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Наказ  

 
    „30” березня 2017 р.                      м. КИЇВ                         № 12 /2017 
                   

Про проведення  Десятої    Всеукраїнської 
олімпіади з   інформатики та комп’ютерної техніки 

 серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а України у 2017 році 

 З метою розвитку комп’ютерної освіти і культури в Україні, подальшого 
підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої студентської 
молоді та створення умов для її творчого зростання, Спілкою голів обласних Рад 
директорів ВНЗ І-ІІ р.а. України, 

 НАКАЗУЮ: 

1. Провести у 2016/2017 навчальному році Х Всеукраїнську 
олімпіаду з   інформатики та комп’ютерної техніки серед студентів ВНЗ згідно з 
Положенням, розробленим оргкомітетом   та затвердженим Головою Спілки обласних Рад 
директорів ВНЗ І-ІІ р.а. України : 

ІІІ етап –   17 – 19 травня 2017 року (на базі  Державного вищого навчального 
закладу «Нововолинський електромеханічний коледж») 

2. Звернутись з проханням до директорів  ВНЗ І-ІІ р.а. : 

2.1. Відрядити студентів-переможців IІ етапу Олімпіади з   інформатики та комп’ютерної 
техніки у зазначений термін та відповідно до Положення про Всеукраїнську олімпіаду з  
 інформатики та комп’ютерної техніки серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а. України та 
Доповнення до положення про проведення Х   Всеукраїнської олімпіади з   інформатики 
комп’ютерної техніки серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а  у 2017 році (http://spylka.com.ua) для 
участі у IІI етапі.  Оплату відряджень учасників IIІ етапу та супроводжуючих  осіб  з числа 
викладачів здійснити за рахунок їх навчальних закладів. 

2.2 До 1 травня  2017 року надіслати анкети учасників   (Доповнення. Додаток) IIІ 
етапу  (переможців ІІ етапу)  Олімпіади з   інформатики та комп’ютерної техніки серед 



студентів ВНЗ І-ІІ р.а на електронні адреси  приймаючої сторони  nemk@i.ua  
(«Нововолинський електромеханічний коледж») та на адресу голови оргкомітету: 
hptk_progr@ukr.net 
 
3. Організаційний комітет Х Всеукраїнської олімпіади з   інформатики та 
комп’ютерної техніки  визначений наказами № 35/2016 від 24.10.2016р.  та № 40/2016 
від 07.11.2016р.  Голови Спілки обласних Рад директорів.  Технічна підтримка  
проведення олімпіади у складі: Сафонов М.С., Карлова Н.І. (Херсонський  політехнічний 
коледж Одеського національного політехнічного університету). 
 
Голова Спілки обласних Рад директорів 
ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації України                                                      А.К.Похресник                    

 


