
Скоро залишаться лише дві групи 

працівників: ті, хто контролює комп'ютери, 

і ті, кого контролюють комп'ютери. 

Постарайтеся потрапити в першу. 

  Дейв Баррі 

17 травня 2019 року  на базі Житомирського технологічного коледжу 

КНУБА була проведена XIII обласна олімпіада з інформатики та комп'ютерної 

техніки 

У конкурсі взяли  участь студенти з 16 навчальних закладів Житомирської 

області. 

Методом сліпого жеребкування було визначено завдання з текстового 

редактора, електронних таблиць баз даних, членів журі та склад лічильної 

комісії. Учасники олімпіади пройшли електронне тестування. 

 За результатами проведення олімпіади місця були розподілені наступним 

чином: 

 І місце – Кобилинський О.М., Коростишівський педагогічний коледж; 

 ІІ місце – Малашевич І.В., Бердичівський коледж промисловості, 

економіки та права; 

 ІІІ місце – Маюн Я.А., Житомирський кооперативний коледж бізнесу і 

права. 

 

Також програмою заходів було передбачено засідання обласного 

методичного об’єднання викладачів комп'ютерних дисциплін. У ході 

проведення заслухали доповіді: Журавської К.О. «Використання 



педагогічного коучингу для формування інформатичної компетентності 

студентів», Романішина В.В. «Елементи навчально-демонстраційного 

комплексу для вивчення дисципліни «Комп’ютерні мережі»»,           

Якубовської Л.Б. «Мотивація пізнавальної діяльності як один з ключових 

чинників формування інформаційних компетентностей майбутніх фахівців», 

Герасимчука С.В. «Перспективи впровадження STEM-навчання в сучасній 

освіті». 

Голова методичного об'єднання  Пекарський Б.Г. оголосив  підсумки 

роботи  за 2018-2019 н.р. та запропонував план  роботи на наступний рік. 

 

З метою подальшого підвищення якості підготовки кваліфікованих 

фахівців, пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для її 

творчого зростання, 15 – 17 травня 2019 року  на базі Новокаховського 

приладобудівного технікуму (м. Нова Каховка, Херсонська область)  

проведено ІІІ етап  ХІІ Всеукраїнської олімпіади з інформатики  та 

комп’ютерної техніки серед студентів закладів освіти, що здійснюють 

підготовку молодшого спеціаліста. 

У ході урочистого відкриття зі словами привітання до учасників 

звернулись міський голова Коваленко В.І., голова  Спілки ЗВО I-II рівнів 



акредитації України обласних рад директорів Похресник А.К., директор 

Глазунова Л.І. 

Студентське самоврядування продемонструвало насичену концертну 

програму та виставу «Флешбек» від театру «Шанс». 

Олімпіада передбачала виявлення рівня підготовки студентів з 

інформатики та комп’ютерної техніки. Завдання олімпіади вимагали від 

учасників високого рівня теоретичних знань із апаратного та програмного 

забезпечення персонального комп’ютера, практичних навичок роботи в 

текстовому редакторі MS Word, табличному процесорі MS Excel, системі 

управління базами даних MS Access. 

    

Роботи учасників перевіряли члени журі, які були вибрані методом 

жеребкування. 



    

За результатами, що отримали учасники впродовж олімпіади, відбулася 

церемонія вручення грамот та призів переможцям. 

 

 

Щиро вітаємо переможців та їхніх наставників! 

 


