
Комунальний заклад 

«РІШЕЛЬЄВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ» 

Н А К А З 

« 30 »  листопада  2018 р.        №198 - ОД 

м. Одеса 

Про затвердження Положення  

про відкритий природничо-математичний 

фестиваль наук «Інтелектуальний марафон» 

для учнів 5-10 класів загальноосвітніх  

шкіл, ліцеїв та гімназій 

 

Відповідно до пункту 1.2. Положення про Всеукраїнські учнівські 

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

науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та 

конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 № 1099, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за        

№ 1318/20056, з метою виявлення найбільш обдарованих учнів, заохочення 

дітей до поглибленого вивчення дисциплін природничо-математичного 

профілю, до наукової творчості у цій галузі, активізація позашкільної та 

позакласної роботи, впровадження оригінальних форм наукових змагань, які 

забезпечують комплексний підхід до діагностики творчих здібностей 

школярів 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Положення про відкритий природничо-математичний 

фестиваль наук «Інтелектуальний марафон» для учнів 5-10 класів 

загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій, що додається. 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

ліцею Тувіченко С. А. 

Директор ліцею       В. Я. Колебошин 

Візи: 

Заступник директора       С. А. Тувіченко  

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ комунального закладу 

«Рішельєвський ліцей» 

від _____2018 № _____ 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відкритий природничо-математичний фестиваль наук  

«Інтелектуальний марафон» 

для учнів 5-10 класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій 

 

1. Загальні положення 

1.1. Відкритий природничо-математичний фестиваль наук 

«Інтелектуальний марафон» для учнів 5-10 класів загальноосвітніх шкіл, 

ліцеїв та гімназій (далі – Фестиваль) проводиться комунальним закладом 

«Рішельєвський ліцей» за підтримки Одеського національного університету 

імені І. І. Мечникова. 

1.2. Фестиваль є інтелектуальними змаганнями учнів, що проводяться 

щороку з використанням передових інформаційних та телекомунікаційних 

технологій, зокрема шляхом передачі інформації через мережу Інтернет. 

1.3. Мета Фестивалю – виявлення найбільш обдарованих учнів, 

заохочення дітей до поглибленого вивчення дисциплін природничо-

математичного профілю, до наукової творчості у цій галузі, активізація 

позашкільної та позакласної роботи, впровадження оригінальних форм 

наукових змагань, які забезпечують комплексний підхід до діагностики 

творчих здібностей школярів.  

1.4. Фестиваль є особистим змаганням, в якому можуть брати участь 

всі охочі як за індивідуальними заявками, так і за заявками навчальних 

закладів усіх форм власності. 

1.5. Завдання, запропоновані учасникам фестивалю, ґрунтуються на 

обсязі навчального матеріалу у відповідному класі, передбаченого чинними 

програмами для загальноосвітніх навчальних закладів. При цьому завдання, в 

основному, спрямовані на творче володіння програмним матеріалом, на 

вміння застосовувати його у нестандартних ситуаціях, при розв’язуванні 

задач підвищеного рівня складності тощо. Тестові завдання логічного 

характеру, складаються з урахуванням вікових та освітніх особливостей 

учасників Фестивалю. 

1.6. Фестиваль проводиться з наступних предметів: 5 клас - рідний 

край, природознавство (початкові знання з фізики та хімії), математика, логіка, 

6 клас – математика, логіка, природознавство (початкові знання з фізики та 

хімії), географія, біологія; 

7-10 клас - фізика, хімія, математика, біологія. 

2. Організація, умови, строки проведення Фестивалю 

2.1. Фестиваль проводиться щороку у два етапи: 

2.1.1. Перший (I) етап – заочний – проводиться у січні – лютому 

поточного року у заочній формі з обов’язковим використанням мережі 



Інтернет і має два тури. Тривалість виконання завдань для 5-6 класів – 30 

хвилин; для 7-10 класів - 45 хвилин. З метою якісної підготовки учнів 5-10 

класів до участі у фестивалі на сайті ліцею www.rl.odessa/ua (розділ 

«Дистанційна освіта») розміщені online-уроки вчителів ліцею з перелічених 

вище предметів, для перегляду яких необхідна реєстрація на цьому ж 

сайті. 

2.1.2. Другий (II) етап – очний – проводиться у березні – квітні на базі 

комунального закладу «Рішельєвський ліцей». Тривалість виконання                              

завдань – 3 години. 

3. Учасники Фестивалю 

3.1. Учасниками Фестивалю є учні 5-10 класів загальноосвітніх шкіл, 

ліцеїв та гімназій Одеської області (далі – Учасники Фестивалю). 

3.2. Учасники Фестивалю беруть участь у змаганнях на добровільних 

засадах. 

3.3. На всіх етапах Учасники Фестивалю мають право брати участь в 

змаганнях за клас (курс) не молодший, ніж клас (курс) їх навчання в НЗ. 

3.4. У Фестивалі Учасники Фестивалю беруть участь як за 

індивідуальними заявками, так і за заявками навчальних закладів усіх форм 

власності. 

3.4.1. Заявки на участь у Фестивалі надсилаються до комунального 

закладу «Рішельєвський ліцей». 

3.4.2. До місця проведення II етапу Фестивалю Учасники Фестивалю 

прибувають організовано у супроводі керівника, маючи при учнівський 

квиток. 

3.4.3. Команду чисельністю понад 5 осіб супроводжує двоє дорослих, 

які є керівниками команди. 

3.4.4. Керівники команди забезпечують безпеку життя і здоров’я 

Учасників Фестивалю. 

3.4.5. Керівники команд після прибуття до місця проведення II етапу 

Фестивалю подають до оргкомітету заявки, копії яких були попередньо 

надіслані на електронну адресу комунального закладу «Рішельєвський 

ліцей». 

3.4.6. Учасники Фестивалю до початку змагань мають бути 

ознайомлені з порядком і правилами (умовами) їх проведення. 

3.4.7. Учасники Фестивалю повинні дотримуватись вимог їх 

проведення, норм і правил безпеки життєдіяльності, виконувати рішення 

оргкомітету і журі. 

4. Оргкомітет Фестивалю 

4.1. До складу Оргкомітету Фестивалю входять представники 

комунального закладу «Рішельєвський ліцей» та Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова. 

4.2. Очолює Оргкомітет голова, який має заступника і секретаря. 

Голова оргкомітету здійснює розподіл доручень між його членами та керує 

роботою з організації проведення Фестивалю. 

4.3. Оргкомітет: 

http://www.rl.odessa/ua


4.3.1. Розробляє Правила проведення та план організаційних заходів 

Фестивалю, визначає умови проведення Фестивалю. 

4.3.2. Розробляє інструктивні матеріали та листи з питань організації 

Фестивалю, готує документацію, необхідну для проведення Фестивалю 

(програми, бланки протоколів, звіти тощо). 

4.3.3. Формує склад Учасників Фестивалю відповідно до вимог цього 

Положення. 

4.3.4. Створює комісію, що проводить реєстрацію учасників 

Фестивалю, перевіряє відповідність складів команд до переліку осіб, поданих 

у заявках, тощо. 

4.3.5. Проводить поточну організаційну роботу з підготовки і 

проведення Фестивалю. 

4.3.6. Забезпечує дотримання порядку під час проведення Фестивалю. 

4.3.7. Забезпечує умови роботи журі Фестивалю. 

4.3.8. На спільному із журі засіданні приймає рішення щодо визначення 

переможців Фестивалю та відзначення переможців і Учасників Фестивалю. 

Рішення за підсумками проведення Фестивалю підписується головою 

оргкомітету, журі та секретарем оргкомітету Фестивалю і завіряється 

відповідно до місця проведення змагань, печаткою комунального закладу 

«Рішельєвський ліцей». 

4.3.9. Проводить статистичний аналіз результатів Фестивалю, 

опрацьовує зауваження та побажання щодо проведення Фестивалю та 

складає звіт про результати проведення Фестивалю.  

4.3.10. Сприяє висвітленню результатів Фестивалю у засобах масової 

інформації. 

5. Журі Фестивалю 

5.1. Журі Фестивалю формується із фахівців відповідного профілю з 

числа наукових працівників Одеського національного університету                     

імені І. І. Мечникова та учителів комунального закладу «Рішельєвський 

ліцей». Його очолює голова, який має одного заступника; решта – члени 

журі, доручення між якими розподіляє голова, а за його відсутності – 

заступник. 

5.2. Голова журі: 

5.2.1. Бере участь у формуванні складу журі. 

5.2.2. Забезпечує об’єктивність перевірки та оцінювання робіт 

Учасників Фестивалю. 

5.2.3. Надає науково-методичну допомогу членам журі під час 

перевірки робіт Учасників Фестивалю. 

5.2.4. Формує та очолює предметно-методичну комісію зі складання 

завдань Фестивалю. 

5.3. Журі: 

5.3.1. Перевіряє та оцінює роботи Учасників Фестивалю. 

5.3.2. Після завершення змагань проводить консультації для Учасників 

Фестивалю і керівників команд щодо виконання запропонованих завдань. 



5.3.3. Аналізує рівень підготовки Учасників Фестивалю, готує подання 

про нагородження переможців, складає відповідний аналітичний звіт. 

5.3.4. Надає до оргкомітету Фестивалю звіти про результати 

проведення змагань. 

5.4. Експерти-консультанти Фестивалю: 

5.4.1. Надають науково-методичну допомогу членам відповідних журі 

під час перевірки робіт Учасників Фестивалю. 

5.4.3. Беруть участь у засіданні журі або спільному засіданні журі та 

оргкомітету, де мають право дорадчого голосу. 

5.4.4. Беруть участь у складанні аналітичних і науково-методичних 

документів за результатами проведених Фестивалю. 

6. Нагородження учасників Фестивалю 

6.1. Переможцями Фестивалю вважаються учасники ІІ етапу 

Фестивалю, нагороджені дипломами I, II або III ступенів. 

6.2. Прізвища, імена переможців Фестивалю записуються в дипломах у 

називному відмінку. 

6.3. Переможці Фестивалю визначаються на спільному засіданні 

оргкомітету та журі. 

6.4. Переможці Фестивалю нагороджуються дипломами I, II, III 

ступенів окремо за предметами та класами у кількості, яка не перевищує 50% 

числа Учасників Фестивалю відповідного класу з орієнтовним розподілом 

кількості дипломів у співвідношенні 1:2:3. 

Переможцем Фестивалю не може бути Учасник Фестивалю, який за 

сумарним результатом виступу у ІІ етапі Фестивалю набрав менше ніж 

третину від максимально можливої сумарної кількості балів 

6.5. Дипломи переможців ІІ етапу Фестивалю підписуються головою 

оргкомітету та головою журі Фестивалю і завіряються печаткою 

комунального закладу «Рішельєвський ліцей. 

У разі втрати диплом не поновлюється і дублікат не видається. 

6.6. Учасники Фестивалю можуть бути відзначені спеціальними 

призами оргкомітету, журі, благодійних фондів, спонсорів тощо. 

7. Фінансування Фестивалю 

7.1. Фестиваль проводиться на засадах самофінансування: за рахунок 

залучених коштів та спонсорської допомоги. Джерелами фінансування 

Фестивалю є кошти, не заборонені законодавством України. 

7.2. Витрати на проїзд, харчування в дорозі Учасників II етапу 

Фестивалю та відрядження осіб, що їх супроводжують, покладаються на 

відповідні навчальні заклади, які відряджають команду або окремих 

учасників. 

 

 

Директор комунального закладу  

«Рішельєвський ліцей»      В. Я. Колебошин 

 


