
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Інтелектуальні змагання Quiz "FEMMI" (далі Quiz «FEMMI») проводиться серед 
школярів Сумської області, які цікавляться математикою, фізикою, астрономією, 
інформатикою та цифровими технологіями, економікою та маркетингом. Вони орієнтовані на 
розвиток логічного і образного мислення, світогляду молоді та формування в неї навичок 
командної роботи. 

Організатором Quiz «FEMMI» є фізико-математичний факультет Сумського 
державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. 

Вимоги щодо участі. Quiz «FEMMI» — це командні змагання учнів 8-11 класів закладів 
загальної середньої освіти. Команда налічує 7 осіб, з яких не менше 3-х осіб – учні 11 класу та 
не менше 2-х осіб – учні 10 класу. Команду супроводжує вчитель-куратор, який сприяє 
координації роботи команди і забезпечує її комунікацію з організаторами змагань.  

Кількість команд від одного навчального закладу необмежена, але один учень може 
бути в складі лише однієї команди. 

Терміни проведення: з 20.03.2023 р. по 30.04.2023 р. 
Порядок проведення. Планується 5  раундів, кожен з яких передбачає розв’язування 

тематичних завдань. Кожного тижня командам розсилаються однакові завдання, відповіді на 
які треба встигнути відправити через онлайн-форму до наперед зазначеного часу.  

Наступного дня на сторінках Instagram (https://www.instagram.com/fizmat_sspu/) та 
Facebook (https://www.facebook.com/fizmatsspu) оргкомітет оголошує результати тематичного 
раунду та оновлений загальний рейтинг команд-учасників.  

По завершенню п’яти раундів підсумовуються загальні бали та визначаються 
переможці. 

Нагородження. Учасники всіх команд отримують сертифікати про участь у Quiz 
"FEMMI", вчителі-куратори та адміністрація ЗЗСО отримують подяки. Команда, яка перемогла, 
отримує цінні подарунки. Заклад освіти, де навчаються переможці, отримає цінний приз.  

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 800 від 21.08.2019 р. (зі змінами і 
доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2019 р.) за результатами 
Quiz «FEMMI» кожен вчитель-куратор отримає сертифікат про проходження курсів підвищення 
кваліфікації (обсяг програми підвищення кваліфікації визначається в годинах та кредитах). У сертифікаті 
буде зазначено 10 годин / 0,3 кредита ЄКТС. 

 

Для участі необхідно: 

1. До 15 березня 2023 року зібрати команду з 7 осіб  

та вчителя-куратора. 

2. Заповнити реєстраційну форму команди за посиланням:  

                                              https://forms.gle/FCUa9dxubumdgChh7  
 

Запрошуємо до співпраці адміністрації 
усіх закладів загальної середньої освіти Сумщини. 

 

Детальна інформація на сайті 
https://fizmat.sspu.edu.ua/abituriientu/quizfemmi  

 

Якщо маєте запитання, то пишіть нам на пошту: femmi@fizmatsspu.sumy.ua  

За підтримки Молодіжного Центру «Романтика» 
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