
Пропозиція для Партнера  

Русанівського фізико-математичного ліцею  

 

 

Київ 2020  

 

Русанівський ліцей м.Києва 



Підтримати ЮВІЛЕЙНІ 

XXV олімпіаду з математики Русанівського ліцею 

та  XV олімпіаду з головоломок  

у квітні 2020 року в рамках фестивалю “Квітень-Фест” 

Здійснити проекти, що спрямовані на розвиток ліцею 

 

Ми шукаємо Стратегічних Партнерів  

для Русанівського ліцею аби разом 

Русанівський ліцей м.Києва Разом ми зможемо все 



Тріумф геометрії в Ліцеї 

Русанівський ліцей покликаний дати дітям найкращу освіту 

випускників РЛ працюють інженерами у сфері ІТ 

2019 

2019 

2019 

70% 
з 1992 року ліцей підготував і випустив понад 1000 учнів 

—  Заслужені вчителі України, Соросовські лауреати, 

кандидати наук, Вчителі року,  випускники Ліцею 

Учителі РЛ 

топ 15 найкращих шкіл України  

(DOU, AIN.ua, Журнал “Фокус”) 

топ 10 навчальних закладів  

для підготовки майбутніх IT-спеціалістів 

 

Русанівський ліцей м.Києва Разом ми зможемо все 
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 •  проводиться щорічно з 2004 року;  

 • для учнів 4–10 класів;   

 • спільний проект РЛ з Ліцеєм “Наукова Зміна”  

 

Олімпіада з математики Русанівського ліцею:  

Традиційні Олімпіади Русанівського ліцею 

 • проводиться щорічно з 1994 року; 
 • для учнів 6–10 класів;  
 • всі геометричні задачі — авторські, від вчителів та учнів ліцею  

Олімпіада з головоломок, єдина в Україні: 

Русанівський ліцей м.Києва Разом ми зможемо все 
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Традиційні Олімпіади  

Русанівського ліцею 

• збирають 300–400 учасників щорічно з провідних фізико-

математичних освітніх закладів Києва та України; 

•  проходять в рамках “Квітень-Фесту”,  

• залучають понад 1000 гостей — батьків, випускників та друзів 

Русанівського Ліцею.  

Русанівський ліцей м.Києва Разом ми зможемо все 

XIX Олімпіада 2014 

XXIV Олімпіада 2019 

XXI Олімпіада 2016 

https://youtu.be/pem59XXjZyE
https://youtu.be/pem59XXjZyE
https://youtu.be/yCHT2EnO1M8
https://youtu.be/BZZ3BGwFaUc


Бюджет Русанівських олімпіад у 2020 році: 166 000 грн 

Призовий фонд: 

• 40 переможців олімпіади з математики (42000 грн.) 

• 5 команд олімпіади з математики (10000 грн.) 

• 15 переможців олімпіади з головоломок (8000 грн.) 

• 7 команд олімпіади з головоломок (12500 грн.) 

• 4 команди —  гра “Брейн-ринг” (9000 грн.) 

• 12 номінацій  — учням премії “Тріумф” (16500 грн.) 

• Організаційні витрати  — (28000 грн.) 

• Премії —  журі та організаторам олімпіад (40000 грн) 

Русанівський ліцей м.Києва Разом ми зможемо все 
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 • Стипендії  5  найкращим учням ліцею щосеместру (22 500 грн.); 

 • Підтримка туристичних походів “Вереснівка”, “Маївка” та інші  

               заходи (12 000 грн.); 

     • Підтримка творчої атмосфери РЛ — літературні та музичні   

  вечори, шахові та інтелектуальні турніри (15 000 грн.);  

 •  Створення творчого простору Open Space для учнів у 

приміщенні підвалу ліцею (бюджет визначається разом з партнером 

відповідно до можливостей). 

 
 

Проекти у 2019-2020 навчальному році  

для розвитку  Русанівського ліцею  

Ми шукаємо Партнера,  

кому цікаво і важливо підтримати один або декілька вищезазначених проектів. 

 

Русанівський ліцей м.Києва Разом ми зможемо все 



Русанівський ліцей м.Києва Разом ми зможемо все 

Русанівський ліцей – це … 
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Ми можемо вам запропонувати:  

•розповсюдження банерів, рекламної 

продукції, флаерів Стратегічного Партнера 

під час проведення урочистих заходів РЛ; 

 

•розміщення онлайн інформації про 

Стратегічного Партнера на вебсайті rl.kiev.ua 

 

•зазначення Стратегічного Партнера на всій 

візуальній продукції олімпіади або проектів 

(друковані брошури та завдання для 

олімпіади, банери у соціальних мережах)  

 

•подяка Стратегічного Партнера, 

запрошення та вступне слово на початку 

олімпіад, усіх зазначених заходах (потенційно, 

брендинг задач від Партнера)   
 

 

Статус “Стратегічного Партнера” Русанівського Ліцею,  

олімпіади з математики і головоломок 2020 Русанівського ліцею, 

Фестивалю “Квітень-Фест” 

• розповсюдження новин про 

Стратегічного Партнера серед спільноти 

РЛ, через соціальні мережі: випускники, 

учні, батьки, друзі ліцею; 

 

• розміщення цитати у прес-релізі та 

розповсюдження новин серед основних 

національних та освітніх ЗМІ; 

 

• проведення своїх лекцій у рамках 

проекту “Наукові читання” та/або 

інтерактивне представлення продукції 

компанії під час подій РЛ; 

 

• запис відео та інтерв’ю з представником 

Партнера, розповсюдження на каналі RL 

youtube 
 

Русанівський ліцей м.Києва Разом ми зможемо все 

http://rl.kiev.ua
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У 2019 році Олімпіаду з Математики і Олімпіаду  

з Головоломок Русанівського ліцею підтримали 

 

«Приємно бути дотичним до Русанівського ліцею та такої події, як 

Олімпіада з математики. Я дуже радий спостерігати, що кількість 

 і кваліфікація учасників  зростає кожного року, що підтверджує  

необхідність проведення таких заходів!  ДОЛУЧАЙТЕСЬ!!» 

Костянтин Гитько - Випускник ліцею 2004 р, IТ-директор компанії «Інфопульс»     

Русанівський ліцей м.Києва Разом ми зможемо все 
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Світлана Тимошенко, заступник директора 

  тел:  +38(063) 428 25 07 

  емейл: svtim27@gmail.com 

Вдячні вам за інтерес до Русанівського ліцею та його майбутнього!  

Відкриті до зустрічних пропозицій! 

Контакти 

Русанівський ліцей м.Києва Разом ми зможемо все 

Олександр Шамович, викладач математики РЛ 

тел:   +38(063) 167 65 00 

емейл:  santol@ukr.net 
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