постійному прискоренні 1 

5 Аналіз поведінки автомобіля при  1 



 

загальмували. Під час гальмування в котушці і гальванометрі виник 
електричний струм. Який електричний заряд пройде через гальванометр за 
весь час існування електричного струму? 

Заряд електрона – e, його маса – m, концентрація електронів (число 
електронів в одиниці об’єму) в міді дорівнює n. Вважайте, що під час руху 
електронів у провіднику на них діє сила опору руху, пропорційна швидкості 

електрона , де  – постійний відомий коефіцієнт. 
 

Розв язок. 
При гальмуванні на електрони діє сила опору руху. Другий закон 

Ньютона для електрона: . Використаємо означення прискорення 

та швидкості: . Звідси, . Дане співвідношення 

справедливе для малих проміжків часу, але якщо просумувати по всіх 
проміжках за весь час руху, то співвідношення можна розглядати для 
повної зміни швидкості й координати, тому . Звідси, 

.  

Ті електрони, які розміщувалися на менших ніж  відстанях від 
гальванометра, пройдуть через нього. Електрони займали об’єм L, де 
S – площа поперечного перерізу провідника.  

Їх кількість . 

Електрони несуть заряд . 
 

№ 
з/п 

Критерії оцінювання Бали 

1 Аналіз фізичної ситуації 1 

2 Записані математичні вирази фізичних законів 2 

3 Зроблено математичні перетворення 1 

4 Отримано результат 1 

 
Завдання 14 (11 клас) 
 

Чотири однакові металеві пластини площею S 
розташовані вертикально. Відстань між сусідніми 
пластинами d. Першу пластину закоротили з третьою, 
другу – з четвертою, і отриману конструкцію 
під’єднали до джерела постійної напруги. Визначте 
електричну ємність такої системи пластин. 
Діелектрична проникність вакууму дорівнює . 

 



 

Розв’язок. 
Нехай систему під’єднали до джерела, на клемах 

якого підтримуються потенціали  та . Провідники 
забезпечують рівність потенціалів на пластинах, тому 
кожна з пластин буде мати потенціал, який показано на 
рис. 1. 

Нехай для більшої визначеності . Тоді між 
любими сусідніми пластинами є однорідне електричне 
поле, напрямок якого показано на малюнку (від 
більшого потенціалу до меншого). Величина поля  
однакова для всіх проміжків, так як , а різниця потенціалів на 

сусідніх пластинах і відстань  однакові для всіх проміжків між пластинами. 
Дане поле створюється в кожному з проміжків між усіма пластинами. 

Крайні пластини створюють між собою поле  (на 
рис. 2 направлено зліва направо кольоровими 
стрілками), які пронизують усі проміжки. Отже густина 

заряду на крайніх пластинах . Оскільки 

, то . Дві внутрішні пластини не створюють 

зовнішнє поле, а в середині, між собою, повинні 

створювати поле 2  (на рис. 2 поле направлене справа 
наліво чорними стрілками), так щоб суперпозиція поля 
зовнішніх пластин і поля внутрішніх пластин у даній області утворювала 
поле Е, направлене справа наліво. Отже, густина заряду на внутрішніх 
пластинах у два рази більший за густину заряду на зовнішніх пластинах. 

Заряд конденсатора дорівнює . З іншої сторони, . 

Звідки . 

Дану відповідь можна було отримати, якщо передбачити, що кожен 
проміжок між пластинами можна представить як конденсатор ємністю 

, і що на всіх таких трьох конденсаторах однакова напруга. Отже, 

вони підключені паралельно один до одного, і повна ємність системи 
дорівнює . 

 

№ 
з/п 

Критерії оцінювання Бали 

1 Аналіз фізичної ситуації 1 

2 Записані математичні вирази фізичних законів 2 

3 Зроблено математичні перетворення 1 

4 Отримано результат 1 

 



 

Завдання 15 (11 клас) 
 

Дві однакові кульки масою  з єднані легкою 
пружиною з жорсткістю . Довжина пружини в 
недеформованому стані –  і значно більша діаметра 
кульок. Одна з кульок прикріплена до стелі нерухомого 
ліфта, друга – вільно висить на пружині. В деякий момент 
часу  ліфт починає підійматися з постійним 
прискоренням . Запишіть: 

 закон руху підвішеної кульки  відносно стелі; 

 визначте максимальне видовження пружинки в 
процесі руху;  

 відносну зміну сили натягу пружини після того, як 
через деякий проміжок часу коливання пружинки затухнуть, у порівнянні з 
силою пружності у нерухомому ліфті. 

 

Розв язок. 
До руху з прискоренням сила тяжіння урівноважується силою 

пружності . Тоді . 

При русі з прискоренням сила пружності пружини повинна 
забезпечити прискорений рух нижньої кульки, тому в положенні рівноваги 
повинна виконуватися умова . Отже, в даному положенні 

видовження пружинки дорівнює .  

Таким чином, зміщення від попереднього положення рівноваги буде 

дорівнювати . Дана величина є амплітудою 

коливань.  
Закон руху кульки (з урахуванням початкових умов і зображеної осі 

координат): , де  – циклічна 

частота коливань пружинного маятника. 
Максимальне видовження пружинки дорівнює (через половину 

періоду коливань): . 

Відносна зміна сили пружності  не залежить від 

параметрів вантажу і пружини. 
 
 
 



 

 
Завдання 16 (11 клас) 

 
На рисунку зображено графік 

циклічного рівноважного процесу, який 
проводиться над одним молем 
ідеального одноатомного газу. По 
горизонталі відкладена робота, яка 
виконується газом з моменту початку 
процесу, по вертикалі – кількість тепла, 
отриманого газом. Побудуйте графік 
цього процесу в координатах pV та 
знайдіть ККД даного циклу. 

 
Розв’язок. 
Графік процесу зображено на рисунку. 

Процеси 1-2 і 3-4 – ізохорні, оскільки на 
даних ділянках не виконується робота, 

. Процеси 2-3 і 4-1 ізотермічні, 
поскільки на даних ділянках , тоді з 
першого закону термодинаміки . 

ККД цикла обчислюється за формулою 

25 %. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
з/п 

Критерії оцінювання Бали 

1 
Записано ІІ закон Ньютона і визначено видовження 
пружинки  

1 

2 Записано формулу амплітуди коливань. 1 

3 Записано закон руху кульки. 1 

4 Записано максимальне видовження пружинки. 1 

5 Визначена відносна зміна сили пружності. 1 

№ 

з/п 
Критерії оцінювання Бали 

1 Визначено процеси на ділянках 1-2 і 3-4 1 

2 Визначено процеси на ділянках 2-3 і 4-1 1 

3 Побудовано графік процесу в координатах р,V 1 

4 Визначено ККД циклу 2 



 

5. Завдання експериментального туру  
ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики  

 
8-9 клас 

 
Обладнання. Пластилін, стакан з водою, нитки, штатив, лінійка, 

скріпка. 
 
Завдання. 
1. Запропонуйте та теоретично обгрунтуйте методику визначення 

густини пластиліну.  
2. Наведіть план проведення досліджень і послідовність обробки 

результатів. 
3. Проведіть вимірювання. Наведіть виміряні дані та результати їх 

обробки у вигляді таблиці. 
4. Проаналізуйте отриманий результат. 
5. Оцініть похибку вимірювань. 
6. Запропонуйте заходи для підвищення точності вимірювань. 
 

10-11 клас 
 
Обладнання: дві монети номіналом 5 (або 25) копійок; лист А4 

прозорого паперу; лист А4; міліметровий папір; дві 
лінійки. 

Групове: скотч; ножиці. 
 
Завдання. Дослідіть залежність кута розлітання двох однакових монет 

при нецентральному частково пружному ударі від прицільної 
відстані. 

Для цього: 

 Запропонуйте та теоретично обґрунтуйте методику визначення 
коефіцієнта відновлення при центральних ударах однакових 
монет. 

 Проведіть експерименти по центральному удару двох монет 
номіналом 5 копійок (або двох монет номіналом 25 копійок). 

 Визначте коефіцієнт відновлення. 

 Запропонуйте методику вимірювання кута розльоту при 
нецентральному співударі однакових монет. 

 Проведіть експерименти з нецентральних співударів: 5-5 копійок 
(або 25-25 копійок) для різних прицільних відстаней. Виміряйте 
кути розльоту. 



 

 Проаналізуйте, від яких параметрів залежить кут розльоту, і 
зробіть висновки. 

 
Додаткова інформація. 
 
Прицільна відстань (у даному випадку) – мінімальна відстань центру 

нерухомої монети від прямої, вздовж якої рухається центр налітаючої 
монети. 

Коефіцієнт відновлення , де ,  – проекції початкових 

швидкостей монет на лінію, що сполучає їх центри, ,  – проекції 
кінцевих швидкостей монет на цю лінію. 

Щоб здійснити центральне зіткнення або зіткнення з необхідною 
прицільною відстанню, зручно використати лінійку як напрямну, вздовж якої 
запускаємо монету. Для розгону монети можна вдарити монету нігтем. 
Другу монету в усіх експериментах доцільно використовувати в якості 
нерухомої мішені. 
  



 

 
  



 

7. Аналітичний звіт 

про проведення ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики 

в 2013-2014 навчальному році 

 

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, 

турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-

дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси 

фахової майстерності за № 1099 від 22.09.2011, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України за № 1318/20056 від 17.11.2011, та згідно 

наказу управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації 

№ 895-ОД від 26.11.2013 «Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад та участь команд учнів Сумської області у ІV етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2013-2014 навчальному році» 22-23 

січня 2014 року проведена олімпіада з фізики серед учнів 8, 9, 10 та 11 

класів. 

Олімпіада проводилася на базі Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти. У закладі було створено належні умови 

для організації і проведення олімпіади. Олімпіада відбулася без порушення 

умов її проведення. 

У ІІІ етапі олімпіади з фізики взяли участь 77 учнів з усіх міст і районів 

області (крім Великописарівського району), що складає 93 % від квоти. 7 % 

учнів не взяли участі в олімпіаді в зв’язку з захворюванням. 

Серед учасників олімпіади учнів 8-их класів – 23, 9-их – 22, 10-их – 19, 

11-их – 13. Із сільських шкіл – 22 % учнів, міських – 18 %, спеціалізованих – 

60 %. 

Найбільшу кількість учасників представили м. Суми (11 учнів), м. 

Шостка (9 учнів), м. Конотоп та Кролевецький район (по 5 учасників). 

До складу журі увійшли 5 представників вищих навчальних закладів 

м. Суми (2 викладачі Сумського державного університету, 2 – Сумського 

державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка та 1 – 

машинобудівного коледжу Сумського державного університету), 3 вчителі 

фізики загальноосвітніх навчальних закладів м. Суми  та 1 вчитель фізики 

загальноосвітньої школи Сумського району. З них: 1 кандидат технічних 

наук, 1 кандидат педагогічних наук, 2 кандидата фізико-математичних наук 

(44,5 % кандидатів наук від загальної кількості членів журі),2 вчителя-

методиста (22,2 %), 2 вчителя вищої категорії (22,2 %) та 1 учитель першої 

категорії (11,1 %). 

Олімпіада з фізики проводилася у два тури: 



 

– експериментальний (виконання експериментального завдання); 

– теоретичний (розв’язування різних типів фізичних задач, що 

охоплюють розділи курсу «Фізики», вивчені учнями на момент проведення 

олімпіади відповідно до навчальних програм класу навчання учнів та 

програм попередніх років навчання). 

З метою єдиного підходу до оцінювання виконаних завдань 

експериментального та теоретичного турів журі розробило критерії 

оцінювання кожної задачі та шкалу оцінювання. Максимальна кількість 

балів за правильно виконане завдання експериментального туру – 10 

балів, теоретичного туру – 25 балів (по 5 балів за кожну правильно 

розв’язану задачу). 

Середній бал виконання завдань експериментального туру учнями 8-

го класу склав 2,3 бали, 9-го – 3,2 бали, 10-го – 2,1 бал, 11-го – 2,8 балів; 

теоретичного: учнями 8-го класу – 5,6 бали, 9-го – 8,5 балів, 10-го – 6,8 

балів, 11-го – 8 балів. 

Найбільшу кількість балів у експериментальному турі отримали по 1 

учню 11 та 9 класу – 7,5 бали (75 % від максимальної кількості балів), 1 

учень 10 класу – 5 балів (50 % від максимальної кількості балів), 1 учень 8 

класу – 5,5 балів (55 % від максимальної кількості балів). 

Найбільшу кількість балів у теоретичному турі отримали 1 учень 11 

класу – 16,5 бали (66 % від максимальної кількості балів), 1 учень 10 класу 

– 16 балів (64 % від максимальної кількості балів), по 1 учню 9 та 8 класів – 

17,5 балів (70 % від максимальної кількості балів). 

Найменьшу кількість балів у експериментальному турі отримали 3 учні 

11 класу (1 бал – 10 % від максимальної кількості балів), по 1 учню 10-го, 9-

го та 8-го класів – 0,5 балів (5 % від максимальної кількості балів). 

Найменьшу кількість балів у теоретичному турі отримали 1 учень 11 

класу – 1 бал (4 % від максимальної кількості балів), 1 учень 10-го класу – 2 

бали (8 % від максимальної кількості балів), 1 учень 9-го класу – 1,5 балів 

(6 % від максимальної кількості балів) та 2 учні 8-го класу – 0,5 балів (2 % 

від максимальної кількості балів). 

Найбільшу кількість балів за результатами двох турів набрали: 

– 8 клас – 23 бали (якість виконання завдань 66 %); 

– 9 клас – 24,5 балів (якість виконання завдань 70 %); 

– 10 клас – 20 балів (якість виконання завдань 57 %); 

– 11 клас – 24 бали (якість виконання завдань 69 %). 

Найменшу кількість балів за результатами двох турів набрали учні: 



 

– 8 клас (1 – 4,5 бали) – учні Глухівського, Недригайлівського, 

Конотопського, Ямпільського, Лебединського районів, м. Лебедин; 

– 9 клас (3,5 – 4,5 бали) – Лебединського, Липоводолинського, 

Охтирського, Ямпільського районів; 

– 10 клас (2 – 4,5 бали) – Роменського району, м. Глухів, м. Шостка. 

– 11 клас (3,5 – 4,5 бали) – Білопільського, Охтирського районів,  

м. Лебедин. 

Всього найменшу кількість балів за результатами двох турів отримали 

16 учасників (21 % від загальної кількості учасників олімпіади), з яких 11 

учнів навчається в сільських школах. 

Низькі результати показали учень 8-го класу (4 бали) Державного 

ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський 

корпус» імені І.Г. Харитоненка та учень 9-го класу (4,5 бали) Глухівської 

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів імені М.І. Жужоми. 

Слід відзначити, що фізичні ситуації у переважній кількості задач мали 

елементи, які відрізняли їх від стандартних, таких, що пропонуються 

збірниками задач з фізики для опрацювання в навчальному процесі. Уміння 

аналізувати нестандартні ситуації та застосовувати стандартні підходи до 

виконання таких задач є основним фактором, який забезпечив перемогу 

учасникам олімпіади.  

Завдання ІІІ етапу олімпіади складалися з задач різних розділів 

фізики. До розділу «Механіка» належали задачі № 2 та № 4 (завдання 8-го 

класу), № 2, та № 5 (завдання 9-го класу), № 2 і № 3 (завдання 10-го класу), 

№ 3 і № 4 (завдання 11-го класу). 

Аналіз розв’язку задачі № 2 з теми «Умова плавання тіл» показав, що  

57,5 % учнів 8 класу та 50 % учнів 9 класу записують умову плавання тіл, 

розраховують силу Архімеда. Але лише 4 % учнів 8-го та 22,7 % учнів 9-го 

класу здійснили аналіз ситуацій взаємодії кубиків у залежності від їх 

густини та умов плавання. Також у учнів 8-го та 9-го класу не застосовувати 

ІІІ закон Ньютона. 

Переважна кількість учні 9-го класу найкраще виконали задачу № 5 з 

теми «Рівномірний прямолінійний рух», проте лише у 26 % учасників задача 

розв’язана раціональним способом – із застосуванням класичного закону 

додавання швидкостей. 9 % учнів виконали числові розрахунки в одиницях, 

які не належать системі СІ, та 9 % учнів – зробили помилки в перетворенні 

одиниць. 

Для учнів 8 класу задача № 5 з теми «Рівномірний прямолінійний рух» 

виявилася більш складною, ніж для учнів 9 класу. Задачу в повному обсязі 



 

розв’язали 14 % учнів та 23 % – частково. Учні володіють уміннями 

складати рівняння руху тіл, але допускають помилки в математичних 

перетвореннях, оскільки мають слабко сформований математичний апарат 

для розв’язування задач у загальному вигляді. 

65 % учнів 10 класу виконали аналіз фізичної ситуації задачі № 2 та 

записали рівняння руху снарядів, але використали формули руху тіла 

кинутого під кутом до горизонту з поверхні Землі, не врахувавши висоту 

вильоту снарядів.  

74 % учнів 10 класу та 85 % учнів 11 класу здійснюють аналіз руху 

тіла на похилій площині і застосовують ІІ закон Ньютона. Однак, 58 % учнів 

10-го та 7,8 % учнів 11-го класу помилково розуміють природу сили тяги 

автомобіля.. 21 % учнів 10-го та 23,5 % учнів 11-го класу задачу не 

виконали повністю. 

77 % учнів 11-го класу володіють знаннями з теми «Механічні 

коливання» (задача № 2) та використовують ІІ закон Ньютона для аналізу 

механічних коливань, але лише 38 % учнів записали рівняння гармонічних 

коливань у загальному випадку. 23 % учнів розраховують максимальне 

видовження пружини, але помилково вважають, що воно є амплітудою 

коливань. У записі рівняння гармонічних коливань початкові умови 

намагалися врахували лише 15,7 % учнів. 

До розділу «Теплові явища» належали задачі № 1 та № 3 (завдання 

8-го класу), № 1 (завдання 9-го та 10-го класів), № 5 (завдання 11-го класу). 

61 % учнів 8-го класу застовували умову рівності тисків у сполучених 

посудинах при виконанні задачі № 1 з теми «Сполучені посудини». 22 % 

учнів допустили помилки в розв’язку, що свідчить про низький рівень 

засвоєння знань з даної теми. 

Найскладнішою для учнів 8 класу виявилася задача № 3 з теми 

«Теплове розширення твердих тіл та рідин». Виконали аналіз фізичної 

ситуації задачі 18 % учнів та записали формули обʼ ємного розширення 

рідин та лінійного розширення тіл лише 9 % учнів. Такий результат свідчить 

про те, що вчителі, незважаючи на малу кількість годин, визначених 

програмою з фізики для 7-го класу, не надали належної уваги повторенню 

матеріалу даної теми під час підготовки учнів до ІІІ етапу олімпіади. 

83 % учнів 9-го та 63 % учнів 10-го класу застосували рівняння 

теплового балансу до опису явища теплообміну. Деякі учні зробили 

помилку в аналізі процесів та не врахували їх у рівнянні. Для 13 % учнів 9-

го класу задача виявилася складною. 



 

38,4 % учнів 11-го класу використали І закон термодинаміки та знання 

про ізотермічні процеси в аналізі графіка теплових процесів у задачі № 5 та 

правильно назвали ізопроцеси. Але учні допустили помилку в побудові 

графіку ізотерміного процесу (30,7 % учнів) та не врахували, що цикл 

замкнений. Лише 15,7 % учнів правильно визначили ККД циклу. Типова 

помилка, яку зробили учні, в тому, що робота газу можу бути як додатною, 

так і від’ємною. 

До розділу «Оптика» належали задачі № 5 (завдання 8-го класу), № 3 

(завдання 9-го класу). 

Для учнів 8-го та 9-го класів середніми за складністю виявилися 

задачі з розділу фізики «Геометрична оптика». 17% учнів 8-го класу 

побудували хід променя в розсіювальній лінзі, а глибокі знання про 

властивості фокальної площини та хід променів, які не паралельні головній 

оптичній осі, показали 48 % учнів 8-го класу.  

40 % учнів 9-го класу,  використовуючи базові знання з теми 

«Побудова зображення в плоскому дзеркалі», успішно побудували дійсні 

зображення в плоскому дзеркалі, але зробили помилку у визначенні області 

видимості зображень. Лише 23 % учасників побудували уявне зображення 

предмета, проте не змогла визначити область видимості цього зображення. 

До розділу «Електричний струм» належали задачі № 4 (завдання 9-го 

та 10-го класів), № 1 (завдання 11-го класу). 

Аналіз виконання задачі з теми «Закон Ома для ділянки кола» виявив 

поглиблену підготовку учнів: 4 учня (17 %) 9-го класу та 1 учень (6 %) 10-го 

класу помітили симетричність електричного кола та точки однакового 

потенціалу. 2 учні 10-го класу (12 %) розв’язали задачу з застосовування 

закону Кірхгофа, що свідчить про випереджальний характер роботи їх 

учителів з учнями-учасниками олімпіади з фізики. 

23 % учнів 11 класу виконали задачу № 1, використавши різні підходи 

до аналізу фізичної ситуації та поєднавши знання з тем «Динаміка 

обертального руху», «Електричний струм в металах». 23 % учнів задачу не 

виконали. Решта учнів помилково розрахувала відстань, пройдену 

електроном до зупинки, або інші помилки. 

До розділу «Атомне ядро» належала задача № 5 (завдання 10-го 

класу). Традиційно серед завдань ІІІ та ІV етапів Всеукраїнської олімпіади з 

фізики відсутні задачі даного розділу фізики. Незважаючи на те, що задача 

проста, її виконали лише 5 учнів (26 %), що свідчить про відсутність 

базових знань з даної теми, а також, що вчителі не надали належної уваги 



 

повторенню матеріалу даної теми під час підготовки учнів до ІІІ етапу 

олімпіади. 

До розділу «Електричне поле» належала задача № 2 (завдання 11-го 

класу), яку виконали 31 % учнів. 31 % учнів помилково визначили тип 

з’єднання конденсаторів. Для 38 % учнів задача була складною. 

Аналіз робіт експериментального туру олімпіади показав, що в 

повному обсязі обгрунтували методику вимірювання коефіцієнта 

відновлення 10,5 % учнів 10-го та 23 % учнів 11-го класу, частково –  

17,65 % учнів 10-го та 62 % учнів 11-го класу, провели вимірювання, 

розрахували похибки  23 % учнів.  

Методику вимірювання густини пластиліну запропонували 13,6 % 

учнів 9-го класу. Решта учнів 9-го та 8-го класу частково обгрунтувала 

методику застосування важеля для тіла, зануреного в рідину, та спосіб 

визначення об’єму тіла. Чітко сформовані уміння проводити 

експериментальні дослідження показали 3 учні 11-го, 2 учні 10-го, 1 учень 

9-го класу. 

За результатами ІІІ етапу олімпіади було присуджено 29 призових 

місць: 

– 8 клас: І місце – 1 учень, ІІ місце – 2 учні, ІІІ місце – 3 учні; 

– 9 клас: І місце – 1 учень, ІІ місце – 3 учні, ІІІ місце – 7 учнів; 

– 10 клас: І місце – 1 учень, ІІ місце – 2 учні, ІІІ місце – 3 учні; 

– 11 клас: І місце – 1 учень, ІІ місце – 2 учні, ІІІ місце – 3 учні. 

Кількість переможців у 9, 10 та 11 класах складала 50 % від кількості 

учасників олімпіади відповідного класу, у 8 класі – 30 %, оскільки 74% учнів 

8-го класу за результатами двох турів отримали сумарний бал менший ніж 

третина від максимально можливої сумарної кількості балів (Максимальний 

бал – 35, третина – 11,7 балів). 

Найкращі результати традиційно показали команди м. Суми (10 

переможців), м. Шостка (5 переможців), м. Конотоп (3 переможця). По два 

призових місця у команд м. Ромни та Кролевецького району, по одному – у 

команд Краснопільського, Конотопського, Глухівського та Ямпільського 

районів. Команда Сумської обласної гімназії-інтернату для талановитих та 

творчо обдарованих дітей Сумської обласної ради виборола 2 призових 

місця, команда Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-

фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І.Г. Харитоненка – 1 місце. 

Найгірше виступили команди м. Лебедин, Лебединського, 

Недригайлівського та Охтирського районів. 



 

22 учителя фізики підготували переможців ІІІ етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з фізики. Серед них: Северин В.М підготував трьох 

призерів; Демків О.С., Таранова Т.Ю., Василенко В.О., Курносенко О.В. – 

по два призери, що свідчить про систематичну та цілеспрямовану роботу 

цих учителів з обдарованими учнями. 

До апеляційної комісії надійшла заява від Бондарця Артема 

Павловича, учня Кролевецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 

ім. М.О. Лукаша Кролевецької районної ради, щодо оцінювання його 

роботи. 06.02.2014 року апеляційна комісія у складі Павловська Л.М. 

(секретар оргкомітету, провідний спеціаліст відділу дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної освіти управління освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації), Удовиченко І.В. (член оргкомітету; 

проректор Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти), Зимак Ю.А. (голова журі, кандидат технічних наук, доцент кафедри 

загальної та теоретичної фізики Сумського державного університету), 

Нефедченко В.Ф. (експерт-консультант, кандидат фізико-математичних 

наук, доцент кафедри загальної та теоретичної фізики Сумського 

державного університету) та Карпуша В.М. (секретар журі, методист 

фізики) розглянула заяву учня, надала роз’яснення щодо оцінювання його 

роботи та ухвалила попереднє рішення журі залишити в силі. Учень 

письмово погодився з рішенням апеляційної комісії. 

Найкращий учитель – Северин В.М., вчитель фізики Олександрівської 

гімназії Сумської міської ради. 

Найкращий заклад – Олександрівська гімназія Сумської міської ради. 

Найкращий учень – Лук’янихін Олег, учень 11 класу Сумської  

гімназії № 1 м. Суми  Сумської області 

 

Методист фізики СОІППО      В.М. Карпуша 

 
Підпис наявний в оригіналі 

  



 

8. Річний та загальний рейтинг команд Сумської області 
 

№ 
з/п 

Район/місто 
Річний рейтинг 
2012-2013 н. р., 

бали 

Річний рейтинг 
2013-2014 н. р., 

бали 

Загальний 
рейтинг, 

бали 

1 Білопільський 6 0 6 

2 Буринський 0 0 0 

3 В-Писарівський 0 - 0 

4 Глухівський 4,75 6 10,75 

5 Конотопський 0 7 7 

6 Краснопільський 0 12 12 

7 Кролевецький 13,41 6,6 20,01 

8 Лебединський 0 0 0 

9 Л-Долинський 3,75 0 3,75 

10 Недригайлівський 0 0 0 

11 Охтирський 0 0 0 

12 Путивльський 0 0 0 

13 Роменський 13,13 0 13,13 

14 С-Будський 0 0 0 

15 Сумський 7 0 7 

16 Тростянецький 5,58 0 5,58 

17 Шосткинський 0 0 0 

18 Ямпільський 0 4 4 

19 м. Глухів 9,5 0 9,5 

20 м. Конотоп 7,2 9,2 16,4 

21 м. Лебедин 0 0 0 

22 м. Охтирка 0 0 0 

23 м. Ромни 8,88 8,83 17,71 

24 м. Шостка 10,41 9 19,41 

25 м. Суми 19,03 16,72 35,75 

26 Глухівська загальноосвітня 
школа-інтернат І-ІІІ ступенів 
ім. М.І. Жужоми 

12,5 0 12,5 

27 Сумська обласна гімназія-
інтернат для талановитих та 
творчо обдарованих дітей 

8,94 9,83 18,77 

28 Державний ліцей-інтернат з 
посиленою військово-
фізичною підготовкою 
«Кадетський корпус» ім. І.Г. 
Харитоненка 

0 7,5 7,5 



 

9. Список учнів переможців ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з фізики в 2013-2014 навчальному році 

 

№ 
з/п 

Клас 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Повна назва навчального закладу 

Зайняте 
місце 

1 2 3 4 5 

1 8 
Кочетков 

Денис 
Олександрович 

Олександрівська гімназія  Сумської 
міської ради Сумської області 

І 

2 8 
Заяц 

Катерина 
Валентинівна 

Шосткинський навчально-виховний 
комплекс: спеціалізована школа 
І-ІІ ступенів - ліцей Шосткинської 
міської ради Сумської області 

ІІ 

3 8 
Мороз 

Ангеліна 
Сергіївна 

Кролевецька спеціалізована школа 
І-ІІІ ступенів № 1 Кролевецької 
районної ради Сумської області 

ІІ 

4 8 
Котелевський 

Кирило 
Володимирович 

Сумська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 10 імені О. Бутка  
м. Суми Сумської області 

ІІІ 

5 8 
Коренев 

Владислав 
Олександрович 

Конотопська спеціалізована школа 
І-ІІІ ступенів № 12 Конотопської 
міської ради Сумської області 

ІІІ 

6 8 
Акименко 

Владислав 
Валерійович 

Краснопільська гімназія  
Краснопільської районної ради 
Сумської області 

ІІІ 

7 9 
Завгородня 

Дарина 
Олександрівна 

Сумська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 7 м. Суми Сумської 
області 

І 

8 9 
Логвіна 

Ангеліна 
Вікторівна 

Шосткинський навчально-виховний 
комплекс: спеціалізована школа  
І-ІІ ступенів - ліцей Шосткинської 
міської ради Сумської області 

ІІ 

9 9 
Лісовенко 
Максим 

Сергійович 

Сумська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 9 м. Суми  
Сумської області 

ІІ 

10 9 
Лященко 
Олексій 

Володимирович 

Конотопська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 12 Конотопської 
міської ради Сумської області 

ІІ 

  



 

1 2 3 4 5 

11 9 
Успенський 

Максим 
Олександрович 

Сумська обласна гімназія-інтернат 
для талановитих та творчо 
обдарованих дітей Сумської 
обласної ради 

ІІІ 

12 9 
Бабко 

Дмитро 
Сергійович 

Конотопська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 12 Конотопської 
міської ради Сумської області 

ІІІ 

13 9 
Ленда 
Павло 

Романович 

Державний ліцей-інтернат з 
посиленою військово-фізичною 
підготовкою «Кадетський корпус» 
імені І.Г. Харитоненка Сумської 
області 

ІІІ 

14 9 
Головня 
Артем 

Олександрович 

Чорноплатівський навчально-
виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
- дошкільний навчальний заклад 
Конотопської районної ради 
Сумської області 

ІІІ 

15 9 
Івницький 
Олексій 

Андрійович 

Роменська спеціалізована 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 1 ім. П.І. Калнишевського 
Роменської міської ради Сумської 
області 

ІІІ 

16 9 
Колосков 

Нікіта 
Артемович 

Олександрівська гімназія Сумської 
міської ради Сумської області 

ІІІ 

17 9 
Філіпов 
Євгеній 

Юрійович 

Шосткинська гімназія Шосткинської 
міської ради Сумської області 

ІІІ 

18 10 
Фірстенко 
Валерій 

Миколайович 

Олександрівська гімназія  Сумської 
міської ради Сумської області 

І 

19 10 
Ковнер 

Анна Андріївна 

Сумська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 17 м. Суми Сумської 
області 

ІІ 

20 10 
Мелешко 
Дмитро 

Юрійович 

Олександрівська гімназія Сумської 
міської ради Сумської області 

ІІ 

  



 

1 2 3 4 5 

21 10 
Московець 

Наталія 
Сергіївна 

Роменська спеціалізована 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 2 ім. акад. А.Ф. Йоффе 
Роменської міської ради Сумської 
області 

ІІІ 

22 10 
Ковальов 

Сергій 
Олександрович 

Свеська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 2 «ліцей» 
Ямпільської районної ради 
Сумської області 

ІІІ 

23 10 
Осокін 

Владислав 
Сергійович 

Слоутський навчально-виховний 
комплекс: загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад «Волошка» 
Глухівської районної ради   
Сумської області 

ІІІ 

24 11 
Лук’янихін 

Олег Вадимович 
Сумська гімназія № 1 м. Суми  
Сумської області 

І 

25 11 
Попов 
Нікіта 

Вікторович 

Шосткинський навчально-виховний 
комплекс: спеціалізована школа  
І-ІІ ступенів - ліцей Шосткинської 
міської ради Сумської області 

ІІ 

26 11 
Кривоноженков 

Вадим 
Олександрович 

Кролевецька спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 3 Кролевецької 
районної ради Сумської області 

ІІ 

27 11 
Летюка 

Владислав 
Вікторович 

Олександрівська гімназія Сумської 
міськї ради Сумської області 

ІІІ 

28 11 
Жижка 
Андрій 

Миколайович 

Сумська обласна гімназія-інтернат 
для талановитих та творчо 
обдарованих дітей  Сумської 
обласної ради 

ІІІ 

29 11 
Кокшайкина 

Марія 
Миколаївна 

Шосткинський навчально-виховний  
комплекс: спеціалізована школа  
І-ІІ ступенів - ліцей Шосткинської 
міської ради Сумської області 

ІІІ 

 
 
 
 

  



 

10. Список учителів, які підготували призерів  
ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики 

в 2013-2014 навчальному році 
 

№ 
з/п 

Прізвище, імʼя, 
по батькові 

Повна назва навчального закладу 
Кількість 

переможців 

1 2 3 4 

1 Северин Віктор 
Миколайович 

Олександрівська гімназія Сумської 
міської ради Сумської області 

3 

2 Демків 
Олександр 
Степанович 

Олександрівська гімназія Сумської 
міської ради Сумської області 

2 

3 Таранова 
Тетяна Юріївна 

Шосткинський навчально-виховний 
комплекс: спеціалізована школа 
І-ІІ ступенів - ліцей Шосткинської 
міської ради Сумської області 

2 

4 Курносенко 
Ольга 
Василівна 

Шосткинський навчально-виховний  
комплекс: спеціалізована школа  
І-ІІ ступенів - ліцей Шосткинської 
міської ради Сумської області 

2 

5 Василенко 
Володимир 
Олексійович 

Конотопська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 12 Конотопської міської 
ради Сумської області 

2 

6 Авраменко 
Наталія 
Григорівна 

Кролевецька спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 1 Кролевецької 
районної ради Сумської області 

1 

7 Кріль Ольга 
Григорівна 

Сумська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 10 імені О. Бутка  
м. Суми Сумської області 

1 

8 Савоненко 
Віталій 
Олексійович 

Краснопільська гімназія  
Краснопільської районної ради 
Сумської області 

1 

9 Лісаченко 
Марина 
Олександрівна 

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів № 7 м. Суми Сумської області 

1 

10 Іванова 
Наталія 
Володимирівна 

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів № 9 м. Суми Сумської області 

1 

11 Тутова Наталія 
Олексіївна 

Сумська обласна гімназія-інтернат для 
талановитих та творчо обдарованих 
дітей  Сумської обласної ради  

1 

  



 

1 2 3 4 

12 
Бойко Тетяна 
Борисівна 

Державний ліцей-інтернат з посиленою 
військово-фізичною підготовкою «Кадетський 
корпус» імені  
І.Г. Харитоненка Сумської області 

1 

13 
Карачук 
Станіслав 
Іванович 

Чорноплатівський навчально-виховний 
комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад Конотопської 
районної ради Сумської області 

1 

14 
Романчук 
Микола 
Миколайович 

Роменська спеціалізована загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. П.І. Калнишевського 
Роменської міської ради Сумської області 

1 

15 
Лукʼянова 
Марина 
Фаридівна 

Шосткинська гімназія Шосткинської міської ради  
Сумської області 

1 

16 
Беденко 
Тетяна 
Вікторівна 

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 
17 м. Суми Сумської області 

1 

17 
Литвиненко 
Олена 
Вікторівна 

Роменська спеціалізована загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. акад. А.Ф. Йоффе 
Роменської міської ради Сумської області 

1 

18 
Альохіна 
Лариса 
Олександрівна 

Свеська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 
«ліцей» Ямпільської районної ради Сумської 
області 

1 

19 
Козинець 
Василь 
Павлович 

Слоутський навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад «Волошка» 
Глухівської районної ради  Сумської області 

1 

20 
Герасимець 
Віра 
Миколаївна 

Сумська гімназія № 1 м. Суми  Сумської області 1 

21 
Галанов 
Олександр 
Миколайович 

Кролевецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
№ 3 Кролевецької районної ради Сумської 
області 

1 

22 
Донченко 
Віталій 
Іванович 

Сумська обласна гімназія-інтернат для 
талановитих та творчо обдарованих дітей  
Сумської обласної ради 

1 

 
 
 
 



 

11.  Рекомендації щодо підвищення якості підготовки учнів до 

олімпіади 

 

Керівникам районних (міських) методичних обʼ єднань: 

1. Проаналізувати результати виступу учнівських команд у ІІ та ІІІ 

(обласному) етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики. 

2. Провести в межах Р(М)МО обмін ефективним досвідом з 

організації підготовки школярів до виступу в учнівській олімпіаді з фізики. 

3. Проводити заходи для педагогів (тренінги, консультації, роботу 

тимчасових творчих колективів), спрямовані на підвищення фахової 

майстерності вчителів фізики з питань якісної підготовки учнів до 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики. 

4. Проводити з учителями обговорення складних тем навчальної 

програми з фізики, практикуми з розв’язування задач підвищеної 

складності, особливо завдань практичної спрямованості. 

Учителям фізики загальноосвітніх навчальних закладів: 

1. Здійснювати цілеспрямовану роботу з обдарованими та здібними 

учнями на уроках і в позаурочний час. 

2. При підготовці учнів до участі в учнівській олімпіаді з фізики 

врахувати типові помилки, яких припустилися учні на ІІ та ІІІ етапах 

олімпіади. 

3.  Приділити увагу повторенню тем програми з фізики, на вивчення 

яких була відведена мала кількість аудиторних годин.  

4. Приділити увагу розв’язуванню теоретичних задач, які потребують 

поглибленого використання математичного апарату. 

5. Пропонувати здібним учням у якості індивідуальних домашніх 

завдань задачі підвищеної складності, олімпіадні задачі, нестандартні 

задачі та експериментальні завдання на дослідження фізичних процесів, 

розробку вимірювальних приладів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Для заміток 
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