ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ
КОНКУРСУ «THINKERS»
І. Загальні правила
1.1. Дане Положення визначає порядок організації та проведення Конкурсу
«Thinkers» (надалі – Конкурс).
1.2. Метою Конкурсу є популяризація математичних ідей, підтримка талановитих
школярів та розвиток їх інтелектуальних здібностей, стимулювання мотивації учнів
до вивчення предметів природничо-математичного циклу.
1.3. Основними завданнями Конкурсу є:
 дати можливість школярам продемонструвати свої математичні та логічні
здібності;
 заохотити учасників конкурсу надалі розвивати критичне мислення.
1.4. Організатором проведення Конкурсу є ЛІЦЕЙ ‹‹ЕКОЛЕНД››.
1.5. Своєю участю учасники підтверджують згоду з умовами Конкурсу, визначеними
в даному положенні.
1.6. Участь у Конкурсі є безкоштовною.
ІІ. Умови і порядок проведення
2.1. У конкурсі мають право брати участь учні 2-10 класів загальноосвітніх закладів
усіх типів і форм власності.
2.2. Учасники Конкурсу беруть участь у Конкурсі на добровільних засадах.
2.3. Під час проведення конкурсу обробка персональних даних учасників конкурсу
здійснюється з урахуванням вимог закону України “Про захист персональних даних”.
2.4. Для організації Конкурсу створюється Організаційний комітет, який:
 визначає правила проведення Конкурсу;
 визначає дату проведення Конкурсу;
 формує банк завдань Конкурсу;

 організовує перевірку робіт Учасників Конкурсу, відзначення переможців;
 оприлюднює результати Конкурсу;
 проводить статистичний аналіз результатів Конкурсу;
 опрацьовує зауваження щодо проведення Конкурсу та його завдань.
2.5. Конкурс є очним для учнів м.Львова та заочним для учнів Львівської та інших
областей.
2.6. Конкурс проводиться серед учнів у трьох вікових групах: 2-4 класи, 5-7 класи,
8-10 класи.
2.7. Для участі у Конкурсі необхідно до 10 травня 2019 року до 17.00 заповнити
відповідну реєстраційну форму на сайті www.eсoland.ua та отримати підтвердження
реєстрації. Учні, які братимуть участь у Конкурсі заочно, отримують sms
повідомлення з кодом доступу до завдань on-line.
2.8. Дата проведення Конкурсу – 18 травня 2019 року. Початок Конкурсу – об 11.00.
Для учасників очної форми Конкурс проводиться у ЛІЦЕЇ ‹‹ЕКОЛЕНД›› за
завданнями, визначеними відповідно до вікових груп. Для учасників заочної форми
Конкурс проводиться за завданнями, визначеними відповідно до вікових груп у
режимі on-line.
2.9. На сайті www.eсoland.ua 24 травня 2019 року будуть оголошені результати
Конкурсу. Переможців (1-ше, 2-ге, 3-тє місце) буде запрошено у ЛІЦЕЙ
‹‹ЕКОЛЕНД›› для нагородження.
ІІІ. Зміст і структура завдань
Учасникам Конкурсу пропонуються тестові завдання різного ступеня складності:
- для учнів 2-4 класів – 15 тестових завдань: 5 – однобальних, 5 – двобальних, 5 –
трибальних;
- для учнів 5-7 класів, а також для учнів 8-10 класів – 20 тестових завдань: 6 –
однобальних, 8 – двобальних, 6 – трибальних.
До більшості завдань подається чотири варіанти відповідей, серед яких лише
одна правильна. На спеціальному бланку відповідей Учаснику Конкурсу необхідно

вказати лише одну правильну відповідь. Якщо вибрано дві й більше відповідей на
одне завдання, то відповідь вважається неправильною.
Неправильна відповідь або її відсутність оцінюється в 0 балів.
Максимальна кількість балів, яку може отримати Учасник Конкурсу: для учнів 24 класів – 30 балів; для учнів 5-7 класів – 40 балів, для учнів 8-10 класів – 40 балів.
Оцінювання завдань Конкурсу визначається сумарною кількістю балів, набраних
одним Учасником Конкурсу.
ІV. Порядок проведення Конкурсу
Конкурс проводиться у час, вказаний в п.2.8, на базі Ліцею «ЕКОЛЕНД» у
відведених для цього приміщеннях, а для заочної форми проводиться за допомогою
інтернету в режимі онлайн.
Перед початком Конкурсу організатор проводить детальний інструктаж
Учасників Конкурсу щодо заповнення бланка відповідей.
Усі завдання Учасник Конкурсу повинен виконувати самостійно.
Кожен Учасник Конкурсу отримує аркуш із завданнями та бланк відповідей,
який після завершення Конкурсу повертає організатору.
Учасник заочної форми в час початку Конкурсу за допомогою отриманого під
час реєстрації персонального паролю входить на сторінку Конкурсу та виконує
завдання своєї вікової групи. По завершенню відведеного на Конкурс часу, сторінка
із завданнями закриється автоматично. Відповіді учасника, який бере участь у
Конкурсі заочно, надсилаються в Організаційний комітет автоматично. Ліцей
«ЕКОЛЕНД» не несе відповідальність за якість інтернет зв’язку.
Користуватися калькулятором, підручниками та математичними таблицями
Учасникам Конкурсу категорично забороняється, розрахунки та обчислення
проводяться лише на чистому аркуші паперу.
Конкурс триває 45 хвилин для учнів 2-4 класів та 60 хвилин для учнів 5-10
класів без урахування тривалості інструктажу.

Після закінчення роботи над завданнями організатор збирає всі бланки
відповідей і направляє їх до Організаційного комітету.
Учасники Конкурсу та їхні батьки після завершення перевірки робіт мають право
ознайомитися з експертними оцінками завдань Конкурсу, наданими Організаційним
комітетом.
V. Порядок визначення переможців
Перше, друге та третє місця у кожній віковій категорії присуджується
Учасникам Конкурсу за рішенням Організаційного комітету залежно від кількості
набраних балів. Учасники, які зайняли перше, друге та третє місця одержують
відповідний сертифікат та подарунки з призового фонду.
Головні призи у кожній віковій категорії присуджуються Учасникам Конкурсу,
які набрали найбільшу кількість балів (але не менше, ніж 90% від можливої
кількості). У випадку, якщо найбільшу кількість балів набрали кілька Учасників,
для розподілу головних призів проводиться додатковий тур. Про час і місце
проведення додаткового туру його учасників попереджають завчасно.
Учасники Конкурсу, які не отримали головних призів, одержують Сертифікат
Учасника Конкурсу.
VІ. Підсумки Конкурсу
Збір та обробка результатів учасників конкурсу проводиться відповідно до
законодавства України, що регламентує збір та обробку персональних даних. Збору
та обробці підлягають прізвища та імена учасників, дані про їх загальноосвітні
навчальні заклади, класи, а також відповіді на завдання конкурсу.
Офіційні

результати

проведення

Конкурсу

розміщуються

на

сайті:

www.eсoland.ua
З будь-яких питань щодо участі у Конкурсі звертайтесь до адміністратора
тел. 067 746 58 04

