
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

«РІШЕЛЬЄВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ» — 
СЕРЕДНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД З ПОГЛИБЛЕНИМ 

ВИВЧЕННЯМ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

 
ОГОЛОШУЄ КОНКУРСНИЙ НАБІР УЧНІВ ДО 10 КЛАСУ НА ВІДДІЛЕННЯ: 

 

 Інформаційно-комунікаційні технології (поглиблене вивчення 
інформатики та підвищений рівень вивчення математики та фізики). 

 

На відділенні ІКТ ліцею: 
 програма поглибленого вивчення інформатики розрахована на 2 роки і складається 

з двох паралельних змістовних ліній: інформаційно-комунікаційні технології і 
алгоритмізація та програмування на базі сучасного комп’ютерного комплексу; 

 змістовна освітня навчальна програма впроваджується вчителями ліцею та 
викладачами ОНУ ім. І.І. Мечникова; 

 проектну діяльність з учнями вестимуть фахівці ІТ – компаній під час проходження 

практики на підприємствах; 

 організована підготовка до олімпіад, наукових турнірів, конкурсів з усіх 
профілюючих дисциплін. 

 
Конкурсні випробування для абітурієнтів 10-ІКТ класу ліцею 

Перший тур – виконання завдань з інформатики на одній з мов програмування: Pascal, 
C++, C#,  Java, Python (перевірка навичок програмування), яке відбудеться 11 червня 
2018 р. о 10.00. 
Другий тур – письмова робота з математики (перевірка рівня базової математичної 
підготовки), яка відбудеться 13 червня 2018 р. о 10.00. 
 

Вимоги для участі в іспиті з інформатики: 

1) кожен учень повинен мати доступ до свого e-mail та навички відправлення файлів 

(до уваги: без використання російських поштових сервісів); 

2) наприкінці екзамену учень зі своєї власної поштової скриньки відправляє коди своїх 

програм на електронну адресу ліцею (буде оголошена на екзамені). 

Для підготовки до іспиту можна користуватися інформацією з сайту з інформатики 
rlwestudy.blogspot.com. На вкладці «9 клас» можна скачати підручник «Паскаль» і 
розібрати теми з 2 по 5 включно. Завдання можна виконувати на одній з пропонованих 
мов програмування. 

 
Прийом документів (заяви, довідки з місця навчання, фотокартки 
дитини розміром 3х4,) — з 14 травня по 05 червня (крім субот та 
неділь) з 10.00 до 16.00 у прийомній ліцею. Бланк заяви та інші 
матеріали можна завантажити зі сторінки «АБІТУРІЄНТУ» офіційного 
сайту Рішельєвського ліцею www.rl.odessa.ua. 

Довідки за тел. 737-39-81 (прийомна), 723-80-06. 
Наша адреса: вул. Єлісаветинська (Щепкіна), 5 (прийомна; каб. 9) 

 

 

Учні дев’ятих класів — переможці ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських 
предметних олімпіад з математики та/або  інформатики поточного  навчального 

року — зараховуються у 10-ІКТ клас ліцею без вступних випробувань 

http://www.rl.odessa.ua/

