
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ – 

ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
ТА РОБОТИ З ТАЛАНОВИТОЮ МОЛОДДЮ 

вул. Августовська,14-а, м. Суми, 40007, тел/факс.(0542) 33-11-85, тел. 33-52-37 
E-mail: center @ ukrpost.net       Код 23820094 

 
30.09.2016     № 704     На  № _____ від _____________ 

 
Начальникам управлінь 
(відділів) освіти (освіти і науки, 
освіти, молоді та спорту), 
міськвиконкомів, 
райдержадміністрацій, міських 
рад, Березівської сільської ради 

 
Згідно з наказом Департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації від 26.09.2016 № 491-ОД «Про проведення обласного конкурсу 
учнівської молоді з інформаційних технологій» з 28 по 29 жовтня 2016 року 
на базі Сумського державного університету відбудеться обласний конкурс 
учнівської молоді з інформаційних технологій. 
 Для участі у конкурсі від міста, району запрошуються команди 
позашкільних навчальних закладів у складі 4 осіб: 3 учасники, 1 керівник. 

Заїзд та реєстрація учасників 28 жовтня 2016 року до 11.00 за адресою: 
м.Суми, вул. Августовська, 14а, Сумський обласний центр позашкільної 
освіти та роботи з талановитою молоддю. Умови проведення змагань 
додаються (додаток 1). 
 Від’їзд 29 жовтня 2016 року після 15.30. 

Витрати на відрядження – за рахунок організації, що відряджає. 
Харчування та проживання дітей – за рахунок організаторів. Орієнтовна 
вартість проживання для керівника – до 100 грн. на добу. З собою мати 
заявку на участь у змаганнях та комплект постільної білизни. 

Відповідальність за життя і здоров’я учасників в дорозі та під час 
проведення заходу просимо покласти на осіб, які супроводжують. 

Для участі у заході просимо подати попередню заявку до  
14 жовтня ц.р. електронною поштою за адресою: oblteh@ukr.net 
 
 
Директор Центру        Л.В.Тихенко 
 
 
 
 
Статівка 0542331185 



 
Додаток 1 
до листа ОЦПО та РТМ  
від 30.09.2016 № 704 

 
УМОВИ 

проведення обласного конкурсу учнівської  
молоді з інформаційних технологій 

 
1. Загальні положення 

1.1. Обласний відкритий конкурс учнівської молоді з інформаційних 
технологій проводиться щороку в номінаціях «Офіс», «WEB-дизайн» та 
«Програмування». Інформація про термін та місце проведення конкурсу 
доводиться до відома позашкільних навчальних закладів у листі – виклику. 

1.2. Основними завданнями обласного конкурсу учнівської молоді  з 
інформаційних технологій є: 

- організація змістовного дозвілля учнівської молоді; 
- стимулювання зростання творчого, інтелектуального, духовного 

розвитку, самовдосконалення дітей та учнівської молоді; 
- виявлення та розвиток обдарованих учнів та надання їм допомоги у 

виборі професії; 
- підвищення інтересу до поглибленого вивчення інформаційних 

технологій; 
- виявлення, поширення і впровадження в навчально-виховний процес 

сучасних прийомів і методів навчання. 
 

2. Учасники конкурсу 
Обласному конкурсі передують районні, міські конкурси, учасники 

яких формуються з вихованців позашкільних навчальних закладів або учнів 
загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв. Команди для участі в обласному 
конкурсі формуються із переможців районних і міських конкурсів. 

Команди складаються, як правило, з чотирьох осіб: трьох учасників, які 
не досягли 18 років на дату початку конкурсу, та керівника команди. 
Керівник команди несе особисту відповідальність за життя та здоров’я дітей 
у дорозі і під час проведення заходу. 

 
3. Умови проведення 

3.1. Кожен учасник конкурсу бере участь в одній номінації. 
Учасники зобов'язані дотримуватись Положення про конкурс, правил 

його проведення, норм і правил техніки безпеки, дбайливого ставлення до 
обладнання, приладів, інструментів тощо. У разі порушення цих вимог 
учасники будуть усуненні від участі в конкурсі та дискваліфіковані. 

Робочі місця, практичні завдання конкурсу з інформаційних технологій 
надаються так, щоб забезпечити рівні можливості всім учасникам і сприяти 
повному виявленню досягнутого рівня знань, вмінь та фахової майстерності 
кожного з них. 



Виявлені носії інформації, які вміщують віруси або вимагають 
спеціальних апаратних або програмних можливостей ПК, журі вилучає з 
користування на час конкурсу і зберігає у визначеному для цього місці до 
закінчення змагань. 

Якість роботи демонстраційного комп’ютера та його програмного 
забезпечення після демонстрації не повинна змінюватись. 

Максимально можлива кількість балів з кожного критерію оцінювання 
встановлюється рішенням журі і оголошується до початку конкурсу разом із 
списком учасників конкурсу. 

При виконанні конкурсних завдань локальна мережа, за її наявності, 
має бути відключена від робочих місць учасників змагань. 

Під час виконання  конкурсних завдань сторонні особи, в тому числі 
керівники команд, повинні залишити приміщення, де працюють учасники 
конкурсу. 

Категорично забороняється втручання сторонніх осіб в перебіг 
конкурсу. 

Авторські матеріали конкурсу – виконані конкурсні роботи та домашні 
завдання, включаючи вихідні тексти, після завершення конкурсу 
передаються учасниками конкурсу в розпорядження організаторів конкурсу. 

3.2. Умови проведення конкурсу в номінації «Офіс» 
Умови конкурсного завдання розробляються провідними фахівцями з 

інформаційних технологій або членами журі конкурсу. 
До складу завдання входять задачі з опрацювання тексту, графіки, 

створення і опрацювання масивів і баз даних, створення презентацій 
засобами MS Office (Word, WordArt, Excel, Access, PowerPoint), архівування 
даних за допомогою архіваторів WinRAR та WinZip. 

Виконання, відпрацювання та відлагодження задач повинні 
проводитись у термін, відведений для виконання таких робіт. 

Критерії оцінювання робіт: 
- відповідність умовам завдання; 
- дизайн (естетика) оформлення; 
- ефективність виконання технічних можливостей додатків MS Office; 
- повнота використання програмних та апаратних ресурсів. 
Тривалість виконання конкурсного завдання – 4 години. 
3.2. Умови проведення конкурсу в номінації «Web-дизайн» 
Програма конкурсу в номінації «Web-дизайн» складається з двох 

частин: 
-  конкурсне завдання – створення Web-сторінки за тематикою та 

умовами, визначеними журі; 
- захист домашнього завдання – Web-сайту або Web-сторінки власного 

навчального закладу. 
Учасник цієї номінації отримує бали за сумою двох оцінок: виконання 

конкурсного завдання та захист домашнього завдання. 
Умови конкурсного завдання розробляються провідними фахівцями з 

інформаційних технологій або членами журі конкурсу. 
Конкурсні роботи розробляються в текстовому редакторі «Блокнот». 



Допускається за узгодженням із членами журі використання текстових 
редакторів із синтаксичним виділенням, а також бібліотек незв’язаних 
об’єктів (зображення, звуки, орнамент тексту), що підтримуються браузером 
(мова  HTML, JavaScript, VBScript тощо). Для обробки зображень надається 
графічний редактор Gimp 2.0. 

Виконання, відпрацювання та відлагодження конкурсного завдання 
проводяться тільки у термін, відведений для виконання таких робіт. 

Критерії оцінювання конкурсного завдання з Web-дизайну: 
- творче розкриття задуму (креативність); 
- художнє оформлення (краса, привабливість); 
- зручність новації; 
- надійність роботи в браузерах, що встановлені на робочих місцях 

учасників змагань (Internet Explorer, FireFox, Opera); 
- коректність відображення при різній роздільній здатності екрану; 
- ефективність використання технічних та програмних можливостей 

(використання JavaScript, VBScript). 
За оригінальний дизайн журі має право додати  або відняти додаткові 

бали в межах 5% від максимально можливої суми балів. 
Тривалість виконання конкурсного завдання - 4 години. 
Конкурс – захист домашнього завдання виконується в два етапи: 
- встановлення сайту (сторінки) та необхідного програмного 

забезпечення для демонстрації; 
- демонстрація і захист роботи. 
Критерії оцінювання захисту домашнього завдання: 
- творче розкриття задуму (креативність); 
- інформаційне поповнення; 
- художнє оформлення (краса, привабливість); 
- коректність відображення при різній роздільній здатності екрану; 
- якість захисту домашнього завдання , в тому числі: 
а) повнота знань щодо використання технічних прийомів з Web–

дизайну; 
б) повнота розкриття викладеного матеріалу; 
в) вміння відповідати на запитання. 
Демонстрацію домашнього завдання можна проводити за допомогою 

особистого програмного середовища, яке треба встановлювати перед показом 
своєї роботи на демонстраційному ПК і деінсталювати відразу ж після 
демонстрації. 

Тривалість захисту домашнього завдання – до 10 хвилин. 
3.3.Умови проведення конкурсу у номінації «Програмування» 
Програма конкурсу в номінації «Програмування» складається з двох 

частин: 
- конкурсне завдання – створення програми за умовами, що визначені 

журі; 
- захист домашнього завдання – заздалегідь підготовленої роботи в 

одному з наступних розділів: системні програми, прикладні програми, ігрові 
програми, комп’ютерні мережі, бази даних. 



Учасник цієї номінації отримує бали за сумою двох оцінок: виконання 
конкурсного завдання та захист домашнього завдання. 

Умови конкурсного завдання розробляються провідними фахівцями з 
інформаційних технологій або членами журі конкурсу. 

Учасники конкурсу мають використовувати одне з вказаних нижче 
середовищ програмування : Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition, 
Delphi (версій 5.0 і вище), Microsoft Visual C + + 2005 Express Edition, Free 
Pascal, Borland C + + Builder (ver. 5.0 і вище). 

Виконання, відпрацювання та відлагодження конкурсного завдання 
проводиться у термін, відведений для виконання таких робіт. 

Критерії оцінювання конкурсного завдання з програмування: 
- відповідність програмного продукту умовам завдання; 
- творчий підхід при створенні програм (креативність); 
- стиль програмування; 
- коректність роботи програми (відсутність впливу на надійність 

роботи операційної системи ПК); 
- ефективність використання технічних та програмних можливостей. 
Тривалість виконання конкурсного завдання – 4 години. 
Конкурс – захист домашнього завдання виконується в два етапи: 
- встановлення програмного продукту та необхідного програмного 

забезпечення для демонстрації; 
- демонстрація і захист програмного продукту. 
Критерії оцінювання домашнього завдання: 
- оригінальність задуму та змісту; 
- актуальність (корисність); 
- інтерфейс користувача та дизайн; 
- коректність роботи програми; 
- складність проекту, ефективність використання технічних та 

програмних можливостей; 
- наявність документації або довідкової системи, зручність її 

використання; 
- якість захисту домашнього завдання. 
Демонстрацію домашнього завдання можна проводити за допомогою 

особистого програмного середовища, яке треба інсталювати перед показом 
своєї роботи на демонстраційному ПК і деінсталювати відразу ж після 
демонстрації. 

Тривалість захисту домашнього завдання – до 15 хвилин. 
 

4.Документація 
Команди подають: 
- заявку на участь у конкурсі за встановленим зразком (додаток 1), а 

попередню в електронному вигляді треба надіслати на електрону адресу 
oblteh@ukr.net; 

- особисто кожним членом команди – документи, що засвідчують особу 
учасника змагань, копію ідентифікаційного коду; 

- медичні довідки членів команд про отримані щеплення та про 
можливість перебування у дитячому колективі. 



5. Керівництво. 
Загальне керівництво підготовкою та проведенням конкурсу 

покладається на Сумський обласний центр позашкільної освіти та роботи з 
талановитою молоддю та організаційний комітет. 

Склад журі затверджується директором ОЦПО та РТМ за поданням 
оргкомітету. 

Організація підготовки завдань конкурсу покладається на голову журі. 
Не дозволяється ознайомлення будь-яких осіб із завданнями конкурсу 

до моменту їх оголошення учасникам змагань. 
 

6. Матеріально-технічне забезпечення. 
Мінімальні вимоги до комп’ютерів на робочих місцях учасників 

конкурсу: 
- частота процесора (Intel/AMD) не нижче 1500MHz; 
- RAM – не менше 256Mb; 
- відео-адаптер – інтегрований; 
- аудіо-адаптер –інтегрований; 
- виділений для конкурсу простір на жорсткому диску – 5GВ; 
- наявність DVD-ROM (мінімум одного на аудиторію); 
- ОС: Windows (XP/7); 
- MS Office (Word, Excel, PowerPoint від версії 2007); 
- Архіватори (WinRAR, WinZIP); 
- Середовище програмування: Microsoft VisualBasic2005 ExpressEdition, 

Delphi (версій 5.0 і вище), Microsoft Visual C++ 2005 ExpressEdition, Free 
Pascal, Borland C++ Builder (ver. 5.0 і вище), Denwer+MySQL, Java, 
Notepad++, графічний редактор Gimp, Paint.net. 

Джерело фінансування заходу вказується у виклику на конкурс. 
 

7. Визначення переможців та нагородження 
В кожній номінації після завершення часу виконання та захисту 

конкурсних завдань журі проводить засідання для підведення підсумків 
згідно з встановленими критеріями оцінювання конкурсних робіт. 

Особиста першість визначається за сумою балів одержаних учасником 
конкурсу за всі виконані завдання, що передбачені програмою конкурсу. 

Конкурсанти, які досягли найкращих результатів, визнаються 
переможцями конкурсу і відзначаються дипломами першого, другого і 
третього ступенів. 

Командна першість визначається за сумою місць, зайнятих членами 
команди в особистій першості. 

Команди, які зайняли І, ІІ, ІІІ місця, нагороджуються дипломами 
ОЦПО та РТМ. 



 
 

ЗАЯВКА 
на участь в обласному конкурсі учнівської молоді  

з інформаційних технологій 
 

від ________________________________________________________ 
(повна назва установи) 

 

№ 
п/п 

Назва 
номінації 
конкурсу 

П.І.П. 
учасника 

Дата 
народження 

Школа, 
клас 

Домашня 
адреса 

Керівник 
гуртка 

       
 

Керівник команди: ________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 
_________________________________________________________________ 

(місце роботи, посада) 
 
 

М.П.   Директор_________________________________ 
 

 


