
 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

РАДА ДИРЕКТОРІВ КОЛЕДЖІВ І ТЕХНІКУМІВ  

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про проведення ІІ етапу ХІI Всеукраїнської олімпіади з інформатики 

серед  здобувачів вищої освіти коледжів і технікумів Вінницької 

області 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Ради  директорів  

коледжів і технікумів  Вінницької області                                                                                                       

О.С.Домінський 

 

І. Загальні положення 

1.1. Це Положення визначає порядок організації та ІІ етапу ХІI Всеукраїнської 

олімпіади з інформатики (далі – Олімпіада) серед  здобувачів вищої освіти 

технікумів та коледжів незалежно від форм власності та підпорядкування (далі - 

Учасники). 

1.2. Олімпіада- це змагання учасників освітнього процесу у творчому 

застосуванні здобутих знань, умінь і навичок, а також у професійній підготовці 

майбутніх спеціалістів. 

1.3. Олімпіада  проводиться з метою: 

─ підвищення якості підготовки фахівців; 

─ системного вдосконалення освітнього процесу, активізації навчально-

пізнавальної діяльності  здобувачів вищої освіти. 

1.4. Основними завданнями Олімпіади є: 

─ виявлення та розвиток обдарованої студентської молоді, сприяння 

реалізації її творчих здібностей; 

─ стимулювання творчої праці  здобувачів вищої освіти, педагогічних та 

науково-педагогічних працівників; 

─ формування кадрового потенціалу для дослідницької, виробничої, 

адміністративної і підприємницької діяльності; 

─ відбір  здобувачів вищої освіти для участі у Всеукраїнських та  

міжнародних олімпіадах  з інформатики. 

1.5. Керівником Олімпіади є Рада директорів коледжів і технікумів 

Вінницької області 

1.6. Олімпіада проводиться з дисципліни інформатика загальноосвітнього 

компоненту.  

1.7. Організатором та координатором Олімпіади є базовий заклад вищої 

освіти. 



 

 

1.8. Під час проведення Олімпіади обробка персональних даних учасників 

Олімпіади з інформатики здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про 

захист персональних даних". 

ІІ. Робочі органи Олімпіади 

2.1. Для організації та проведення Олімпіади створюється організаційний 

комітет, персональний склад якого затверджується наказом Голови Ради 

директорів. 

2.2. Оргкомітет обраний відкритим голосуванням на засіданні обласного 

методичного об'єднання викладачів інформатики та комп’ютерних дисциплін.  

 

Склад оргкомітету: 

Голова оргкомітету - директор Вінницького коледжу будівництва і архітектури 

Київського національного університету будівництва і архітектури Бондарчук 

Наталя Валеріївна 

 

Члени оргкомітету: 

Колесник Анатолій Іванович  – Вінницький технічний коледж 

Булейко Ольга Іванівна - Вінницький коледж будівництва і архітектури КНУБА  

Галуша Алла Вікторівна – Вінницький коледж будівництва і архітектури КНУБА  

Гіркова Олена Василівна – Технологічно-промисловий коледж ВНАУ 

Заліська Світлана Сергіївна – Вінницький коледж НУХТ 

Родюк Тамара Леонідівна - Вінницький медичний коледж ім. акад. Д.К. 

Заболотного 

2.3. Організаційний комітет: 

─ розробляє положення, методичні рекомендації щодо організації та 

проведення Олімпіади; 

─ проводить реєстрацію Учасників Олімпіади  ; 

─ аналізує якість завдань для Олімпіади, поданих закладами вищої освіти; 

─ визначає порядок, аналізує і контролює хід проведення Олімпіади  ; 

─ надає практичну допомогу закладам вищої освіти в організації Олімпіади 

та забезпечує їх необхідними інформаційними матеріалами; 

─ здійснює шифрування та дешифрування письмових робіт Учасників; 

─ за поданням журі визначає переможців Олімпіади; 

─ сприяє висвітленню результатів Олімпіади у засобах масової інформації; 

─ надсилає вищим закладам освіти результати участі кожного студента; 

─ складає звіт про проведення Олімпіади . 

2.4. До складу журі II етапу Олімпіади входять викладачі інформатики та 

комп’ютерних дисциплін закладів вищої освіти області. 

2.5. До складу журі не можуть входити особи, що є близькими особами 

Учасників Олімпіади . 

2.6. Журі Олімпіади очолює голова. Термін перебування  головою журі – не 

більше трьох років. Голова має заступника та секретаря журі. Голова журі 

організовує роботу членів журі, проводить засідання журі, бере участь у визначенні 

переможців. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2297-17


 

 

 2.7. Кількість членів журі не повинна перевищувати третини від кількості 

студентів, які беруть участь в Олімпіаді  . 

2.8. Журі: 

─ перевіряє роботи Учасників і разом із оргкомітетом визначає переможців 

Олімпіади; 

─ аналізує якість виконання студентами завдань, виявляє характерні 

помилки та оцінює рівень підготовки студентів; 

─ готує рекомендації щодо вдосконалення освітнього  процесу з 

інформатики. 

2.9. Для забезпечення об’єктивного проведення ІІ етапу створюється 

апеляційна комісія. До складу апеляційної комісії входять викладачі 

інформатики технікумів та коледжів.  

Голова комісії: Павлюк Богдан Валерійович - Вінницький обласний 

комунальний гуманітарно-педагогічний коледж 

Члени комісії: 

Горобець Людмила Володимирівна - Вінницький обласний коледж 

економіки і права ВКІ 

Бугрова Оксана Григорівна - Вінницький транспортний коледж 

Члени апеляційної комісії не входять до складу журі. 

2.10. Апеляційна комісія розглядає звернення учасників Олімпіади  щодо 

вирішення питань, пов’язаних з оцінюванням завдань. Під час розгляду апеляцій 

апеляційна комісія має право як підвищити оцінку з апеляційного питання (або 

залишити її без змін), так і понизити її у разі виявлення помилок, не помічених 

при початковій перевірці. Рішення апеляційної комісії враховується журі при 

визначенні загальної суми балів та підведенні підсумків Олімпіади. 

 

ІІІ. Порядок організації та проведення Олімпіади   

3.1.Олімпіада проводиться у три тури: 

І тур – на рівні окремого закладу освіти; 

ІІ тур – на рівнів закладів освіти області; 

ІІІ тур – на рівні закладів освіти України . 

3.2. Інформація про проведення і підсумки Олімпіади розміщується на сайтах 

Ради директорів та вищого закладу освіти, на базі якого проходить олімпіада  з 

інформатики. 

3.3. Для проведення Олімпіади заклад вищої освіти освіти реєструє Учасника  

на сайті Ради директорів коледжів та технікумів (rada-vnz.vn.ua) або в Сlassroom 

(https://classroom.google.com/u/1/c/MzEzMDEwNDQ2OTVa). Реєстрація учас-

ника має відбутися не пізніше ніж за 14 днів до дня проведення Олімпіади. Рада 

директорів готує проект наказу про проведення Олімпіади у поточному 

навчальному році, який затверджується Головою ради директорів. 

3.4. Оргкомітет І етапу Олімпіади  підводить підсумки та рекомендує 

переможців І етапу для участі в ІІ етапі Олімпіади. Рекомендацією вважається 

заповнена оргкомітетом  І етапу Олімпіади  Заявка  Учасника ІІ етапу Олімпіади, 

яка заповнюється на кожного Учасника окремо. 

https://classroom.google.com/u/1/c/MzEzMDEwNDQ2OTVa
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z2207-12#n109


 

 

3.5. Заявки учасників ІІ етапу надаються оргкомітету Олімпіади  на паперовому 

носії за підписом директора закладу освіти в день проведення. Без наявності заявки, 

учасники не будуть допущені до Олімпіади.   

3.6. Директори закладів вищої освіти, студенти яких беруть участь в Олімпіаді  

забезпечують участь переможців І етапу у ІІ етапі Олімпіади.  

3.7. Строк проведення ІІ етапу Олімпіади 14 квітня 2020 р. о 10:30 год. у 

Вінницькому коледжі будівництва і архітектури Київського національного 

університету будівництва і архітектури. Адреса:21000, м. Вінниця, проспект 

Коцюбинського, 53. Ел. пошта: vinbudtex@vn.ua, сайт: www.vkba.zz.mu. Це 

затверджено наказом Ради директорів коледжів та технікумів Вінницької області. 

3.8. Умови і порядок проведення, склад оргкомітету, журі та апеляційної комісії 

II етапу Олімпіади  затверджуються наказом Голови Ради директорів коледжів та 

технікумів  Вінницької області. 

3.9. Оргкомітет ІІ етапу Олімпіади  для заохочення студентів видають їм 

сертифікат учасника Олімпіади , за підписом голови оргкомітету.  

3.10  Звіт про проведення ІІ етапу Олімпіади , затверджений  головою 

оргкомітету ІІ етапу Олімпіади, подається на адресу базового закладу освіти у 3-

денний строк після її завершення. Звіт складається за такою структурою: 

─ протокол засідання оргкомітету; 

─ протокол засідання журі; 

─ рейтинговий список Учасників; 

─ заявки Учасників; 

─ конкурсні завдання; 

─ конкурсні роботи; 

─ допоміжний та ілюстративний матеріали з проведення Олімпіади 

(запрошення, програми, методичні рекомендації, фотокартки, матеріали 

преси, радіо, телебачення тощо). 

  3.11 У відповідності з рішенням, прийнятим на засіданні обласного 

методичного об’єднання викладачів інформатики та комп’ютерних дисциплін, 

кожен заклад освіти надсилає на електронну пошту movoiot@gmail.com  олімпіадні  

завдання  з таких розділів інформатики: MS Word, MS Excel, MS Access(по  2 

завдання з кожного розділу). Складність та оригінальність завдань повинна 

відповідати рівню обласної олімпіади.  Кожне завдання доповнюється критеріями 

оцінювання за 20-бальною шкалою з розділенням на елементи. На сторінці (в 

колонтитулах) вказується автор(и) завдання та заклад вищої освіти. Завдання 

необхідно надіслати до 20.03.2019. Оргкомітет перевіряє всі завдання та публікує 

їх.  

Перше засідання оргкомітету відбудеться 26 березня 2019 року о14:00 в 

аудиторії 208 Вінницького технічного коледжу.  

 

ІV. Учасники Олімпіади 

4.1. У І етапі Олімпіади  беруть участь всі бажаючі здобувачі вищої освіти 

коледжів та технікумів  незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому 

числі іноземці, що навчаються у цих закладах вищої освіти. 

mailto:vinbudtex@vn.ua
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z2207-12#n111
mailto:movoiot@gmail.com


 

 

4.2. У ІІ етапі Олімпіади беруть участь переможці І етапу Олімпіади, які зайняли 

І місце.  У випадку, коли переможець, який зайняв І місце не може взяти участі в ІІ 

етапі Олімпіади, участь можуть приймати переможці, які зайняли ІІ та  ІІІ місця 

відповідно, за погодженням  Оргкомітету  Олімпіади. Для участі в Олімпіаді 

відбираються студенти I-ІІІ курсів, переможці І етапу Олімпіади у кількості однієї 

особи від закладу вищої освіти закладу. Право на два учасники надається закладам 

вищої освіти, студенти яких посіли І та ІІ місця у ІІ етапі ХІ Всеукраїнської 

олімпіади з інформатики серед  здобувачів вищої освіти коледжів і технікумів 

Вінницької 2019 року. 

4.3. Учасники мають право ознайомитися з оцінкою їх роботи та письмово 

звернутися до апеляційної комісії з приводу об’єктивності оцінки виконаних ними 

завдань протягом однієї доби після оголошення результатів  Олімпіади. 

4.4. Учасники ІІ етапу Олімпіади повинні мати при собі студентський квиток та  

залікову книжку.  

4.5 Учасникам олімпіади буде надана можливість використовувати Microsoft 

Office 2010, стаціонарні комп’ютери або ноутбуки.  

 

V. Підведення підсумків Олімпіади 

5.1. Учасники, які посіли перше, друге, третє місця в особистому заліку, є 

переможцями кожного з етапів Олімпіади і нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ 

ступенів відповідно. Учасниками  наступного етапу олімпіади  є учасники, які 

посіли перше (перше і друге за рішенням оргкомітету) місця в особистому заліку. 

5.2. Переможці кожного з етапів Олімпіади визначаються Оргкомітетом на 

підставі рішення Журі за сумарною кількістю балів, набраних на всіх обов’язкових 

турах Олімпіади та  затверджуються наказом директора. 

5.3. Дипломом І ступеня нагороджується Учасник, який набрав не менше 70%, 

ІІ ступеня - 60%, ІІІ ступеня - 55% від максимально можливої сумарної кількості 

балів, що дорівнює 100%. При цьому кількість переможців не може перевищувати 

30% від загальної кількості Учасників. У разі перевищення кількості переможців 

Оргкомітет залишає за собою право корегування їх кількості при підведенні 

остаточних підсумків Олімпіади. 

5.4. Дипломом I ступеня нагороджується один Учасник. У випадку, якщо  рівну 

кількість балів набрали декілька Учасників, вони можуть  претендувати  на 

нагородження дипломом І ступеня.  

5.5. Переможці ІІ етапу Олімпіади визначаються Оргкомітетом на підставі 

рішення Журі та затверджуються Головою ради директорів. 

5.6. Переможці ІІ етапу Олімпіади нагороджуються дипломами Ради 

директорів. Дипломи видаються після  наказу Ради директорів про затвердження 

підсумків проведення студентської Олімпіади. У разі втрати диплом не 

поновлюється. 

5.7  У ІІI етапі Олімпіади берe участь переможець ІІ етапу Олімпіади. 

 

VІ. Фінансування Олімпіади   

6.1.Витрати на організацію та проведення Олімпіади здійснюються за рахунок 

джерел, не заборонених чинним законодавством України. 



 

 

6.2 Організаційний внесок з кожного учасника олімпіади – 250 грн. 

6.3.Витрати на відрядження здобувачі вищої освіти та педагогічних працівників 

здійснюються за рахунок закладів вищої освіти, в яких вони навчаються або 

працюють. 

 

 

Розроблено оргкомітетом з проведення ІІ етапу ХІI 

Всеукраїнської олімпіади з інформатики серед  

здобувачів вищої освіти коледжів і технікумів 
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