
                           Додаток 1  

                                                                          до листа управління освіти і науки  

облдержадміністрації 

                                                                          ________________№ ____________ 

 

Умови проведення  

Всеукраїнського фізичного конкурсу “Левеня-2021”  

для навчальних закладів Волинської області 
 

 На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 20.08.2002 

№ 467 “Про проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу “Левеня” конкурс 

проводиться щорічно на базі Львівського фізико-математичного ліцею при 

Львівському національному університеті імені Івана Франка з метою 

популяризації ідей фізики та підтримки талановитих школярів, активізації 

творчої діяльності вчителів, формування методичних рекомендацій до 

навчальних програм. У Волинській області організовує проведення конкурсу 

комунальна установа “Волинська обласна Мала академія наук”. 

І. Порядок проведення конкурсу 

 Конкурс проводиться онлайн з 16 березня (9.00 год.) до 18 березня 

(18.00 год.) 2021 року в усіх регіонах України за однаковими завданнями для 

кожної вікової групи. Кожен учасник конкурсу може обрати зручний для себе 

час для виконання завдань. 

 Конкурс триває 75 хвилин - час на розв’язування завдань, який буде 

визначатись електронним таймером. 

 Завдання учень виконує онлайн у своєму особистому кабінеті, який 

отримує після електронної  реєстрації та оплати участі у конкурсі.   

ІІ. Участь у конкурсі 

 У конкурсі можуть брати участь всі бажаючі учні 7-11 класів закладів 

загальної середньої освіти. Конкурс у закладах загальної середньої освіти 

організовують місцеві координатори конкурсу - вчителі цих закладів. Для 

участі в конкурсі учень повинен узгодити свою  участь в конкурсі (реєстрацію 

та оплату) з координатором навчального закладу або  зареєструватись онлайн 

на сайті конкурсу “Левеня”: http://levenia.com.ua та оплатити участь в конкурсі.

  

За бажанням учасників учні 10-11 класів можуть обирати завдання для 

звичайних чи спеціалізованих  класів, це потрібно зробити в день проведення 

конкурсу. 

 Рекомендований благодійний внесок становить 26 гривень 00 копійок від 

кожного учасника, який повністю використовується для покриття витрат на 

організацію та проведення конкурсу. 1 гривня 00 копійок з цього внеску 

призначається   для  оплати комісії банку за перерахунок коштів, 25 гривень 

00 копійок оплачується за участь в конкурсі. Оплата здійснюється 

безпосередньо при онлайн-реєстрації, яка у 2021 році триває до 6 березня.   

 Детальну інформацію про здійснення реєстрації вчителів та учнів, а 

також про участь учнів в конкурсі можна отримати на сайті Всеукраїнського 

фізичного конкурсу “Левеня” та на сайті Волинської обласної Малої академії 

наук: http://vvman.lutsk.ua у розділі “Анонси”, ознайомившись з відповідними 

презентаціями. 

http://www.levenia.com.ua/


Продовження додатка 

ІІІ. Зміст і структура завдань 

 Учасникам конкурсу пропонується 30 цікавих тестових завдань різного 

ступеня складності (10– трьохбальних, 10 – чотирибальних, 10 – п’ятибальних), 

які  затверджуються експертною радою конкурсу.   

 До кожного завдання є три – п’ять відповідей, серед яких є лише одна 

правильна.   

ІV. Критерії оцінювання результатів 

 У електронній формі для відповідей учасники конкурсу мають вказати 

лише одну правильну відповідь. Якщо вибрано дві і більше відповідей на дане 

завдання, то відповідь вважається неправильною.  

 Відсутність відповіді оцінюється в 0 балів.  

 За неправильну відповідь знімається 25% від кількості балів, що 

визначено  за дану задачу.  

 Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник - 150; з них 

30 балів кожен учасник отримує авансом.  

 Єдиним критерієм оцінювання результату є сумарна кількість балів, 

набрана одним учасником. 

V. Відзначення учасників конкурсу 

 Відзначення учасників конкурсу здійснюється за рахунок благодійних 

внесків учасників. Додатково можуть залучатися спонсорські кошти на місцях. 

 Кожному учаснику вручається спеціальний сертифікат учасника 

Всеукраїнського фізичного конкурсу “Левеня”, який завіряється дирекцією 

навчального закладу, де проводився конкурс,  та подарунки. 

                            VІ. Підбиття  підсумків 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 заклади 

загальної середньої освіти, класи, а також відповіді на завдання конкурсу. Факт 

реєстрації закладами загальної середньої освіти учнів у конкурсі означає, що 

заклад загальної середньої освіти гарантує наявність згоди батьків (законних 

представників) на необхідну для проведення конкурсу обробку персональних 

даних авторів відправлених відповідей та несе всю зумовлену цим 

відповідальність і дає свою згоду на оприлюднення результатів закладу в 

регіональному та всеукраїнському рейтингах. 

Результати конкурсу, отримані шляхом обробки бланків відповідей 

учасників, оприлюднюються не пізніше, ніж через вісім тижнів після його 

проведення. 

Офіційні результати проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу 

“Левеня-2021” розміщуються на сайті: http://levenia.com.ua. 

VІІ. Підведення підсумків конкурсу 

Сертифікатом “Відмінний результат” нагороджуються 12,5 % учасників 

конкурсу; сертифікатом “Добрий результат” - 37,5 % учасників конкурсу; 

сертифікат учасника отримають 50 %  учасників конкурсу. Переможцями 

конкурсу вважаються учні, які нагороджені  сертифікатами “Відмінний 

результат” та “Добрий результат”.  

 

 

http://www.levenia.com.ua/
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 Результати разом із сертифікатами та інформаційними вісниками 

надаються в усі місцеві осередки проведення конкурсу (за детальною 

інформацією звертайтеся за телефоном (0332) 711 693) . 

 Центральний оргкомітет на основі отриманої при перевірці бази даних, 

робить статистичний аналіз результатів, опрацьовує всі зауваження щодо 

проведення конкурсу та його завдань. 

VІІІ. Робочі органи 

 Для організації, проведення та підведення підсумків Всеукраїнського 

фізичного конкурсу “Левеня” у Львівському фізико-математичному ліцеї 

створюється центральний організаційний комітет. Центральний оргкомітет 

вирішує усі питання проведення конкурсу, забезпечує перевірку відповідей 

учасників конкурсу, проводить статистичну обробку результатів конкурсу, 

оприлюднює результати, розробляє та друкує бланки сертифікатів  та  відзначає 

учасників та переможців конкурсу, подає звіт Міністерству освіти і науки 

України про проведення конкурсу в Україні.   

 Проведення конкурсу у Волинській області організовує комунальна 

установа “Волинська обласна Мала академія наук” (каб. 212, вул. В’ячеслава 

Чорновола, 3, м. Луцьк, 43024, телефон (0332) 711 693). 

 Регіональний координатор конкурсу у Волинській області – 

Олена Федорівна Бурбела, методист комунальної установи “Волинська обласна 

Мала академія наук”.  

 Обласний координатор конкурсу приймає пропозиції щодо правил 

проведення конкурсу та умови задач (із розв’язками), які ви пропонуєте до 

участі у конкурсі на наступний рік.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


