
 
 

У К Р А Ї Н А 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

РАДА ДИРЕКТОРІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

НАКАЗ  
 

 

07.03.2019 р.                                 м. Чернівці     №  6 
 
Про проведення II (обласного) етапу  

ХІІ Всеукраїнської олімпіади з інформатики 

та комп’ютерної техніки   

 

Відповідно до наказу Ради директорів закладів вищої освіти Чернівецької області від 

31.01.2019 року № 2 «Про проведення II (обласного) етапу Всеукраїнських творчих змагань 

серед студентів закладів вищої освіти Чернівецької області, що здійснюють підготовку 

молодшого спеціаліста у 2018/2019 навчальному році», керуючись Положенням про 

Всеукраїнську олімпіаду серед студентів вищих навчальних закладів I–II рівнів акредитації, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.04.2012 

року № 417 та з метою виявлення, відбору і підтримки обдарованої студентської молоді, 

підвищення якості підготовки фахівців,   

НАКАЗУЮ: 

   1. Провести II (обласний) етап Олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки серед 

студентів закладів вищої освіти Чернівецької області, що здійснюють підготовку молодшого 

спеціаліста 21 березня 2019 року на базі Коледжу Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича для студентів ІІ–ІІІ (крім випускного) курсів. 

 2. Утворити Організаційний комітет з проведення Олімпіади у складі згідно з 

Додатком 1. 

 3. Олімпіадні завдання сформувати публічно методом жеребкування безпосередньо в 

день її проведення. Для банку даних олімпіадних завдань використати завдання із бази 

завдань Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів «Інформатики та комп’ютерних 

технологій» (http://ikt.college.ks.ua). 

4. Керівникам закладів вищої освіти Чернівецької області:  

 4.1. Надіслати до 15 березня 2019 року анкети переможців I етапу Олімпіади на адресу 

Оргкомітету: olimp.chnu@gmail.com за формою згідно з Додатком 2. 

 4.2. Відрядити студентів-переможців I етапу Олімпіади  

(1–2 студенти), членів журі та викладачів інформатики та комп’ютерної техніки, які 

підготували студентів-переможців для участі в II (обласному) етапі Олімпіади. 

 5. Керівнику методичного об’єднання викладачів інформатики та комп’ютерної 

техніки Сушмі А. В. подати звіт про підсумки Олімпіади наступного дня після її завершення на 

адресу Ради директорів: rada.directors.vnz@gmail.com. 

 6. Методисту Ради директорів Семенюку М. С. надіслати на адресу Оргкомітету III 

етапу Олімпіади анкету переможця II етапу.  

 7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
Голова Ради директорів                                                                        А. В. Гапей 
 
                                                                                               
                                                                                                  Проект наказу вносить: 

Методист Ради директорів 
______________ М. С. Семенюк 
07.03.2019 

http://ikt.college.ks.ua/


 

Додаток 1 

до наказу Ради директорів закладів 

вищої освіти Чернівецької області, 

що здійснюють підготовку 

молодшого спеціаліста 

07.03.2019 № 6 

 

 

Склад Організаційного комітету 

ІІ (обласного) етапу ХІІ Всеукраїнської олімпіади з  

інформатики та комп’ютерної техніки 

 

Гапей  

Алла Василівна  

–  голова Ради директорів закладів вищої освіти 

Чернівецької області, що здійснюють 

підготовку молодшого спеціаліста, голова 

оргкомітету  

Собчук  

Олександр Васильович 

 

–  директор Коледжу Чернівецького 

національного університету імені Юрія 

Федьковича, співголова оргкомітету 

Сушма   
Анастасія Володимирівна 

–  заступник директора з виховної роботи 

Державного вищого навчального закладу 

«Чернівецький політехнічний коледж», 

керівник обласного методичного об’єднання 

викладачів інформатики та комп’ютерної 

техніки, співголова оргкомітету 

Дерев’янчук 

Микола Ярославович 

–  заступник директора з навчально-методичної 

роботи Коледжу Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича, 

заступник голови оргкомітету 

Ковдриш  
Володимир Володимирович 

–  завідувач Природничого відділення Коледжу 

Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича, секретар 

оргкомітету  

Гуцул  

Тетяна Олександрівна 

–  завідувач Навчальної лабораторії Коледжу 

Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича 
 

 

Методист Ради директорів                                                                  М. С. Семенюк 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             Додаток 2 

до наказу Ради директорів закладів 

вищої освіти Чернівецької області, 

що здійснюють підготовку 

молодшого спеціаліста 

07.03.2019 № 6 

 

 

АНКЕТА 

учасника II (обласного) етапу ХІІ Всеукраїнської студентської  

олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки серед студентів  

закладів вищої освіти Чернівецької області, що здійснюють  

підготовку молодшого спеціаліста 

 

(на фірмовому бланку закладу освіти) 

 

Прізвище, ім’я, по батькові  

Дата народження  

Назва ЗВО та адреса (повністю)  

Спеціальність   

Номер(шифр) групи, курс  

Номер студентського квитка  

Номер залікової книжки  

 

Рішенням оргкомітету І етапу студент (ка)  

__________________________________________________________________ 
(Прізвище, ім’я, по батькові, контактні телефони) 

  

який (яка) у I етапі олімпіади 

посів (ла) __________ місце, рекомендується до участі у II (обласному) етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади з інформатики та комп’ютерної 

техніки. 

 

Викладач__________________________________________________________ 
                             (Прізвище, ім’я, по батькові, контактні телефони) 

 

Голова оргкомітету       ________________          _____________________ 

                       (Підпис)                                            (Прізвище, ім’я по батькові) 

 

Директор ЗВО                      ________________         _____________________                        

                       (Підпис)                                            (Прізвище, ім’я по батькові) 

    М.П. 

 

 

Підпис учасника олімпіади  ____________ 

 

Дата заповнення    ____________ 


