
 

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

  наказ від 04.03.2020 № 08  

зі змінами, внесеними наказом  

від 27.11.2020 № 54 

«Про зміну назви закладу освіти» 

 

 

Положення  
про проведення міжпредметної олімпіади   

для учнів 1-11-х класів  
«АНГСТРЕМ CHALLENGE» 

 

1. Учасники та організатори міжпредметної Олімпіади є: 

 

1.1. Міжпредметна олімпіада «АНГСТРЕМ CHALLENGE» проводиться серед учнів Ліцею 

«Ангстрем» з основних освітніх галузей у трьох вікових категоріях: 

 молодша – учні 1-4-х класів; 

 середня – учні 5-8-х класів; 

 старша – учні 9-11-х класів. 

1.2. Загальне керівництво шкільною олімпіадою здійснює адміністрація Ліцею «Ангстрем». 

1.3. Для участі  в олімпіаді запрошуються усі бажаючі учні 1-11-х класів ліцею. 

1.4. Переможці олімпіади визначаються в особистій першості в кожній паралелі. 

1.5. Олімпіада є дистанційною формою змагань у режимі онлайн. 

1.6. Знання  учасників олімпіади перевіряються  шляхом онлайн тестування і оцінюються 

автоматично. 

1.7. Учасники олімпіади отримують завдання на державній або російській мові (залежно від 

мови навчання). 

  

2. Основними завданнями міжпредметної Олімпіади є: 

 

 стимулювання  творчого  самовдосконалення  учнів ліцею; 

 виявлення і розвиток обдарованих дітей; 

 підвищення інтересу до поглибленого вивчення базових та спеціальних дисциплін; 

 підвищення рівня викладання базових і спеціальних дисциплін у ліцеї. 

 

3. Порядок і терміни проведення 

3.1. Олімпіада проводиться дистанційно під час весняних канікул. 

 



3.2. До участі у міжпредметній Олімпіаді допускаються всі бажаючі учні 1-11-х класів 

Ліцею «Ангстрем». 

3.3. Знання учасників перевіряються шляхом онлайн тестування протягом однієї 

астрономічної години та оцінюються автоматично.  

3.4. Під час виконання завдань Олімпіади її учасники мають дотримуватись засад 

академічної доброчесності, а також не мають права користуватися навчальними 

посібниками, довідковою літературою, таблицями, обчислювальними засобами. 

3.5. У залежності від мови навчання учасники Олімпіади отримують завдання 

українською або російською мовою (крім завдань з української та англійської мов) і 

дають на них відповіді. 

 

4. Оргкомітет міжпредметної Олімпіади 

 

4.1. Оргкомітет створюється з числа працівників  Ліцею «Ангстрем».  

4.2. Склад оргкомітету затверджується наказом. 

4.3. Оргкомітет очолює голова, який здійснює розподіл повноважень між членами 

оргкомітету і керує роботою з організації проведення Олімпіади. 

4.4. Оргкомітет: 

4.4.1. Проводить організаційну роботу з підготовки та проведення Олімпіади. 

4.4.2. Визначає і забезпечує порядок проведення Олімпіади. 

4.4.3. Готує тестові завдання для проведення Олімпіади. 

4.4.4. Складає звіт про проведення Олімпіади. 

4.4.5. Сприяє висвітленню результатів Олімпіади на сайті Ліцею «Ангстрем». 

 

5. Визначення переможців Олімпіади та їх нагородження 

 

5.1. Переможці міжпредметної Олімпіади визначаються в особистій першості у 

кожній паралелі окремо. 

5.2. Переможцями Олімпіади вважаються учні, які надали найбільшу кількість 

правильних відповідей та набрали найбільшу суму балів із 100 можливих (але не 

менше 50 балів). 

5.3. Загальна кількість переможців не може перевищувати 30% від усіх учасників в 

паралелі.  Розподіл Дипломів І, ІІ та ІІІ ступенів здійснюється у співвідношенні  

1 : 2 : 3. Переможці нагороджуються Дипломами Ліцею «Ангстрем» та цінними 

подарунками. 

5.4. Учасники міжпредметної Олімпіади отримують сертифікати учасників та 

нагороджуються заохочувальними призами. 



5.5. Нагородження переможців Олімпіади відбудеться шляхом пересилки Дипломів 

Ліцею «Ангстрем» та цінних подарунків «Новою поштою» разом з документами в кінці 

навчального року, або іншим зручним для учасників способом. 

 

6. Фінансування олімпіади 

 

6.1. Фінансування міжпредметної Олімпіади здійснюється за рахунок Ліцею 

«Ангстрем».  

6.2. Для покриття витрат на проведення Олімпіади можуть використовуватися кошти 

цільових відрахувань підприємств і організацій, внески спонсорів та інші 

надходження від фізичних та юридичних осіб. 

6.3. Залучені кошти витрачаються на призи переможцям  та організаційні витрати. 

 

 

 

Директор                                                         О.В. Дудінова         


