2 . Організація проведення олімпіади
2.1 Всеукраїнська олімпіада проводиться у травні поточного навчального року між переможцями
ІІ етапу олімпіади
2.2 Студентська олімпіада з інформатики проводиться у три етапи:
•
•
•

І – й етап олімпіади проводиться на рівні навчального закладу (лютий – березнь
поточного року)
ІІ – й етап олімпіади (обласна) проводиться серед студентів – переможців І етапу олімпіади
(березень- квітень поточного року)
ІІІ – й етап олімпіади (Всеукраїнська) проводиться серед студентів – переможців ІІ етапу
олімпіади(травень поточного року)

2.3
Заявки на ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади подаються на основі протоколів ІІ
етапу. ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади проводиться на базі навчального закладу, студент якого,
посів перше місце на попередній Всеукраїнській олімпіаді.
2.3 Підготовку та проведення олімпіади здійснює організаційний комітет, персональний склад
якого затверджується головою Спілки голів обласних Рад директорів ВНЗ І – ІІ рівнів
акредитації та робоча група, створена на базі навчального закладу, який приймає олімпіаду
2.4 Організаційний комітет:
− Розробляє положення, методичні рекомендації щодо організації та проведення
олімпіади, у разі необхідності корегує їх;
− Забезпечує навчальні заклади
матеріалами;

необхідними

інформаційними

та методичними

− Формує базу конкурсних завдань на основі надісланих пакетів головами обласних
методичних об’єднань викладачів інформатики та комп’ютерної техніки (у
випадку відсутності голови обласного методичного об’єднання- методистом базового
навчального закладу області). Завдання повинні бути відповідної якості та складності,
відповідати рівню Всеукраїнської олімпіади і обов’язково перевірені на коректність;
− Формує склад журі та лічильної комісії олімпіади;
− Аналізує результати проведення олімпіади з метою їх використання для вдосконалення
навчального процесу.
2.5 Голова обласного методичного об’єднання (або методист Базового ВНЗ І-ІІ р.а. )
надсилає заявку переможця ІІ-етапу олімпіади на участь у Всеукраїнській олімпіаді на
електронні адреси оргкомітету та навчального закладу, який приймає олімпіаду за 3 тижні до
початку Всеукраїнської олімпіади. (ДОДАТОК 1)
2.6 Реєстрація учасника проводиться за наявністю студенського квитка та залікової книжки,
у супроводі тільки одного викладача з інформаційних технологій (що добре володіє офісним
програмним забезпеченням)
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2.7 У випадку неможливості прийняття участі у олімпіаді учасника, вказаного в заявці, голові
обласного методичного об’єднання викладачів інформатики та комп’ютерної техніки (у
випадку відсутності голови обласного методичного об’єднання- методисту базового
навчального закладу області) надається право надіслати студента, який посів наступне місце.
2.8 Переможцями Всеукраїнської олімпіади вважаються студенти, які посіли перші три місця в
рейтингу. Вони нагороджуються почесними грамотами Спілки голів обласних рад
директорів ВНЗ І – ІІ р.а. і призами, які формуються виключно на добровільних засадах
навчальним закладом , що приймає олімпіаду.
2.9 Всі учасники ІІІ етапу олімпіади нагороджуються дипломами та грамотами.

3 . Порядок проведення олімпіади
3.1 За 1 ( одну ) годину до початку Всеукраїнської олімпіади методом жеребкування серед
викладачів інформатики та комп’ютерної техніки, які супроводжують учасників олімпіади,
оргкомітет формує склад журі та лічильної комісії.
3.2 Склад апеляційної комісії визначається членами журі.
3.3 Після вибору лічильної комісії, з метою прозорості проведення Всеукраїнської олімпіади, всі
тестові питання та практичні завдання з бази, яка сформована з надісланих завдань, кодується
оргкомітетом та передається голові лічильної комісії.
3.4 Шляхом жеребкування вибираються конкурсні завдання з бази, закодованих завдань.
3.5 Безпосередньо перед виконанням конкурсних завдань кожному учаснику надається два
індівідуальних коди: перший – на тестування, другий – на виконання практичних завдань.
3.6 Під час виконання учасниками
завдань олімпіади, супроводжуючим
забороняється знаходитись у даному приміщені.

викладачам

3.7 Якість виконання завдань визначають члени журі, а підведення підсумків виконує лічильна
комісія.
3.8 У разі непогодження з висновками журі, кожен учасник має право подати заявку до
апеляційної комісії на протязі однієї години після оголошення попередніх результатів.
4. Оргкомітет олімпіади
4.1 Оргкомітет Всеукраїнської олімпіади формується за наказом голови Спілки голів обласних рад
директорів ВНЗ І-ІІ р.а.
4.2 До складу оргкомітету Всеукраїнської олімпіади входять досвідчені викладачі-фахівці ВНЗ ІІІ р.а. з різних регіонів України.
4.3 Голова оргкомітету призначається наказом Голови спілки голів обласних рад директорів ВНЗ
І-ІІ р.а.
4.4 Група технічної підтримки олімпіади, не входить до складу журі
4.4 Оргкомітет:
-

Формує конкурсні завдання та критерії їх оцінювання на основі надісланих базовими ВНЗ
І-ІІ р.а..
Проводить організаційну роботу з підготовки і проведення олімпіади.
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-

Визначає і забезпечує порядок проведення олімпіади.
Готує документацію для проведення олімпіади (програму заходів, методичні рекомендації,
листи, бланки протоколів тощо).
Складає звіт про результати проведення олімпіади за поданням голови журі.
Сприяє висвітленню результатів олімпіади у засобах масової інформації та у періодичній
пресі.
Надає тематику номінацій щодо заохочення учасників олімпіади.

4.5 Оргкомітет оголошує кінцеві результати, переможців та номінантів Всеукраїнської олімпіади.
5. Журі олімпіади.
5.1 Кількість членів журі встановлює оргкомітет. (вибирається методом жеребкування на три
тематичних групи : WORD,EXCEL, ACCESS)
5.2 Склад журі формується методом жеребкування серед викладачів-фахівців з навчальних
закладів, які надіслали проекти конкурсних завдань, в присутності усіх учасників.
5.3 Члени журі аналізують зміст конкурсних завдань і вразі необхідності корегують їх та
визначають критерії оцінювання. У разі некоректного завдання , члени журі замінюють його на
завдання наступне за списком.
5.4 Перевіряє роботи учасників олімпіади за встановленими критеріями їх оцінювання.
5.5 Аналізує підсумки виконання студентами завдань, виявляє характерні помилки та дає оцінку
рівня підготовки студентів.
5.6 Лічильна комісія визначає рейтинг учасників олімпіади.
5.7 Голова лічильної комісії оголошує попередні результати олімпіади та передає їх до
оргкомітету.
5.8 Лічильна комісія готує подання оргкомітету про визначення номінантів.
5.9 Апеляційна комісія у разі необхідності розглядає скарги учасників олімпіади
5.10 На апеляцію приймається скарги учасників, які претендують на перші 5 місць
6. Фінансування олімпіади
6.1 Витрати на відрядження студентів та супроводжуючих викладачів для участі у
Всеукраїнській олімпіаді здійснюються навчальними закладами, в яких вони навчаються.
6.2 Матеріально – технічне забезпечення Всеукраїнської студентської олімпіади здійснюється
навчальним закладом, де вона проводиться
6.3 Нагородження переможців Всеукраїнської олімпіади здійснюється за рахунок навчального
закладу, де вона проводиться.
6.4 Участь педагогічних працівників у розробці олімпіадних завдань та їх перевірці враховується
вищим навчальним закладом при плануванні їх навчального навантаження або навчальнометодичної та організаційної роботи.
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ЗАЯВКА
VІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ ОЛІМПІАДІ
З ІНФОРМАТИКИ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ

НА УЧАСТЬ У

Шановний учаснику!
Просимо Вас заповнити цей документ і надіслати на електронні поштові скриньки за наступними адресами:

proskuraOlimp@gmail.com, nkpt81@gmail.com Новокаховський приладобудівний технікум (05549-783-20) beliaeva.gn@mail.ru Біляєва ГалинаМиколаївна (095-550-62-86)

Інформація
Назва навчального закладу
(повністю і скорочено)
Прізвище ім’я, по-батькові
директора навчального
закладу
Номер і дата протоколу засідання
обласного методоб’єднання , за
рішенням якого надіслана заявка
ПІБ голови обласного
методичного об’єднання ,
моб,.телефон, e-mail, назва ВНЗ
Місце проведення II етапу
Всеукраїнської олімпіади
з інформатики та комп’ютерної
техніки

Прізвище, ім’я, по-батькові
Контактні телефони
E-mail

Приклад

Поле для вводу

Київський технікум електронних приладів
Похресник Анатолій Костянтинович
Протокол № 1 від 2.04.2014
Проскура Світлана Леонідівна, 050-921-80-98,
proskuraolimp@gmail.com, , голова ММО
викладачів інформатики та програмування
м.Києва, циклової комісії інформатики та
програмування Київського технікуму
електронних приладів
Київський технікум електронних приладів

Дані викладача, який готував студента

Коваленко Сергій Петрович
(044) 222-22-22
067-333-33-33
050-555-55-55

vikladach@ukr.net

Дані викладача, який супроводжує студента

Прізвище, ім’я, по-батькові
Контактні телефони
E-mail

Коваленко Сергій Петрович
(044) 222-22-22
067-333-33-33
050-555-55-55

vikladach@ukr.net

Дані студента – учасника Олімпіади

Прізвище, ім’я, по-батькові
Паспортні дані
або дані свідоцтва
про народження
Ідентифікаційний код

Коваленко Сергій Петрович

Паспорт ХХ № 012345 виданий Солом’янським
РУ ГУ МВС України в м. Києві 01.03.2009 р.
або
Свідоцтво про народження БК № 371489
0123456789
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Контактні телефони
E-mail
Номер (шифр) групи, курс
Спеціальність
Номер студентського
квитка та залікової книжки
Місто, район, область

(044) 222-22-22
067-333-33-33
050-555-55-55

student@ukr.net
ПЛ – 203, 2 курс

“Економіка підприємства”

Студентський квиток: КВ 2561792
Залікова книжка: № 203/18
М. Київ
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