
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел./факс (044) 481-47-69

в ід  й1М2Ш_»
На №____________ в ід_______________

Органи управління освітою обласних та 
Київської міської державних адміністрацій 
Інститути післядипломної педагогічної 
освіти

Про проведення І  (відбіркового) етапу 
Всеукраїнської учнівської Інтернет- 
олімпіади з інформаційних технологій 
у  2015/2016 навчальному році

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.06.2015 
№ 650 «Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з 
математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки, інформатики, 
інформаційних технологій у 2015/2016 навчальному році» на базі Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка буде проведено
I Всеукраїнську учнівську Інтернет-олімпіаду з інформаційних технологій 
(далі - Олімпіада).

Згідно із Положенням про Всеукраїнські учнівські Інтернет-олімпіади, 
затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від
II червня 2012 року № 671, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 
27 червня 2012 року за № 1074/21386, Олімпіада проводитиметься в два етапи 
серед учнів 9-11 класів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 
закладів України усіх типів і форм власності.

Організаційну підтримку Олімпіади (реєстрація учасників, розміщення 
завдань, прийом виконаних завдань, їх перевірка, апеляція та оголошення 
результатів) забезпечує офіційний ресурс, що знаходиться в мережі Інтернет за 
адресою Ьцр://і1.ирт1.кпи.иа/.

Перший (відбірковий) етап Олімпіади в 2015/2016 навчальному році буде 
проведено в заочній формі. Графік проведення заходів І етапу Олімпіади подано у 
додатку.

Змагання передбачають вирішення завдань підвищеної складності за 
допомогою додатків пакету офісних програм, зокрема з використанням 
текстового та табличного процесорів, редактора презентацій та системи
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управління базами даних. Завдання турів та етапів Олімпіади розраховані на їх 
виконання в середовищі офісних додатків ЬіЬгеОШсе (версії 4.4.3 та пізніші) та 
Місгозой ОШсе (версії 2007 та пізніші).

Наголошуємо, що під час проведення етапів змагання, учасники не мають 
права користуватися довідниками, словниками, таблицями, картами, 
обчислювальними засобами, електронним обладнанням, засобами комунікації 
(мобільні телефони тощо), сторонніми ресурсами мережі Інтернет, крім засобів, 
що офіційно дозволені оргкомітетом та журі та затверджені протоколом.

До участі в II турі допускаються учасники І туру, які за його результатами 
набрали найбільшу кількість балів у своїй паралелі. До участі в III турі 
допускаються учасники II туру, які за сукупними результатами І та II турів 
набрали найбільшу кількість балів.

Після перевірки робіт кожного туру до уваги учасників пропонуватимуться 
авторські розв’язання завдань, а також детальна інформація щодо отриманих 
балів.

Учасники першого (відбіркового) етапу Олімпіади, які покажуть кращі 
результати, будуть запрошені до участі в другому (фінальному) етапі, що буде 
проведений в очній формі на базі Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. Переможці фінального етапу відповідно до Положення про 
Всеукраїнські учнівські Інтернет-олімпіади за погодженням з Міністерством 
освіти і науки України можуть брати участь у IV етапі Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з інформаційних технологій поза квотою регіонів.

Просимо сприяти, по можливості, участі учнів 9-11 класів (за бажанням) 
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів України у 
І Всеукраїнській учнівській Інтернет-олімпіаді з інформаційних технологій.

Організаційно-методичне забезпечення Олімпіади здійснюють спільно 
Український фізико-математичний ліцей та факультет кібернетики Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка.

Контактні телефони:
(044)259-03-93 -  Горкавенко Володимир Миколайович, заступник голови 

оргкомітету, директор Українського фізико-математичного ліцею;
(044) 521-32-62 -  Скляр Ірина Вільївна, член журі, заступник директора 

Українського фізико-математичного ліцею;
(066)348-55-47, (067) 149-32-67 -  Гогерчак Григорій Іванович, член журі, 

адміністратор офіційного ресурсу Інтернет-олімпіади;
(044)481-47-62 -  Кудренко Богдан Віталійович, координатор, заступник 

голови оргкомітету, головний спеціаліст Міністерства освіти і науки України.

/ Директор департаменту Ю. Г. Кононенко

Кудренко Б. В., 4814762



Додаток до листа департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти 
Міністерства освіти і науки України
О/. 07 2а / <Г № У г  -  /4 -151^-15

Графік проведення І (відбіркового) етапу 
Всеукраїнської учнівської Інтернет-олімпіади з інформаційних 

технологій у 2015/2016 навчальному році

Тур Захід Дата проведення

Реєстрація учасників 1 липня -  20 вересня 2015 року

Розміщення завдань 17 серпня 2015 року

Виконання робіт 17 серпня -  20 вересня 2015 року

Виконання он-лайн тесту 27 вересня 2015 року

І Перевірка робіт 21-27 вересня 2015 року

Прийом апеляційних заяв 29 вересня 2015 року

Обробка апеляційних заяв ЗО вересня -  1 жовтня 2015 року

Оголошення результатів 2 жовтня 2015 року

Виконання робіт 11 жовтня 2015 року

Перевірка робіт 12-18 жовтня 2015 року

II Прийом апеляційних заяв 20 жовтня 2015 року

Обробка апеляційних заяв 20-25 жовтня 2015 року

Оголошення результатів 26 жовтня 2015 року

Виконання робіт 8 листопада 2015 року

Перевірка робіт 9-15 листопада 2015 року

III
Прийом апеляційних заяв 17 листопада 2015 року

Обробка апеляційних заяв 17-25 листопада 2015 року

Оголошення остаточних 
результатів та визначення 
учасників II (фінального) 

етапу

до 20 грудня 2015 року

Ю. Г. Кононещсо


