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ДОРОЖНЯ КАРТА 
проведення III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з інформатики у 2017/2018 н.р.

Місце проведення: Чернівецький професійний ліцей сфери послуг, вул. Руська, 228-Б

№
з/п Заходи Дата Час Відповідальний Примітка

Проведення олімпіади

1.
Реєстрація учасників 
олімпіади з визначенням 
робочого місця.

03.02.18
0 8 .0 0 -
09.00

Організаційний комітет, 
відповідальний секретар

Фойє
ліцею

2.

Нарада щодо проведення 
олімпіади з черговими 
адміністраторами та 
інструкторами.

03.02.18
08.20 -  
08.40

Організаційний комітет, 
відповідальний секретар Кабінет №2

3. Відкриття олімпіади. 03.02.18
09.00 -  
09.30

Організаційний комітет, 
відповідальний секретар Актова зала

4. розміщення учасників 
олімпіади за робочими 
місцями. Ознайомлення 
учасників з Інструкцією 
виконання роботи.

03.02.18
0 9 .3 0 -
09.45

Організаційний комітет, 
група техн. забезпечення, 
інструктори (за списком), 
відповідальний секретар

Аудиторії з 
Інтернет- 

під’єднанням

5. Отримання логінів і паролів, 
прописування точки входу. 
Адаптація у середовищі.

03.02.18
09.45 -  

10.00

Організаційний комітет, 
група техн. забезпечення, 
інструктори (за списком), 
відповідальний секретар

Відповідно до 
інструкції

6. Виконання олімпіадних 
завдань в режимі онлайн. 03.02.18 10.00 — 

14.00

Організаційний комітет, 
інструктори (за списком), 
відповідальний секретар, 
група техн. забезпечення

Відповідно до 
вимог Положення 

та методичних 
рекомендацій

7. Формування робочих груп 
журі. 03.02.18

1 1 .0 0 -
11.15

Голова журі
Робочі групи 

журі

8. Робота членів журі щодо 
підготовки алгоритмів 
розв’язування задач.

03.02.18
1 1 .1 5 -
15.30

Голова журі, 
робочі групи журі

Аудиторія 
для журі

9. Онайомлення керівників 
команд з олімпіадними 
завданнями та алгоритмами їх 
розв’язку.

03.02.18 13.00 — 
14.40

Організаційний комітет, 
голова журі

Аудиторія для 
керівників команд

10. Остаточна перевірка 
учасниками виконаних та 
протестованих задач, 
завершення виконання 
завдань.

03.02.18
1 3 .4 5 -
14.00

Організаційний комітет, 
інструктори (за списком)

Відповідно до 
вимог Положення 

та методичних 
рекомендацій



11. Збір матеріалів виконаних 
робіт учасників з підписом у 
протоколі; передача робіт 
голові журі.

03.02.18
1 4 .0 0 -
14.30

О рганізац ійний комітет, 
в ідповідальний секретар, 
інструктори (за списком), 
група техн. забезпечення

Протокол здачі 
робіт

12. Анкетування учасників 
олімпіади, керівників команд. 03.02.18 14.00-14.30

О ргком ітет, інструктори 
(за списком) Анкета

13. Дешифрування робіт, 
оформлення протоколу 
попередніх результатів.

03.02.18 14.30 — 
17.30

Голова орган ізац ійного 
ком ітету, голова журі, 
в ідповідальний секретар

Протокол
попередніх
результатів

14.
Розміщення умов завдань, 
алгоритмів розв’язку завдань 
на сайтах ДОН та ІППОЧО.

03.02.18 до 16.00
Голова організаційного комітету, 
в ідповідальний секретар, 
методист НМ Ц ІТ ІППОЧО

Інформація про 
умови завдань, 

алгоритми 
розв’язків 

завдань

15.
Розміщення протоколів 
попередніх результатів на 
сайтах ДОН та ІППОЧО.

03.02.18 до 21.00
Голова організаційного комітету, 
відповідальний секретар, 
методист НМ Ц ІТ ІППОЧО

Протоколи
попередніх
результатів

Апеляція. Місце проведення: ІППОЧО, вул. І.Франка, 2 0 , кабінет № 2

16. Прийняття заяв на апеляцію. 04.02.18
0 9 .0 0 -

17.00

Голова організаційного 
комітету,
відповідальний секретар

власноруч 
написана заява 

учасника 
подається в м. 

Чернівці 
вул.І.Франка, 20 

ауд. №2, 
електронну 

заяву надіслати 
на e-mail 

nikbabii®,ukr.net

17.
О

Розгляд апеляційних заяв. 05.02.18 14.00 — 
17.00

Голова та  члени 
апеляц ійн о ї ком ісії

Заповнення
протоколів

18.
Спільне засідання 
оргкомітету, журі та 
апеляційної комісії.

05.02.18 17.00 — 
17.30

Ч лени оргком ітету, 
голова ж урі, голова 
апеляц ійн о ї комісії, 
відповідальний секретар

Протоколи
спільного
засідання

19.
Оприлюднення остаточних 
результатів олімпіади на 
сайтах Д О Н  та ІППОЧО.

05.02.18 Д о 18.00

Голова організаційного 
комітету, відповідальний 
секретар, методист НМЦ 
ІТ ІППОЧО

Протоколи
остаточних
результатів

Директор Інституту післядипломної 
педагогічної освіти Чернівецької області

Заступник директора 
з науково-методичної роботи ІППОЧО

Методист НМЦ природничо-методичних 
дисциплін ІППОЧО




