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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИЙ ЛІЦЕЙ №145 
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА 

01023, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 46, тел. 287-11-49, 287-47-36, факс: 287-30-38 

Н А К А З 
 

«_27_» ___червня___ 2017 року  № __106__ 

Про затвердження Положення про Інтернет-
олімпіаду з інформаційних технологій та проведення 
Інтернет-олімпіади з інформаційних технологій 
«ІОІТ-2017» у 2017/2018 навчальному році 

Відповідно до Закону "Про освіту", з метою пошуку, підтримки, 
розвитку творчого потенціалу обдарованої учнівської молоді, активізації 
запровадження комп’ютерних інформаційних технологій у шкільній освіті, 
сприяння широкому залученню обдарованої молоді до інтелектуальних 
змагань, що проводяться з використанням мережі Інтернет 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести у 2017/2018 навчальному році Інтернет-олімпіаду з 
інформаційних технологій «ІОІТ-2017» на базі Природничо-наукового ліцею 
№145 у період з вересня 2017 по березень 2018 року. 

2. Затвердити Правила проведення Інтернет-олімпіади з 
інформаційних технологій «ІОІТ-2017» (Додаток 1). 

3. Утворити організаційний комітет та журі Інтернет-олімпіади з 
інформаційних технологій згідно з додатками 2-4. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

В. о. директора ліцею Л. Федорів 
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Додаток 1. 

ПОЛОЖЕННЯ 
про Інтернет-олімпіаду з інформаційних технологій «ІОІТ» 

1. Загальні положення 
 

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Інтернет-
олімпіади з інформаційних технологій (далі - Олімпіади), її організаційне, 
методичне і фінансове забезпечення, порядок участі в змаганні та визначення 
переможців. 

1.2. Олімпіада проводиться щороку серед учнів 9-11 класів 
загальноосвітніх та відповідних курсів професійно-технічних навчальних 
закладів в особистій першості. 

1.3. Основними завданнями Олімпіади є: 
створення умов для рівного доступу до участі у масових 

інтелектуальних змаганнях учнів загальноосвітніх та професійно-технічних 
навчальних закладів, що проживають і навчаються у сільській місцевості та 
населених пунктах, віддалених від навчальних та наукових центрів; 

впровадження нових форм та методів пошуку обдарованих учнів та 
створення умов для розвитку їх інтелектуальних здібностей; 

забезпечення системного і безперервного протягом року проведення 
інтелектуальних змагань для обдарованих учнів; 

підвищення інтересу учнів до поглибленого вивчення інформатики та 
оволодіння сучасними інформаційними технологіями; 

активізація позакласної та позашкільної роботи з учнями, творчої 
діяльності вчителів; 

залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів 
вищих навчальних закладів, працівників наукових установ до активної роботи з 
обдарованою учнівською молоддю. 

1.4. Організаторами Олімпіади є Природничо-науковий ліцей №145 
Печерського району міста Києва (далі – ПНЛ №145), який є базовою 
організацією з його проведення, та освітній проект «ПІТ», який здійснює 
організаційно-методичне забезпечення Олімпіади. 

Офіційним сайтом Олімпіади є ресурс за адресою іоіт.укр. 
Базова електронна система з проведення Олімпіади (далі – Система) 

визначається оргкомітетом. 
1.5. Для організації та проведення Олімпіади ПНЛ №145 щороку 

створює організаційний комітет, призначає координатора, для перевірки та 
оцінювання робіт учасників Олімпіади – журі, для консультацій із вирішення 
спірних питань щодо об’єктивності оцінювання робіт членами журі – експерта-
консультанта. 
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1.6. Для підготовки завдань Олімпіади та розробки критеріїв їх 
оцінювання голова журі формує предметно-методичну комісію. Члени 
предметно-методичної комісії забезпечують науковий рівень змісту завдань та 
їх нерозголошеність до моменту оприлюднення. 

1.7. Основними принципами діяльності членів журі, оргкомітету та 
предметно-методичної комісії Олімпіади є компетентність, об’єктивність, 
гласність, а також дотримання норм професійної етики. 

1.8. Переможцями Олімпіади вважаються ті учасники, які були 
нагороджені дипломами І, ІІ чи ІІІ ступеня. Переможців Олімпіади визначають 
в особистій першості. 

1.9. За потреби в рамках Олімпіади можуть проводитись інші змагання 
та конкурси. Правила (умови) проведення зазначених заходів визначаються 
оргкомітетом Олімпіади. Переможці цих змагань та конкурсів визначаються 
окремо і переможцями Олімпіади не вважаються. 

1.10. Документація Олімпіади ведеться в електронному вигляді та 
підписується за допомогою засобів електронного підпису. У разі необхідності 
може оформлятися дублікат протоколу чи іншого документу в письмовій 
формі. 
 

2. Умови та строки проведення Олімпіади 
 

2.1. Олімпіада проводиться у двох окремих номінаціях: «інформаційні 
системи та бази даних» та «веб-технології». Олімпіада в кожній з номінацій 
проводиться в два або більше етапів. Терміни проведення та формат кожного з 
етапів Олімпіади визначаються оргкомітетом. Фінальний етап за рішенням 
оргкомітету може проводитись в очній або заочній формі, усі інші етапи 
проводяться в заочній формі. 

Кожен з етапів може проводитись в один або більше турів. 
2.2. Особливості проведення Олімпіади кожного року фіксуються у 

правилах проведення Олімпіади, що затверджуються оргкомітетом. 
2.3. Завдання Олімпіади повинні забезпечувати рівні можливості 

виконання їх всіма учасниками і сприяти повному виявленню кожним із них 
досягнутого рівня знань та вмінь. 

Завдання для проведення змагань складаються із задач і вправ (тестів). У 
разі використання авторських задач та вправ (тестів) обов’язково вказується їх 
автор. 

2.4. У ході етапів Олімпіади учні отримують завдання державною мовою 
разом з електронними документами, передбаченими умовами завдань, та 
надсилають розв’язки у формі електронних документів, формат і вміст яких 
визначено умовами завдань, за допомогою функціональності Системи. 

Прийом робіт учасників здійснюється шляхом їх отримання за 
допомогою Системи. У разі виникнення технічних несправностей, які 
перешкоджають отриманню робіт за допомогою Системи, оргкомітет може 
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прийняти рішення про отримання робіт будь-яким іншим шляхом, який не 
суперечить цьому Положенню та іншим нормативним документам, які 
регулюють проведення Олімпіади. 

Оргкомітет зобов’язаний надати учаснику можливість перевірити в 
якому вигляді його робота була отримана сервером Системи. 

У разі надання такої можливості учасник зобов’язаний здійснити таку 
перевірку своєї роботи (робіт) та у разі пошкодження відповідного файлу 
виправити помилку повторним надсиланням роботи в Систему. Пошкоджений 
файл під час перевірки робіт відповідного туру та після її завершення заміні не 
підлягає. 

2.5. До початку кожного етапу Олімпіади представники оргкомітету 
проводять інструктаж учасників змагання з питань тривалості кожного туру 
відповідного етапу, строків та шляхів ознайомлення з результатами, порядку 
подачі апеляції. 

2.6. Учасникам Олімпіади забороняється: 
користуватися при виконанні завдань довідниками, словниками, 

таблицями, картами, обчислювальними засобами, електронним обладнанням, 
засобами комунікації (Інтернет, мобільні телефони тощо), крім засобів, що 
офіційно дозволені оргкомітетом та журі та затверджені протоколом; 

при виконанні робіт, які підлягають шифруванню, використовувати 
будь-які позначки, які сприяли б дешифруванню робіт. 

2.7. Впродовж першої половини часу, відведеного на проведення 
кожного туру кожного етапу змагання, учасники мають право на уточнення 
умов завдань за допомогою функціональності Системи. Представник журі або, 
в разі присутності, автор (співавтор) завдання зобов’язаний надати вичерпну 
відповідь на запитання учасника або надати відповідь «Без коментарів», якщо 
питання стосується шляхів розв’язання завдання чи не належить до його 
компетенції, або ж відповідь на питання міститься в тексті умови. 

2.8. Результати кожного етапу Олімпіади доводяться до відома 
учасників на її офіційному сайті. 

 
3. Учасники Олімпіади 

 
3.1. Кількісний склад учасників кожного наступного етапу Олімпіади 

визначається оргкомітетом. 
3.2. На всіх етапах Олімпіади учні мають право брати участь в 

змаганнях за клас (курс) не молодший, ніж клас (курс) їх навчання в 
загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах у межах 
встановлених цим Положенням вікових груп. 

Зміна класу (курсу), за який учень бере участь, впродовж Олімпіади 
забороняється. 
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3.3. Будь-які винятки щодо участі учнів в Олімпіаді, не передбачені цим 
Положенням, заборонені. 

3.4. У I етапі Олімпіади беруть участь усі учні 9-11 класів 
загальноосвітніх, відповідних курсів професійно-технічних навчальних 
закладів, які виявили таке бажання та пройшли у визначені оргкомітетом 
строки процес реєстрації в Системі. 

Будь-які обмеження права участі цих учнів у I етапі Олімпіади 
забороняються. 

3.5. Учасники Олімпіади беруть участь у ній на добровільних засадах. 
3.6. До участі в кожному наступному етапі Олімпіади допускаються 

учасники попереднього етапу відповідної номінації, які за сумарним 
результатом усіх попередніх етапів цієї номінації набрали прохідну кількість 
балів, встановлену спільним рішенням оргкомітету та журі після перевірки 
робіт учасників. 

До участі в фінальному етапі Олімпіади у певній номінації за рішенням 
оргкомітету та журі можуть бути допущені також переможці Олімпіади в цій 
номінації минулого року або переможці інших загальноукраїнських змагань з 
інформаційних технологій минулого чи поточного року, зміст яких відповідає 
цій номінації. Перелік таких змагань визначається правилами проведення 
Олімпіади відповідного навчального року перед початком змагань. 

3.7. Учасники Олімпіади до початку змагань мають бути ознайомлені з 
порядком і правилами (умовами) її проведення. 

3.8. Учасники Олімпіади повинні дотримуватись вимог її проведення, 
норм і правил безпеки життєдіяльності, виконувати рішення оргкомітету і журі. 

 
4. Порядок дискваліфікації учасників та робіт 

 
4.1. У разі порушення учасником Олімпіади норм цього Положення його 

може бути позбавлено права подальшої участі в даному змаганні 
(дискваліфіковано), або ж анульовано результати оцінювання його роботи за 
певним завданням. 

4.2. До початку змагання організаційний комітет спільно з головою журі, 
його заступниками та експертом-консультантом розробляє та затверджує 
порядок здійснення технічної перевірки плагіату у роботах учасників змагання. 

Порядок здійснення технічної перевірки плагіату публікується на 
офіційному сайті змагання до початку І етапу. 

4.3. Технічна дискваліфікація роботи без права на її оскарження 
здійснюється, якщо: 

робота містить явну ідентифікацію учасника (вказано його особисті дані 
чи назву навчального закладу); 

робота визначена як плагіат за результатами технічної перевірки 
плагіату. 
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4.4. Дискваліфікацію робіт учасників Олімпіади здійснюють за 
поданням члена (членів) журі, якщо вміст цих робіт має ідентичні частини і ця 
ідентичність є неможливою у разі незалежного виконання учасниками цих 
робіт. 

4.5. Дискваліфікація учасника Олімпіади у певній номінації 
здійснюється якщо: 

будь-який з файлів розв’язання у цій номінації, надісланий ним в 
Систему, призводить до її нестабільної роботи чи нестабільної роботи окремого 
комп’ютера; 

його роботи підлягали дискваліфікації щонайменше на двох етапах 
Олімпіади у цій номінації одного навчального року; 

учасник використовує ненормативну лексику та відкриті образи в ході 
листування з оргкомітетом, надсилання запитань авторам за допомогою 
Системи або навмисно вчиняє дії, що призводять до нестабільності роботи 
Системи чи матеріально-технічної бази місця проведення Олімпіади, чи інакше 
порушує норми цього Положення у цій номінації. 

4.6. Дискваліфікація учасників та робіт проводиться секретарем 
оргкомітету у відповідності до цього Положення. Усі дискваліфікації 
заносяться до протоколу дискваліфікації робіт та учасників відповідного етапу, 
який підписується головою журі та секретарем оргкомітету. Якщо в ході етапу 
не дискваліфіковано жодної роботи та жодного учасника, такий протокол не 
оформляється. 

4.7. Якщо учасник Олімпіади не згоден з дискваліфікацією (окрім 
дискваліфікації, передбаченої пунктом 4.3 цього розділу), він має право подати 
до оргкомітету заяву на її оскарження. У такому разі остаточне рішення щодо 
дискваліфікації роботи учасника приймається комісією у складі експерта-
консультанта, голови журі та його заступників. Відповідне оскарження 
фіксується в протоколі дискваліфікації учасників та робіт відповідного туру 
(етапу), який підписується усіма членами комісії. 
 

5. Оргкомітет Олімпіади 
 

5.1. До складу оргкомітету Олімпіади входять особи, залучені до 
організації проведення Олімпіади. 

5.2. Очолює оргкомітет голова, який має заступників і секретаря. Голова 
оргкомітету здійснює розподіл доручень між його членами та керує роботою з 
організації проведення Олімпіади. У разі відсутності на заходах, що 
проводяться в рамках Олімпіади, голови оргкомітету, його обов’язки виконує 
один з його заступників. 

5.3. Оргкомітет: 
5.3.1. Розробляє план організаційних заходів Олімпіади, визначає умови 

проведення Олімпіади та особливості її проведення у певних номінаціях. 
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5.3.2. Забезпечує порядок проведення Олімпіади. 
5.3.3. Визначає організаційно-технологічну модель проведення етапів 

Олімпіади. 
5.3.4. Створює комісію, яка проводить реєстрацію учасників Олімпіади, 

перевіряє відповідність складів команд очного етапу до переліку осіб, поданих 
у заявках, наявність і правильність оформлення документів. 

5.3.5. Готує документацію для проведення Олімпіади (програми, 
посвідчення учасників, бланки протоколів, звіти тощо). 

5.3.6. Формує склад учасників кожного наступного етапу Олімпіади із 
числа переможців попередніх. 

5.3.7. Забезпечує умови роботи журі Олімпіади. 
5.3.8. Проводить шифрування (знеособлення) робіт учасників. 
5.3.9. На спільному із журі засіданні приймає рішення щодо визначення 

переможців Олімпіади та відзначення переможців і учасників Олімпіади. 
Рішення за підсумками проведення Олімпіади підписується головою 
оргкомітету, головою журі та секретарем оргкомітету Олімпіади і завіряється 
печаткою ПНЛ №145. 

У рішенні про результати проведення Олімпіади обов’язково вказуються 
прізвище та ім’я (в називному відмінку) кожного з переможців і учасників 
Олімпіади, найменування навчального закладу та клас (курс) їх навчання.  

5.3.10. Сприяє висвітленню результатів Олімпіади у засобах масової 
інформації та мережі Інтернет. 

5.3.11. Проводить статистичний аналіз результатів Олімпіади, 
опрацьовує зауваження та побажання щодо проведення Олімпіади. 

5.4. Секретар оргкомітету забезпечує ведення необхідної документації. 
 

6. Журі Олімпіади 
 

6.1. Журі очолює спільний для усіх номінацій голова. У кожній з 
номінацій голова може мати одного або кількох заступників; решта – члени 
журі, доручення між якими розподіляє голова. 

6.2. Журі Олімпіади формується з фахівців відповідного профілю для 
кожної номінації окремо. 

Склад журі заочних етапів визначається ПНЛ №145. Склад журі 
фінального етапу в кожній з номінацій визначається головою журі з числа 
членів журі заочних етапів відповідної номінації у кількості, що не перевищує 
третини кількості учасників цього етапу у відповідній номінації. 

6.3. Голова журі: 
6.3.1. Бере участь у формуванні складу журі. 
6.3.2. Забезпечує об’єктивність перевірки та оцінювання робіт учасників 

Олімпіади. 
6.3.3. Надає науково-методичну допомогу членам журі під час перевірки 

робіт учасників Олімпіади. 
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6.3.4. Формує та очолює предметно-методичну комісію зі складання 
завдань Олімпіади. 

6.4. У разі відсутності голови журі його обов’язки виконує один із його 
заступників. 

6.5. Журі кожної з номінацій: 
6.5.1. Приймає для оцінювання учнівські роботи в закодованому 

(знеособленому) вигляді. 
6.5.2. Після шифрування робіт учасників розглядає внесені предметно-

методичною комісією відповідної номінації критерії оцінювання робіт та 
затверджує їх. 

6.5.3. Перевіряє та оцінює виконані роботи заочних етапів в 
дистанційному, а фінального – в очному режимі у відповідності до критеріїв 
оцінювання. 

6.5.4. Після завершення змагання проводить консультації для учасників 
Олімпіади і керівників команд щодо виконання запропонованих завдань. 

6.5.5. Доводить до відома учасників відповідної номінації відповіді 
(розв’язки) завдань та критерії їх оцінювання. 

6.5.6. Аналізує рівень підготовки учасників відповідної номінації, готує 
подання про нагородження її переможців. 

6.5.7. Спільно з оргкомітетом визначає перелік учасників етапів 
Олімпіади.  

6.6. У разі невиконання членом журі вимог цього Положення або 
ухиляння від покладених на нього обов’язків його може бути відсторонено від 
подальшої роботи головою журі. 

 
7. Експерт-консультант Олімпіади 

 
7.1. Експерт-консультант Олімпіади призначається ПНЛ №145. 
7.2. Основними завданнями експерта-консультанта є вирішення спірних 

питань Олімпіади, за якими учасники і члени журі не змогли дійти спільної 
думки. 

7.3. Експерт-консультант: 
7.3.1. Надає науково-методичну допомогу членам журі під час перевірки 

робіт учасників Олімпіади.  
7.3.2. Бере участь у роботі апеляційної комісії.  
7.3.3. Може брати участь у засіданні журі або спільному засіданні журі 

та оргкомітету на рівних правах з членами оргкомітету та журі. 
7.3.4. Бере участь у розгляді спірних питань, пов’язаних з 

дискваліфікацією учасників та їх робіт. 
7.3.5. Бере участь у вирішенні інших спірних питань, за якими учасники 

і члени журі не змогли дійти спільної думки. 
 



10 

8. Апеляція 
 

8.1. Учасники кожного з етапів Олімпіади у кожній з номінацій мають 
право ознайомитись з відповідями (розв’язками) завдань, запропонованими 
журі, та критеріями їх оцінювання, а також з попередніми результатами 
перевірки робіт учасників до підбиття остаточних підсумків. 

8.2. У разі виникнення питань учасники мають право після завершення 
кожного з етапів змагань у відповідній номінації подавати заяву апеляційній 
комісії з приводу правильності та об’єктивності оцінювання виконаних ними 
завдань за допомогою Системи і одержати відповідь до підбиття остаточних 
підсумків відповідних змагань. 

Строки подання апеляції визначаються оргкомітетом, про що 
повідомляється учасникам перед початком кожного етапу змагань. 

У заяві учень повинен зазначити причину апеляції.  
8.3. Для проведення апеляції оргкомітетом Олімпіади для кожної 

номінації створюється апеляційна комісія, що складається з членів журі, які 
здійснювали перевірку робіт її учасників, а також голови журі, його заступників 
та експерта-консультанта. 

Комісію очолює голова журі.  
Апеляційну заяву розглядає член комісії, який здійснював перевірку 

роботи, або інший член комісії, призначений головою. У разі відмови у 
задоволенні заяви або її часткового задоволення член комісії зобов’язаний в 
усній або письмовій формі викласти обґрунтування такого рішення. 

Висновки апеляційної комісії, викладені в протоколі, доводяться до 
відома учасників Олімпіади, які подавали апеляцію, та подаються до 
оргкомітету для прийняття остаточного рішення щодо визначення переможців 
чи допуску до наступного етапу. 

Апеляція за суб’єктивними критеріями (вигляд, ергономічність тощо, у 
разі їх наявності) не проводиться. 

 
9. Нагородження учасників Олімпіади 

 
9.1. Переможцями Олімпіади у кожній з номінацій є учасники 

фінального етапу, які за сумарним результатом усіх її етапів набрали найбільшу 
кількість балів. Переможці Олімпіади нагороджуються дипломами I, II та III 
ступенів. 

9.2. Переможці Олімпіади визначаються на спільному засіданні 
оргкомітету та журі та затверджуються відповідно до вимог цього Положення. 

9.3. Переможці Олімпіади нагороджуються дипломами I, II, III ступенів 
окремо за класами (курсами) та номінаціями у кількості, яка не перевищує 50% 
числа учасників останнього етапу Олімпіади відповідних класу (курсу) та 
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номінації з орієнтовним розподілом кількості дипломів у співвідношенні 1:2:3. 
Решті учасників останнього етапу вручаються дипломи учасника. 

Кращі роботи учасників Олімпіади, а також переможці змагань та 
конкурсів, що проводяться в її рамках, можуть бути відзначені спеціальними 
дипломами або призами. 

9.4. Кількість переможців Олімпіади, нагороджених дипломами 
I ступеня, не повинна перевищувати однієї шостої, а нагороджених дипломами 
І і II ступеня – половини від кількості переможців відповідних змагань загально 
за усіма класами (курсами) в кожній з номінацій. Решта осіб з числа 
переможців нагороджуються дипломами ІІІ ступеня. 

9.5. У разі, якщо кілька учасників Олімпіади отримали однакову, або 
близьку кількість балів і знаходяться на межі розподілу дипломів (І, ІІ, ІІІ 
ступеня чи учасника), рішення щодо нагородження цих учасників приймає журі 
відповідної номінації. 

9.6. Дипломи переможців та учасників ІІ етапу Олімпіади підписуються 
головами оргкомітету та журі, секретарем оргкомітету Олімпіади та 
завіряються печаткою ПНЛ №145. 

9.7. Учасники Олімпіади можуть бути нагороджені спеціальними 
призами оргкомітету, журі, благодійних фондів, спонсорів тощо. 

 
10. Контроль та громадське спостереження за проведенням Олімпіади 

 

10.1. Контроль за проведенням Олімпіади здійснює адміністрація 
ПНЛ №145 в установленому чинним законодавством та нормативними 
документами порядку. 

10.2. Громадське спостереження за проведенням Олімпіади можуть 
здійснювати представники учнівського самоврядування, навчальних закладів, 
засобів масової інформації, тощо. 

10.3. Суб’єкти громадського спостереження повинні дотримуватися 
вимог чинного законодавства. 

10.4. Суб’єкти громадського спостереження можуть звертатися з 
пропозиціями, питаннями до апеляційної комісії та отримувати відповідь в 
установленому чинним законодавством порядку. 

 
11. Фінансування Олімпіади 

 

11.1. Витрати на організацію та проведення Олімпіади здійснюються за 
рахунок коштів, не заборонених законодавством України. 

11.2. До роботи зі складання завдань для Олімпіади усіх етапів та до 
участі в роботі оргкомітету і журі можуть залучатися працівники навчальних 
закладів, установ та організацій на договірній основі з оплатою праці 
відповідно до чинного законодавства. 
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Додаток 2. 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Інтернет-олімпіади з інформаційних технологій 

Федорів Любомир 
Атанасійович 

Заслужений вчитель України, заступник директора 
Природничо-наукового ліцею №145 Печерського 
району міста Києва (голова) 

Горкавенко 
Володимир 
Миколайович 

доцент Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних 
наук (заступник голови, за згодою) 

Рудик Олександр 
Борисович 

Заслужений вчитель України, доцент Інституту 
післядипломної педагогічної освіти Київського 
університету імені Бориса Грінченка, кандидат 
фізико-математичних наук (експерт-консультант, за 
згодою) 

Гогерчак Григорій 
Іванович 

студент Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка (секретар) 

Артеменко Олена 
Анатоліївна 

начальник відділу по проведенню масових заходів 
Інституту модернізації змісту освіти Міністерства 
освіти і науки України (за згодою) 

Машталір Юрій 
Васильович 

фізична особа-підприємець (за згодою) 

Стеценко Олександр 
Олегович 

студент Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка (за згодою) 

Якубів Віктор 
Романович 

студент Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка (за згодою) 
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Додаток 3. 
ЖУРІ  

Інтернет-олімпіади з інформаційних технологій 
у номінації «Інформаційні системи та бази даних» 

 
Жуковський Сергій 
Станіславович 

Відмінник освіти України, доцент Житомирського 
державного університету імені Івана Франка, кандидат 
педагогічних наук (голова, за згодою) 

Гогерчак Григорій 
Іванович 

студент Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка (заступник голови) 

Скляр Ірина 
Вільївна 

Заслужений вчитель України, вчитель Природничо-
наукового ліцею №145 Печерського району міста 
Києва (заступник голови) 

Безкровна Світлана 
Дмитрівна 

вчитель Криворізького гуманітарно-технічного ліцею 
№129 Криворізької міської ради Дніпропетровської 
області (за згодою) 

Безрукава Оксана 
Григорівна 

Заслужений вчитель України, вчитель 
Дніпропетровського обласного ліцею-інтернату 
фізико-математичного профілю при 
Дніпропетровському національному університеті 
імені Олеся Гончара (за згодою) 

Варзар Євгеній 
Анатолійович 

студент Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка (за згодою) 

Васильєв Андрій 
Сергійович 

студент Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка (за згодою) 

Вірич Наталія 
Володимирівна 

вчитель математики та інформатики ліцею №241 
«Голосіївський» Голосіївського району міста Києва 

Вовкотруб 
Олександр 
Віталійович 

студент Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка (за згодою) 

Воробйов 
Олександр 
Сергійович 

студент Кременчуцького національного університету 
імені Михайла Остроградського (за згодою) 

Горбалюк 
Владислав 
Дмитрович 

студент Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка (за згодою) 

Горбань Тамара 
Андріївна 

вчитель гімназії №28 м. Запоріжжя (за згодою) 

Гринь Артем 
Вікторович 

студент Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка (за згодою) 
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Далявський 
Владислав 
Сергійович 

студент Національного університету «Львівська 
політехніка» (за згодою) 

Дасюк Антон 
Максимович 

студент Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка (за згодою) 

Дорошенко Ірина 
Іванівна 

вчитель Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 з 
поглибленим вивченням німецької мови Івано-
Франківської міської ради (за згодою) 

Єгорова Марина 
Едуардівна 

Відмінник освіти України, вчитель Криворізького 
гуманітарно-технічного ліцею №129 Криворізької 
міської ради Дніпропетровської області (за згодою) 

Золочевська 
Марина 
Володимирівна 

доцент комунального закладу «Харківська 
гуманітарно-педагогічна академія» Харківської 
обласної ради, кандидат педагогічних наук (за згодою) 

Ільченко Ірина 
Григорівна 

заступник директора Дніпропетровського обласного 
ліцею-інтернату фізико-математичного профілю при 
Дніпропетровському національному університеті 
імені Олеся Гончара (за згодою) 

Казанцева Ольга 
Павлівна 

Заслужений вчитель України, вчитель Херсонського 
ліцею Херсонської міської ради (за згодою) 

Калашник Юрій 
Олександрович 

вчитель Добровеличківської спеціалізованої 
загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІІ ступенів 
Кіровоградської обласної ради (за згодою) 

Коваленко Оксана 
Іванівна 

вчитель спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №2 з поглибленим вивченням іноземних мов 
м. Чернігова (за згодою) 

Корнієнко Вероніка 
Валеріївна 

студентка Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського» (за згодою) 

Лисенко Костянтин 
Вадимович 

студент Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського» (за згодою) 

Лисенко Тетяна 
Іванівна 

Заслужений вчитель України, викладач 
Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. 
Макаренка (за згодою) 

Ліпська Влада 
Олегівна 

студентка Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського» (за згодою) 

Ліхошва Ілля 
Олександрович 

студент Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського» (за згодою) 
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Максимчук Антон 
Романович 

студент Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка (за згодою) 

Манько Анна 
Іванівна 

абітурієнт (за згодою) 

Манько Надія 
Миколаївна 

Відмінник освіти України, вчитель середньої 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 м. Яворова 
Львівської області (за згодою) 

Мачехін Микита 
Андрійович 

абітурієнт (за згодою) 

Маханько Ростислав 
Геннадійович 

студент Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка (за згодою) 

Мєждєлова Дар’я 
Русланівна 

студентка Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка (за згодою) 

Мудрієвський 
Петро Олегович 

студент Чорноморського національного університету 
імені Петра Могили (за згодою) 

Обрізан Катерина 
Миколаївна 

викладач Київського військового ліцею імені Івана 
Богуна Печерського району міста Києва (за згодою) 

Ошийко Ярослав 
Романович 

студент Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського» (за згодою) 

Пиртя Тетяна 
Олегівна 

вчитель Миколаївської гімназії  №41 Миколаївської 
міської ради Миколаївської області (за згодою) 

Речич Наталія 
Василівна 

вчитель гімназії №178 Солом’янського району міста 
Києва (за згодою) 

Ріпко Наталія 
Анатоліївна 

Відмінник освіти України, директор Фастівського 
НВК «Ліцей інформаційних технологій – 
Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№9» (за згодою) 

Сколяр Борис 
Олександрович 

вчитель школи І-ІІІ ступенів №37 міста Києва (за 
згодою) 

Слуцька Ірина 
Анатоліївна 

вчитель Шосткинської спеціалізованої школи І-
ІІІ ступенів № 1 (за згодою) 

Соболь Зоряна 
Мирославівна 

студентка Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського» (за згодою) 

Сукайло Катерина 
Ігорівна 

студентка Технологічного інституту Карлсруе, 
Німеччина (за згодою) 

Точаненко 
Владислав 

абітурієнт (за згодою) 
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Володимирович 

Федорів Любомир 
Атанасійович 

Заслужений вчитель України, заступник директора 
Природничо-наукового ліцею №145 Печерського 
району міста Києва 

Філоненко Богдан 
Русланович 

абітурієнт (за згодою) 

Чуб Ганна 
Юріївна 

вчитель комунального закладу освіти ліцею 
природничо-наукового навчання міста Жовтих Вод 
Дніпропетровської області (за згодою) 

Шабаршова 
Кристина Ігорівна 

студентка Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка (за згодою) 

Якубів Віктор 
Романович 

студент Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка (за згодою) 

Яндола Алла 
Анатоліївна 

вчитель Херсонського фізико-технічного ліцею при 
Херсонському національному технічному університеті 
та Дніпропетровському національному університеті 
Херсонської міської ради (за згодою) 

Ярема Сергій 
Олександрович 

абітурієнт (за згодою) 
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Додаток 4. 

ЖУРІ  
Інтернет-олімпіади з інформаційних технологій 

у номінації «Веб-технології» 
 

Жуковський Сергій 
Станіславович 

Відмінник освіти України, доцент Житомирського 
державного університету імені Івана Франка, кандидат 
педагогічних наук (голова, за згодою) 

Якубів Віктор 
Романович 

студент Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка (заступник голови, за згодою) 

Близнюк Олександр 
Ростиславович 

Software Engineer, EPAM Systems (за згодою) 

Василашко Даніїл 
Романович 

студент Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка (за згодою) 

Генза Ярослав 
Ігорович 

JavaScript Developer, VedideV (за згодою) 

Гогерчак Григорій 
Іванович 

студент Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка 

Зелінський Сергій 
В’ячеславович 

студент Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка (за згодою) 

Мазуркевич 
Катерина 
Валентинівна 

Front-End Developer, SoftServe (за згодою) 

Машталір Юрій 
Васильович 

фізична особа-підприємець (за згодою) 

Попов Нікіта 
Вікторович 

студент Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка (за згодою) 

Романус Теодор 
Ігорович 

Research Engineer, SoftServe (за згодою) 

Шехет Григорій 
Олександрович 

Software Engineer, Grammarly (за згодою) 

 


