
ПОЛОЖЕННЯ 
з проведення 1-І І етапів олімпіад інформатики та 

комп'ютерної техніки серед студентів 
ВНЗ 1-І І рівнів акредитації Рівненської області 

в 2012-2013 навчальному році 

І. Загальні положення 
1. Олімпіада інформатики та комп'ютерної техніки проводиться у два етапи: 

1-й етап - проводиться безпосередньо в навчальних закладах до 25 березня 
2013 року. 

2-й етап - обласні олімпіади проводяться 4 квітня 2013р. в Сарненському 
педагогічному коледжі РДГУ (На правах переможця обласної олімпіади 2012р.) 

2. В олімпіадах беруть участь студенти вищих навчальних закладів І—II рівнів 
акредитації усіх форм власності. 

II. Організація та проведення олімпіад (II етап) 
З метою забезпечення прозорості підготовки та формування конкурсних 

завдань обласного і всеукраїнського турів олімпіади навчальним закладам 
необхідно надіслати до 15.03.2013 року тестові та комплексні практичні завдання. 
Вимоги до завдань викладені в додатку 1. 

Заявки на участь в II етапі олімпіди надаються до 28.03.13 згідно доатку 2. 

До складу журі запрошуються викладачі вищих навчальних закладів області. 

Організаційний комітет у складі: 
- голова комітету - Горкуненко П. П.- директор Сарненському педагогічному 

коледжі РДГУ; 
- члени комітету - Марценюк М.В. - голова методичного об'єднання 

інформатики та обчислювальної техніки, Автотранспортний 
технікум НУВГП 
1-2 викладачі інформатики з навчальних закладів області, 
які визначаються методичним об'єднанням 

Голова комітету базового профільного навчального закладу створює робочу 
групу, забезпечує організацію та проведення олімпіади інформаційними 



матеріалами, організовує та контролює хід проведення олімпіади на всіх її етапах і 
надає практичну допомогу. 

III. Нагородження переможців олімпіад 

Голова комітету базового профільного навчального закладу визначає кількість 
членів Журі олімпіади, яка формується за годину до початку олімпіади з викладачів 
фахівців навчальних закладів, які супроводжують учасників олімпіади. Після 
проведення олімпіади підводить підсумки, здійснює нагородження переможців та 
підготовлює інформацію і подає заявку в оргкомітет III етапу олімпіади. Учасники, 
які зайняли І, II, Ш місце нагороджуються грамотами. 

Базовий навчальний заклад готує і надає інформацію обласному базовому 
навчальному закладу, управлінню освіти і науки облдержадміністрації, складає звіт, 
який затверджується головою Ради директорів і направляє його разом з інформацією 
і анкетою учасника оргкомітету III етапу олімпіади.. 

IV. Фінансування олімпіад 

Витрати на проведення ІІ-Ш етапів олімпіад, а також витрати на відрядження 
студентів і педагогічних працівників здійснюються навчальними закладами, в яких 
навчаються студенти та працюють викладачі. 

Участь педагогічних працівників у розробці навчальної документації, 
перевірці знань враховується в педагогічне навантаження, де вони працюють згідно 
довідок голови методичного об'єднання. 

Підставою для участі студентів в олімпіаді є залікова книжка і студентський 
квиток. 

Методичну допомогу в організації і проведенні олімпіад надають директори 
базових навчальних закладів за профілем та обласний базовий методичний кабінет. 


