
У М О В И 

організації та проведення 
відкритого природничо-математичного фестивалю наук  

«Інтелектуальний марафон» для учнів 5-10 класів  

загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій у 2018/2019 н.р. 

 

 

З метою виявлення найбільш обдарованих учнів, заохочення дітей до 

поглибленого вивчення дисциплін природничо-математичного профілю, до 

наукової творчості у цій галузі, активізації позашкільної та позакласної 

роботи, впровадження оригінальних форм наукових змагань, які 

забезпечують комплексний підхід до діагностики творчих здібностей 

школярів комунальним закладом «Рішельєвський ліцей» за підтримки 

Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації 

проводиться відкритий природничо-математичний фестиваль наук 

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

ліцеїв та гімназій (далі – Фестиваль). 

Відповідно до Положення про відкритий природничо-математичний 

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

загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій, затвердженого наказом 

комунального закладу «Рішельєвський ліцей» від 30. 11. 2018 №198-ОД «Про 

затвердження Положення про відкритий природничо-математичний 

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

загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій» Фестиваль буде проведено в два 

етапи. 

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. 

02 лютого 2019 року буде проведено І тур заочного онлайн-етапу 

Фестивалю для учнів 5-6 класів. 



16 лютого 2019 року - ІІ тур заочного онлайн-етапу Фестивалю для 

учнів 5-6 класів та І тур заочного онлайн-етапу для учнів 7-10 класів. 

 

Для участі в І етапі Фестивалю необхідно попередньо 

зареєструватися на сайті КЗ «Рішельєвський ліцей». Для цього потрібно: 

1. Зайти на сайт http://online.rl.odessa.ua. 

2. Натиснути кнопку «Вхід» (у правому верхньому куті). 

3. Натиснути на опцію «Створити новий обліковий запис» (заповнити 

всі реальні поля). 

4. Підтвердити обліковий запис через лист, що прийде на вказану 

учасником електронну адресу. 

5.  Перейти на головну сторінку (натиснути на «Рішельєвский ліцей»). 

6.  Зареєструватися на курс «Інтелектуальний марафон 2019» (розділ 

«Олімпіади» в головному меню). 

Для участі в двох турах онлайн-етапу потрібно реєструватися один раз. 

 

ІІ (очний) етап Фестивалю для учнів 5-10 класів буде проведено 23 березня 

2019 року з 10.00 до 13.00 на базі комунального закладу «Рішельєвський 

ліцей». 

Результати очного етапу будуть оголошені під час проведення Дня відкритих 

дверей у КЗ «Рішельєвський ліцей»  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://online.rl.odessa.ua/

