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Анотація. Робота розкриває особливості виявлення, відбору й підтримки
обдарованої студентської та учнівської молоді, сприяння розвитку та реалізації
її творчих здібностей завдяки пошуку, апробації та впровадження сучасних
освітніх інновацій в проекті: «Молодіжний IT фестиваль «GEMK:CODED»».
В роботі висвітлено актуальність мотивації молоді до вибору технічних та
інженерних професій (впровадження STEM-програм).
Методична розробка може бути корисна в навчальному процесі вищих,
професійно-технічних та середніх закладів освіти, під час аудиторних занять як
засіб перевірки та актуалізації знань студентів (учнів), а також у позакласних
виховних

заходах для підвищення мотивації до пізнавальної діяльності,

поглибленого вивчення дисциплін інформаційного циклу.
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Державний вищий навчальний заклад

ІКТ

Інформаційно-комунікаційні технології
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Інформаційне суспільство
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Криворізький Національний Університет

STEM

Наука, технології, інженерія, математика.

STREAM

Природничі науки, технологія, читання + письмо,
інжиніринг, мистецтво, математик

IT

Інформаційні технології

ПЗ

Програмні засоби

ПК

Персональний комп’ютер
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ВСТУП
На сучасному етапі розвитку Української держави особливої актуальності
набуває проблема відбору й підтримки обдарованої молоді, сприяння розвитку
та реалізації її творчих здібностей, потенціалу. Адже система підготовки
робітничих кадрів в Україні вимагає від майбутніх фахівців, не лише
досконалого володіння професійними якостями, а й вміння бачити головне,
креативно мислити і швидко реагувати на зміни [3, с. 54].
Інноваційним напрямом освіти у світі і в Україні, що орієнтує молодь на
отримання технічних та інженерних спеціальностей, є STEM-освіта, яка
передбачає об’єднання природничих наук (Science), інженерії (Engineering),
математики (Mathematics), використання нових технологій (Technology) та
спрямована на інноваційне мислення і забезпечення потреби країни в добре
підготовлених кадрах відповідних галузей [1].
Організація навчально-виховного процесу в інноваційному режимі за
STEM-програмами

вимагає

від

педагогів

опанування

наукових

ідей,

опрацювання нових освітніх технологій, переосмислення викладання того чи
іншого предмету з нових науково-методичних пропозицій.
Саме тому, для мене, викладача інформаційних технологій, постала
потреба в новому методичному напрацюванні, яке б створило умови для
виявлення й розвитку особливих здібностей молоді, їх мотивації до вибору
технічних та інженерних професій (впровадження STEM-програм).
Таким методичним напрацюванням став розроблений мною проект
молодіжного IT фестивалю «GEMK:CODED».
«GEMK:CODED» — нова форма роботи з обдарованими дітьми в системі
STEM-освіти, яка характеризується практичною апробацією та застосуванням
інновацій (нововведень) в освітньому просторі ГЕМК ДВНЗ «КНУ».
Актуальність методичної розробки зумовлена тим, що розвиток
обдарованості молоді можливий тільки за рахунок нового: форм, методів,
технологій, підходів. На сьогодні таким нововведенням є впровадження STEMпрограм та методик, у навчально-виховний процес закладів освіти.

Тому

реалізація проекту молодіжного IT фестивалю «GEMK:CODED» за програмою
STEM є актуальним питанням і повинно стати для обдарованої молоді
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важливим чинником у виборі майбутньої професії технічного чи інженерного
спрямування.
Мета роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні та практичному
впровадженні методології STEM-навчання, як сучасної інноваційної форми
розвитку обдарованості молоді в рамках проекту молодіжного IT фестивалю
«GEMK:CODED».
Завдання, які покладені в основу проекту:
- визначення талановитої і творчої молоді з метою їх подальшої
педагогічної підтримки;
- створення умов для формування у молоді вмінню самовиражатися в
професійній області, духу змагань, комунікабельності, креативного мислення,
підвищення мотивації до пізнавальної діяльності, поглибленого вивчення
дисциплін інформаційного циклу;
- підвищення професійної культури учнівської та студентської молоді;
- зміцненню творчої спілки між молоддю різних навчальних закладів;
- впровадженню

методології

STEM-навчання,

а

саме:

новітніх

інформаційних технологій та технологій колективної творчої діяльності;
- налагодження співпраці з відділами освіти і науки України;
- допомога школам в питаннях впровадження STEM-програм з метою
мотивації учнів шкіл до вибору технічних та інженерних професій.
Очікувані результати:
Практичне впровадження методології STEM-навчання в рамках проекту
молодіжного IT фестивалю «GEMK:CODED» дозволить створити креативне,
багатоаспектне поле спілкування молоді з ровесниками, запустити механізм
формування компетентного і конкурентоспроможного випускника технічних та
інженерних професій, здатного нестандартно мислити, швидко адаптуватися до
мінливих обставин, самостійно приймати відповідальні рішення та успішно
жити й працювати у європейській спільноті.
Методична розробка може бути корисна в навчальному процесі вищих,
професійно-технічних та середніх закладів освіти, під час аудиторних занять як
засіб перевірки та актуалізації знань студентів (учнів), а також у позакласних
виховних

заходах для підвищення мотивації до пізнавальної діяльності,

поглибленого вивчення дисциплін інформаційного циклу.
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ОСНОВНА ЧАСТИНА
Характеристика методичної розробки
STEM-освіта – це низка чи послідовність курсів або програм навчання,
яка готує студентську молодь до успішного працевлаштування, а учнівську
молодь до освіти після школи [2].
Стрімка еволюція технологій веде до того, що незабаром найбільш
популярними та перспективними на планеті фахівцями стануть програмісти, ITфахівці, інженери, професіонали в галузі високих технологій і т.д. [4]
Сьогодні, окрім традиційного, існує декілька варіантів терміну STEM:
STEAM = Science + Technology + Engineering + Arts + Mathematics
(природничі науки, технологія, інжиніринг, мистецтво, математика).
STREAM = Science + Technology + Reading+wRiting + Engineering + Arts
+ Mathematics (природничі науки, технологія, читання + письмо, інжиніринг,
мистецтво, математика).
Методична розробка молодіжного IT фестивалю «GEMK:CODED»
включає

в

собі

синтез

STREAM,

яка

поєднує

в

собі

науку+технології+інжиніринг+співробітництво+комунікативність+творчість.
Освітні цілі методичної розробки – пошук, апробація та впровадження
сучасних інноваційних форм і методів виявлення, відбору й підтримки
обдарованої учнівської та студентської молоді, сприяння розвитку та реалізації
їх творчих здібностей, підвищення їх мотивації до вибору технічних та
інженерних професій. Завдання, які покладені в основу проекту визначені у
вступі даної роботи.
Використані мною у проекті «GEMK:CODED» методичні рішення STEMосвіти дозволять сформулювати у учасників фестивалю найважливіші
знання і вміння, які визначають компетентного фахівця:
- уміння побачити проблему;
- уміння побачити в проблемі якомога більше можливих сторін і зв’язків;
- уміння сформулювати дослідницьке запитання і шляхи його вирішення;
- гнучкість як уміння зрозуміти нову точку зору і стійкість у відстоюванні
своєї позиції;
- оригінальність, відхід від шаблону;
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- здатність до перегруповування ідей та зв’язків;
- здатність до абстрагування або аналізу;
- здатність до конкретизації або синтезу;
- відчуття гармонії в організації ідеї.
Проект молодіжного IT фестивалю «GEMK:CODED» включає в себе
ігрову складову STEM-освіти, насамперед основа якої є робота в команді. Тому
в рамках фестивалю передбачено проведення:
- відкритого конкурсу з інформатики «Informaticus» (для учнів 9-11 класів
та студентів І курсів навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації «не
комп’ютерних» спеціальностей);
- конкурсу на команду першість «Битва програмістів: PROGRAMMER2017» (студенти спеціальності «Розробка програмного забезпечення» ГЕМК
ДВНЗ «КНУ»).
Порівняно з олімпіадами та науковими роботами, конкурсна програма
фестивалю вимагатиме не просто демонстрації достатнього рівня знань його
учасників, а й творчого, нестандартного їх застосування для вирішення
поставлених завдань. Крім цього, як колективна форма роботи, конкурсна
програма фестивалю навчить молодь

працювати в команді, керуючись

спільною метою.
Методична розробка Молодіжного IT фестивалю «GEMK:CODED»
відповідає навчальним

програмам

з дисципліни «Інформатика

та

комп’ютерна техніка», нормативним документам Міністерства освіти і науки
України.
Методика організації та проведення молодіжного IT фестивалю
«GEMK:CODED»
Сценарій

методичної

розробки

молодіжного

IT

фестивалю

«GEMK:CODED» наведений у додатку А даної роботи.
Організація та проведення молодіжного IT фестивалю «GEMK:CODED»
складається з наступних етапів:
- організація реєстрації учасників фестивалю;
- організація та забезпечення роботи алеї IT-зірок;
- організація та проведення церемонії відкриття фестивалю;
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- організація

та

проведення

відкритого

конкурсу

з

інформатики

«INFORMATICUS»;
- організація та проведення конкурсу на команду першість «Битва
програмістів: PROGRAMMER-2017»;
- організація та проведення церемонії закриття фестивалю, нагородження
учасників.
Для проведення фестивалю на базі навчального закладу необхідно
створити оргкомітет, який:
- забезпечить

навчальні

заклади

необхідними

інформаційними

матеріалами;
- підготує матеріали (вихідні файли та інструкції) для проведення
фестивалю;
- підготує приміщення та необхідне технічне оснащення для проведення
фестивалю;
- організує проведення фестивалю та оголошення результатів.
Учасники фестивалю:
У відкритому конкурсі з інформатики «INFORMATICUS» можуть
приймають участь учні 9-11 класів та студенти І курсів вищих навчальних
закладів І-ІІ рівня акредитації «не комп’ютерних спеціальностей». Наприклад,
для участі в конкурсі запрошуються учні шкіл у складі 6 чол. в команді,
формується команда серед студентів І курсу коледжів в кількості 6 чол. та
направляється група підтримки з числа студентів і супроводжуючі викладачі.
Кількість студентів з кожного коледжу орієнтовано можна взяти по 2 чол.
Конкурс на команду першість «Битва програмістів: PROGRAMMER2017» можна проводити серед студентів «комп’ютерних спеціальностей».
Наприклад, в ГЕМК ДВНЗ «КНУ» є спеціальність «Розробка програмного
забезпечення», тоді в конкурсі може приймати участь команда з 6 чол.,
студентів ІІ го курсу та 6чол. ІІІ курсу даної спеціальності.
Для участі в конкурсі «INFORMATICUS» навчальні заклади заздалегідь
повинні надати заявку, в якій вказуються анкетні дані учасників, додаток Б.
Методикою проведення фестивалю передбачено приурочення дати
проведення фестивалю до Дня телекомунікацій та інформаційного суспільства
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(17 травня). Цю дату можна змінити і приурочити фестиваль добудь-якої іншої
значимої дати у світі IT.
Методика проведення церемонії відкриття молодіжного IT фестивалю
«GEMK:CODED»
Основною ідеєю фестивалю є не проведення самого фестивалю, а
застосування STREAM- методик та технологій при підготовці до реалізації
проекту.
Наприклад для підготовки церемонії відкриття фестивалю була створена
ініціативна команда зі студентів коледжу, основними задачами, якої були:
- дослідити позитивні і негативні сторони інформаційного суспільства
(згідно тематики фестивалю);
- розробити власну успішну модель інформаційного суспільства;
- розрахувати математичну модель розвитку інформаційного суспільства і
представити у вигляді IT-прогнозу;
- для демонстрації результатів роботи розробити мультимедійні відеопроекти, скрайбінги із застосуванням новітніх інформаційних технологій.
Таким, чином, працюючи у команді над даним завданням студенти
досягли таких цілей STEAM-освіти:
- застосували науково-технічні знання в реальному житті;
- розвинули навички критичного мислення та вирішення проблем;
- підвищили впевненість до своїх сил;
- відбулася активна комунікація і командна робота;
- були використані креативні та інноваційні підходи до вирішення
завдання.
В результаті роботи ініціативної команди були розроблені мультимедійні
та скрайбінг проекти:
- «Проблеми інформаційного суспільства», рисунок 1;
- «Народжені в Інтернет», рисунок 2;
- «IT-прогноз інформаційному суспільству», рисунок 3;
- «Професії нового покоління, перспективи», рисунок 4.
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Рисунок 1 — Мультимедійний відео-проект «Проблеми інформаційного суспільства»

Рисунок 2 — Мультимедійний відео-проект «Народжені в Інтернет»
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Рисунок 3 — Мультимедійний відео-проект «IT-прогноз інформаційному суспільству»
11

Рисунок 4 — Мультимедійний скрайбінг-проект «Професії нового покоління,
перспективи»
Проект молодіжного IT фестивалю «GEMK:CODED» включає в себе
ігрову складову STEM-освіти, і в рамках фестивалю передбачено проведення
конкурсів на командну першість. Тому під час проведення фестивалю особливе
місце повинні займати члени журі на яких лежить особлива місія прийняття
рішення про вибір переможця в кожній з номінацій. З огляду, на те, що в
проекті реалізовуються концепція STEM-освіти, основа якої є співпраця з
реальними роботодавцями, то членами журі повинні бути представників
підприємств, бізнесу,

провідні фахівці ВНЗ, які готують спеціалістів

відповідного профілю, представники організацій, громадськості, потенційних
роботодавців та ін.
Методика проведення конкурсу

«INFORMATICUS»

IT фестивалю

«GEMK:CODED»
Відкритий конкурс з інформатики «Informaticus» проводиться для учнів
9-11 класів та студентів І курсів навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації «не
комп’ютерних» спеціальностей з метою:
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- надати допомогу школам в питаннях впровадження STEM-програм та
вмотивувати учнів шкіл до вибору технічних та інженерних професій;
- створити умови для формування у учасників вмінню самовиражатися в
професійній області, духу змагань, комунікабельності, креативного мислення,
підвищення мотивації до пізнавальної діяльності, поглибленого вивчення
дисциплін інформаційного циклу.
Щоб перемогти, командам доведеться запитати себе: що вони знають про
світ інформатики та інформаційне суспільство?
Дуель команд ділиться на 4 раунди, що складаються з бліцопитувань,
різних конкурсів та змагальних ігор:
1. «Інформаційне суспільство».
2. «Збери слово».
3. «Покажи назву».
4. «Хто я?».
Після кожного раунду проводиться окрема гра з вболівальниками.
Завдання регламентовані за

часом. Вміст завдань будується на

фундаментальних поняттях, методах і технологіях науки «Інформатика».
Команда складається з 6 учасників (за елементи гардеробу, назви команд,
представлення команд - відповідають організатори конкурсу, команда повинна
своєчасно у повному составі прибути до місця проведення конкурсу)
Учасники конкурсу повинні сформувати фан-клуб своєї команди (групу
підтримки), яка також повинна прибути своєчасно на місце проведення
конкурсу (елементи гардеробу, засоби вболівання фан-клуб команди обирає
самостійно)
У грі використовується грошова одиниця - біти. Кожна команда має
початковий капітал бітів.
Ці біти команди можуть витратити в раундах «Інформаційне суспільство»
(покупка додаткових підказок); «Збери слово» (покупка додаткових питань);
«Покажи назву» - (покупка додаткової хвилини).
Команди залишають за собою право не витрачати біти, а вкласти їх в
результуючу скарбничку першості. Скарбничка першості кожної команди
поповнюється після кожного конкурсу. Кількість зароблених біт за конкурс для
кожної команди визначає журі, згідно з прейскурантом, якої розроблений
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організаційним комітетом, рейтингова таблиця оцінювання наведена у
додатку В даної розробки.
Дає відповідь тільки капітан команди. Якщо відповідь вірна, то команда
отримує зароблені за завдання біти згідно з прейскурантом. Якщо ж відповідь
невірний команда нічого не заробляє.
Вболівальники можуть принести додаткові біти своїм командам, порядок
і розмір встановлює журі.
За порушення дисципліни і правил гри команди втрачають біти, порядок і
розмір встановлює журі.
Переможець визначається у фінальному раунді, де бали переможця
зростають удвічі. Перемагає команда, яка заробила максимальну кількість бітів.
Порядок виступу команд визначає додаткове запитання, відповідь на яке
буде найбільш точнішою, отримує право першого ходу.
Для реалізації ідеї конкурсу Informaticus, було розроблене авторське
програмне забезпечення із використання новітніх інформаційних технологій,
яке забезпечує автоматизовану підтримку всіх раундів конкурсу. Розглянемо
його більш детально.
Раунд №1 – «Інформаційне суспільство», рисунок 5.
Напередодні Всесвітнього дня інформаційного суспільства нами було
проведено опитування мешканців міста на питання пов’язані з інформатикою,
інформаційними технологіями.
По кожному питанню давали відповіді 100 чоловік. Відповіді були
згруповані по популярності, і відсортовані за спаданням від самої популярної
до найменш популярної.
Раунд складається з трьох питань. Після того як задається питання,
команда яка отримала право першого ходу називає свою версію відповіді на це
запитання. Якщо версія є на табло, відкривається відповідний рядок з
відповідним балом,

і команда продовжує

відповідати, якщо команда

помиляється то загорається червоний квадрат і право ходу переходить іншій
команди.
Гра триває доти, доки команда тричі не помилиться, або коли всі варіанти
відповідей вгадані.
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Рисунок 5 — Зовнішній вигляд вікна програми підтримки першого раунду
«Інформаційне суспільство» конкурсу «Informaticus»
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Раунд №2– «Збери слово», рисунок 6.
Умови. 120 секунд є на те, щоб вибудувати максимально велику кількість
слів із чотирьох літер. Усі слова прямо чи опосередковано стосуються
інформатики. Запрошується першою команда яка лідирує після першого
раунду.
Оцінювання. Перемога у раунді – від 0 до 10 бітів. В залежності від того
скільки слів склала команда.
Раунд №3 «Покажи Назву», рисунок 7.
На допомогу командам в цьому раунді визиваються тренери команд.
Умови. У навушниках тренер команди слухає

пісню. Потім

він

показує за допомогою жестів, міміки (без озвучення) своїй команді. Команда
повинна за 60 секунд відгадати назву пісні та її автора. Першою розпочинає
лідируюча команда
Оцінювання. Правильна відповідь – 10 бітів.
Раунд №4 «Хто Я?», рисунок 8.
Умови. Один учасник команди надягає на голову картинку. Учасник
ставить запитання до команди, а ті можуть відповідати на запитання лише
«так» або «ні». Протягом 60 секунд учасник від команди має вгадати те, що
зображено на малюнку.
«Гра з вболівальниками», рисунок 9.
Умови. Назвати кількість відсотків. Час на виконання 30 секунд.
Оцінювання. Найбільш точна відповідь – 10 бітів.
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Рисунок 6 — Зовнішній вигляд вікна програми підтримки другого раунду «Збери Слово»
конкурсу «Informaticus»

Рисунок 7 — Зовнішній вигляд вікна програми підтримки третього раунду «Покажи
Назву» конкурсу «Informaticus»
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Рисунок 8 — Зовнішній вигляд вікна програми підтримки четвертого раунду «Хто Я?»
конкурсу «Informaticus»

Рисунок 9 — Зовнішній вигляд вікна програми підтримки гри з вболівальниками
конкурсу «Informaticus»
Сценарій методичної розробки відкритого конкурсу з інформатики
«Informaticus» в

рамках молодіжного IT

фестивалю

«GEMK:CODED»

наведений у додатку А даної роботи.
Церемонія нагородження конкурсу-дуелі «Informaticus», на звання
найекстраординарнішої комп’ютерної команди

року відбувається

після

конкурсу на команду першість «Битва програмістів: «PROGRAMMER-2017».
Таким чином завдання, структура, організація, підходи відкритого
конкурсу з інформатики «Informaticus» дозволили впровадити нові методичні
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підходи STEM-освіти, а саме інноваційні ігрові технології навчання, проблемні
методики з розвитку критичного і системного мислення, тощо.
Методика проведення

конкурсу

на команду

першість «Битва

програмістів: PROGRAMMER-2017» IT фестивалю «GEMK:CODED»
Конкурс на команду першість «Битва програмістів: PROGRAMMER2017» проводиться серед студентів спеціальності «Розробка програмного
забезпечення» Гірничо-електромеханічного коледжу ДВНЗ «Криворізький
національний університет», з метою:
- визначення талановитої і творчої молоді з метою їх подальшої
педагогічної підтримки;
- створення умов для формування у молоді вмінню самовиражатися в
професійній області, духу змагань, комунікабельності, креативного мислення,
підвищення мотивації до пізнавальної діяльності, поглибленого вивчення
дисциплін інформаційного циклу;
- підвищення професійної культури учнівської та студентської молоді;
- зміцненню творчої спілки між молоддю різних навчальних закладів;
- впровадженню

методології

STEM-навчання,

а

саме:

новітніх

інформаційних технологій та технологій колективної творчої діяльності.
У спеціальності «Розробка програмного забезпечення» ГЕМК ДВНЗ
«КНУ» є своя традиція - кожного року між студентами груп цієї спеціальності
проводиться конкурс-баталія, де обирається найкраща IT-команда, гідна
отримати кубок «Ади Августи Лавлейс».
Дуель команд ділиться на 3 раунди, що складаються з бліцопитувань,
різних конкурсів та змагальних ігор:
1. «Розумник».
2. «Якого я роду?».
3. «Зірки в ряд».
Після кожного раунду проводиться окрема гра з вболівальниками.
Завдання конкурсу регламентовані за часом. Вміст завдань відповідає
навчальним програмам з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» та
підготовлена відповідно до робочих та навчальних програм дисциплін з циклу
«Інформатика та програмування», які вивчаються студенти спеціальності
«Розробка програмного забезпечення» на ІІ-ІІІ курсах підготовки.
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Кожна команда складається з 6 учасників (за елементи гардеробу, назви
команд, представлення команд - відповідають організатори конкурсу, команда
повинна своєчасно у повному составі прибути до місця проведення конкурсу)
Учасники конкурсу повинні сформувати фан-клуб своєї команди (групу
підтримки), яка також повинна прибути своєчасно на місце проведення
конкурсу (елементи гардеробу, засоби вболівання фан-клуб команди обирає
самостійно)
У грі використовується грошова одиниця - біти. Кожна команда має
початковий капітал бітів.
Ці біти команди можуть витратити в раундах, або команди залишають за
собою право не витрачати біти, а вкласти їх в результуючу скарбничку
першості. Скарбничка першості кожної команди поповнюється після кожного
конкурсу. Кількість зароблених біт за конкурс для кожної команди визначає
журі, згідно з прейскурантом, якої розроблений організаційним комітетом,
рейтингова таблиця оцінювання наведена у додатку В даної розробки.
Вболівальники можуть принести додаткові біти своїм командам, порядок
і розмір встановлює журі.
За порушення дисципліни і правил гри команди втрачають біти, порядок і
розмір встановлює журі.
Переможець визначається у фінальному раунді. Перемагає команда, яка
заробила максимальну кількість бітів.
Порядок виступу команд визначає додаткове запитання, відповідь на яке
буде найбільш точнішою, отримує право першого ходу.
Для реалізації ідеї конкурсу «Битва програмістів: PROGRAMMER-2017»,
було

розроблене

програмне

забезпечення

із

використання

новітніх

інформаційних технологій, яке забезпечує автоматизовану підтримку раундів
конкурсу. Розглянемо його більш детально.
Раунд №1 – «Розумник», рисунок 10.
Увазі команд пропонуються 36 запитань і варіанти відповідей до них.
Завдання студентів обрати номер запитання і дати вірну відповідь до нього.
Право ходу команди триває до тих пір, доки команда не помилиться. Саме тоді
в гру вступає інша команда.
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Кількість бітів в цьому завданні дорівнює кількості вірних відповідей, які
дали кожна команда.

Рисунок 10 — Зовнішній вигляд вікна програми підтримки першого раунду «Розумник»
конкурсу «Битва програмістів: PROGRAMMER-2017»
Раунд №2 – «Якого я роду», рисунок 11.
Умови. В цьому раунді ведучий ставить по черзі запитання кожному
учаснику

команди. Відповідати

потрібно

лише

«жіночого»

або

ж

«чоловічого». Наприклад, пристрій, що призначений на відтворення динамічної
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інформації на

плоских,

однотонних,

рівних

поверхнях?

Відповідь

-

«чоловічого», проектор. Для відповідей кожній команді відводиться по 60
секунд. Першою розпочинає грати команда, яка набрала найбільшу кількість
балів за результатами першого раунду.
Оцінювання. Перемога у раунді – стільки бітів, скільки вірних відповідей
дано командою.

Рисунок 11 — Зовнішній вигляд вікна програми підтримки другого раунду «Якого я
роду» конкурсу «Битва програмістів: PROGRAMMER-2017»
Раунд №3 – «Зірки в ряд», рисунок 12.
В цьому раунді допомагають грати командам зірковий склад викладачів
навчальних закладів.
Умови. Потрібно виставити викладачів в ряд від 1 до 4 за певними
критеріями. Час на виконання 90 секунд.
Оцінювання. Перемога у раунді – від 0 до 4 бітів. По кількості вірних
відповідей

Рисунок 12 — Зовнішній вигляд вікна програми підтримки третього раунду «Зірки в ряд»
конкурсу «Битва програмістів: PROGRAMMER-2017»
«Гра з вболівальниками», рисунок 13.
Умови. Назвати кількість відсотків. Час на виконання 30 секунд.
Оцінювання. Найбільш точна відповідь – 10 бітів.
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Рисунок 13 — Зовнішній вигляд вікна програми підтримки гри з вболівальниками
конкурсу «Битва програмістів: PROGRAMMER-2017»
Сценарій

методичної

розробки

конкурсу

«Битва

програмістів:

PROGRAMMER-2017» в рамках молодіжного IT фестивалю «GEMK:CODED»
наведений у додатку А даної роботи.
Церемонія нагородження конкурсу, на звання найкращої IT-команди, та
вручення кубку «Ади Августи Лавлейс» описана нижче.
Таким чином організація та підходи конкурсу «Битва програмістів:
PROGRAMMER-2017» дозволили знайти

та виявити ефективні підходи та

технологічні рішення застосування інноваційних технологій STEM-навчання, в
аспекті розвитку здібностей студентів різного курсу; впровадити інноваційні
моделі

та

технології

розвитку

обдарованої

молоді

та

проблеми

інтелектуального саморозвитку особистості студента.
Методика проведення церемонії закриття молодіжного IT фестивалю
«GEMK:CODED»
Аналіз

результатів

молодіжного

IT

фестивалю

«GEMK:CODED»

виконується членами журі.
Спочатку нагороджуються команди відкритого конкурсу з інформатики
«Informaticus». За підсумками журі нагороджується найекстраординарніша
команда переможців.
Далі йде церемонія нагородження команд конкурсу на команду першість
«Битва програмістів: PROGRAMMER-2017» - кубок Ади Лавлейс – 1 місце
Необхідно

передбачити

можливість

нагородження

викладачів

та

організаторів конкурсу.
Пропоную ввести традицію за мотивами «Євробачення», коли переможці
конкурсу з інформатики «Informaticus» стають організаторами молодіжного IT
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фестивалю «GEMK:CODED» в наступному році. Для цього можна ввести
«умовний символ», який буде передавати із року і рік наступникам. Наприклад,
таким символом може бути клавіатура «Почесна клава».
Слід зауважити, що «до», «під час», та «після» фестивалю грамотним
буде організувати та забезпечити роботу алеї IT-зірок та ярмарку IT професій,
як шлях ефективної взаємодії між потенційними роботодавцями, майбутніми
абітурієнтами та випускниками спеціальностей інженерного та технічного
профілю.
Організаційно-методичні
застосування

елементів

рекомендації,

методичної

щодо

розробки

на

практичного
різних

етапах

навчального процесу
З метою виконання поставлених завдань при реалізації проекту
молодіжного IT фестивалю «GEMK:CODED» було розроблено два авторських
програмних забезпечення:
- програма

інформаційної

підтримки

конкурсу

з

інформатики

«INFORMATICUS»;
- програма автоматизації проведення раунду «Розумник» конкурсу «Битва
програмістів: PROGRAMMER-2017».
Програми були розроблені з використання новітніх інформаційних
технологій, зовнішній вигляд та принцип роботи яких був описаний в
основному розділі «Методика організації та проведення молодіжного IT
фестивалю «GEMK:CODED».
Слід зауважити, що розроблене програмне забезпечення гнучке для
налаштування і не вимагає від користувача будь-яких спеціалізованих знань з
ІТ. Саме цей фактор і обумовлює те, що розроблені програми можна
використовувати не тільки для проведення конкурсів подібної форми, а й на
різних етапах навчального процесу в будь-яких навчальних закладах освіти та з
будь-яких предметів.
Наприклад

на

рисунку

14

ви

можете

побачить

фрагмент

гри

«Студентський бій», розроблений в програмі інформаційної підтримки
конкурсу з інформатики «INFORMATICUS»,

який я використовую для
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актуалізації опорної діяльності студентів на предметі «Вступ до фаху»
спеціальності «Розробка програмного забезпечення»:

Рисунок 14 — Актуалізація опорної діяльності студентів з використанням програми
інформаційної підтримки конкурсу з інформатики «INFORMATICUS»
За допомогою розробленого програмного забезпечення «Розумник»
конкурсу «Битва програмістів: PROGRAMMER-2017» будь-які викладачі
можуть створити власні вікторини, ігри, інтерактивні плакати та багато
іншого. Вчитель, може використовувати дане програмне забезпечення для
контролю знань студентів/учнів.
В якості прикладу наведу розроблений інтерактивний тест за темою курсу
інформатики «Пристрої комп’ютера», для І курсу спеціальності «Розробка
програмного забезпечення», рисунок 15.

Рисунок 15 — Інтерактивний тест за темою курсу інформатики «Пристрої комп’ютера»
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Отже, застосування

програми інформаційної підтримки конкурсу з

інформатики «INFORMATICUS» та програми «Розумник» конкурсу «Битва
програмістів: PROGRAMMER-2017» нададуть можливості педагогам для
створення власних інтерактивних засобів контролю знань студентів/учнів і
сприятимуть реалізації діяльнісного та особистісно зорієнтованого підходів у
навчальному процесі.
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ВИСНОВОК
Методична розробка молодіжного IT фестивалю «GEMK:CODED»
виконана у відповідності з методичними рекомендаціями з підготовки та
проведення

позакласних

заходів

професійного

спрямування

у

вищих

навчальних закладах 1-2 рівнів акредитації та нормативним документам
Міністерства освіти і науки України. Розробка молодіжного IT фестивалю
«GEMK:CODED»

відповідає

навчальним

програмам

з

дисципліни

«Інформатика та комп’ютерна техніка» та підготовлена відповідно до робочих
та навчальних програм дисциплін з циклу «Інформатика та програмування», які
вивчаються студенти спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» на
ІІ-ІІІ курсах підготовки.
У методичній розробці молодіжного IT фестивалю «GEMK:CODED»
подано розгорнуту методику проведення профорієнтаційного позакласного
заходу, який включає в себе ігрову складову STEM-освіти:
-

відкритого конкурсу

на командну першість з інформатики

«Informaticus» (для учнів 9-11 класів та студентів І курсів навчальних закладів
І-ІІ рівня акредитації «не комп’ютерних» спеціальностей);
-

відкритого конкурсу на командну першість «Битва програмістів:

PROGRAMMER-2017» (студенти

спеціальності «Розробка програмного

забезпечення» ГЕМК ДВНЗ «КНУ»).
«GEMK:CODED» — нова форма роботи з обдарованими дітьми в системі
STEM-освіти, яка характеризується практичною апробацією та застосуванням
інновацій (нововведень) в освітньому просторі навчальних закладів.
Актуальність методичної розробки зумовлена таким нововведенням, як
впровадження STEM-програм та методик, у навчально-виховний процес
закладів освіти.

Тому реалізація проекту молодіжного IT фестивалю

«GEMK:CODED» за програмою STEM стає для обдарованої молоді важливим
чинником

у

виборі

майбутньої

професії

технічного

чи

інженерного

спрямування.
Дана методична розробка є універсальною, оскільки може бути
застосована і для підвищення професійного

рівня студентів,

морально27

етичного виховання, рівня міжособистісного спілкування студентів в групі, для
виявлення, відбору й підтримки обдарованої студентської молоді, сприянню
розвитку та реалізації її творчих здібностей.
Методична розробка відповідає теоретичному й методико-практичному
розділам навчальних програм дисциплін з циклу інформаційних технологій, має
інноваційний характер, відповідає новітнім технологіям навчання, спрямована
на формування професійної компетенції майбутніх фахівців.
Розробка була апробована в освітньому процесі навчальних закладів ВНЗ
І-ІІ р.а. Північного регіону м. Кривий Ріг, під час аудиторних занять як засіб
перевірки та актуалізації знань студентів, а також у позакласних виховних
заходах для підвищення мотивації до пізнавальної діяльності, поглибленого
вивчення дисциплін

інформаційного циклу. Звіт з практичної апробації

методичної розробки, наведений у додатку Г.
Методична розробка може бути корисна в навчальному процесі вищих,
професійно-технічних та середніх закладів освіти, під час аудиторних занять як
засіб перевірки та актуалізації знань студентів (учнів), а також у позакласних
виховних

заходах для підвищення мотивації до пізнавальної діяльності,

поглибленого вивчення дисциплін інформаційного циклу.

28

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. STEM-образование в Украине: Перспективыразвития. [Електронний
ресурс].– Режим доступу: http: iас.kz.
2. CarnevaleA.
[Электронный

P.,

SmithN.,
ресурс].

MeltonM.
–

STEM.

Executivesummary.

2014.

URL:

https://cew.georgetown.edu/wpcontent/uploads/2014/11/stem-execsum.pdf
3. Лісогор Л. Оптимізація професійно-кваліфікаційних параметрів як
умова підвищення конкурентоспроможності робочої сили в Україні // Україна:
аспекти праці. – 2003. – № 3. – С. 54
4. Развитие STEM-образования в мире [Електронний ресурс].– Режим
доступу: http: iас.kz.

29

Додаток А
Сценарій методичної розробки молодіжного IT фестивалю
«GEMK:CODED»
ВЕДУЧИЙ 1: - Вітаємо Вас, дорогі наші МЕГАбайтики, лицарі моніторів та
мишок, а також гості нашого комп’ютерного царства!
ВЕДУЧИЙ 2: - Від щирого серця вітаємо всіх присутніх тут!
Легкою ходою наблизився до наших дверей Великий день, Головне свято року,
і, не побоюся цього слова, його ядро ВЕДУЧИЙ 1: - ПЕРШИЙ молодіжний IT-фестиваль «GEMK:CODED».
2_Заставка_ГЕМК_КОДЕД_полная.mp4,
3_Презентация_1.pptx
ВЕДУЧИЙ 2: - Нещодавно відбулася непересічна подія, яка об’єднала багатьох
людей світу. Саме 17 травня – у всьому світі відзначили день телекомунікацій
та інформаційного суспільства.
ВЕДУЧИЙ 1: - Міжнародний день телекомунікацій та інформаційного
суспільства це професійне свято всіх програмістів, системних
адміністраторів, інтернет-провайдерів, веб-дизайнерів, редакторів інтернетвидань і всіх інших людей, зайнятих у сфері інформаційних технологій.
ВЕДУЧИЙ 2: - Ми вважаємо, що в нашому місті мешкає найінформаційніша
спільнота, а люди, які сьогодні зібралися в цьому залі не є виключенням
ВЕДУЧИЙ 1: - От шановні у кого є комп’ютер? Ви його можете самі
увімкнути?
Що і навіть вимкнути? Все – одностайно, в цьому залі зібралася інформаційна
спільнота.
ВЕДУЧИЙ 2: - А значить день телекомунікацій та інформаційного
суспільства - це свято усіх людей, які зібралися в цьому залі! Тож вітаємо
вас!
4_день программиста.mp4
5_Заставка_ГЕМК_КОДЕД_сокращенная_версия.mp4
6_Презентация_2.pptx
ВЕДУЧИЙ 1: - Так, дійсно це свято кожного з нас. Адже кожен з нас
пов’язаний з інформаційними технологіями. Ну ось гляньте, в кожного з нас є
гаджети. Ну ми таки загрузли в цих гаджетах. Постійно в телефонах.
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ВЕДУЧИЙ 2: - Ось у кого в залі є смартфон? Підійміть руку! А хто в
соціальних мережах зареєстрований? А ігри, молодь, хто грав у комп’ютерні
ігри?
ВЕДУЧИЙ 1: - Ось реальна історія: скоро початок пари, студенти збираються.
Заходить пацан 18 років, і каже своєму другу, що він всю ніч грав, і що він
тепер «ОРК» 70 рівня. «Я знайшов меч всевладдя і він дає +20 до сили»
Чуєш, ОРК, а якщо в кар'єрі Кривого Рогу тобі зустрінуться реальні ОРКи?
Звідкіля будеш доставати меч всевладдя свій? +20 сили можуть раптово
перетворитися в +2 кг у штанцях…Та, що там казати… краще погляньте
7_warcraft.avi
8_Презентация_2.pptx
ВЕДУЧИЙ 2: - До речі, ось цей ОРК з екрану– це колишній наш випускник, а
зараз вельми поважна людина. На даний момент є співзасновником IT компанії
SooprIT (SoftProject). Працює в LANARS, і на постійній основі працює з
KizyTracking

(Швейцарія), яка надає платформу моніторингу вантажів для

великих компаній Китаю і Європи (Xaiomi, Audi, Nestle і таке інше)
Пишаємось нашими випускниками, але продовжимо
ВЕДУЧИЙ 1: - Ось ми, ми з іншого часу. Нам дідусь з дерева робив хатки для
ляльок. І таких іграшок ні в кого більше не було. Ну, а що зараз дідусь зробить
для дитини? Березовий айфон? Ось, на тобі дружок! Ну як дідусь може
конкурувати з сучасною грою angry birds?
ВЕДУЧИЙ 2: - Ну взагалі то ніяк, хіба, що рогатку своїми руками зробить та
курами по свиням в чужому огороді відстрілюватися буде Смартфон!
Смартфон – зло. Він захопив все: і навігатор і карту і навіть прогноз погоди.
Куча, куча додатків. Ось що недавно, закачали ради експеременту - Біблію до
смартфону.
ВЕДУЧИЙ 1: - Ну правда, є такий додаток, можна закачати Біблію до
смартфону.
Увага! Через два тижні прийшли «ОБНОВЛЕНИЯ»!
Сучасне інформаційне суспільство…, погляньте ми скоро всі перетворимося на
скаліозників.
ВЕДУЧИЙ 2: - Будемо скрючені ходити, діти одразу будуть такими
народжуватись, з отаким подовженим пальцем. Щоб зручніше було тикати у
смартфон. Та що казати, погляньте самі!
9_новое_поколение.mp4
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10_Презентация_2.pptx
ВЕДУЧИЙ 1: - А в ресторанах, ну постійно така картина. Приходять хлопець з
дівчиною, так ось вони взагалі не розмовляють один з одним, взагалі!
ВЕДУЧИЙ 2: - Вони сідають, потім запитують у вас «вайфай» є?
Потім обов’язково знаходь цей вайфай, чекіняться.
ВЕДУЧИЙ 1: - Потім фотографують один одного, потім їжу, потім себе з їжою,
потім викладають все це в фейсбук, твітер, контакт.
ВЕДУЧИЙ 2: - О, потім вже пішли в твітері перші коменти, давай хутчіше
відповімо на ці коменти. Вони так і не побалакають один з одним, додому
повернуться і там будуть чекінетися знову.
ВЕДУЧИЙ 1: - Ось ви усі чекінетесь, так?
Чи може хтось дивиться зараз на нас, тай думає, що ви таке кажете?
ВЕДУЧИЙ 2: - Я нічого не розумію! Але й ми нічого не розуміємо, реально!
Але розповімо, для того, хто не знає, що таке чекін.
ВЕДУЧИЙ 1: - Це коли ти десь знаходишся в якомусь місці, і в телефоні
відмічаєш – О я тут був. І одразу всі такі – Вау ти тут був. Ну де що походить
на….
ВЕДУЧИЙ 2: - Так, так десь під деревцем, бац і зачекінелась..)
А зараз ми вам покажемо, як у інформаційної молоді проходить сучасні
побачення
11_музыка_для_начала_сценок.mp3
Сценка на свидании с современной девушкой.mp4
ВЕДУЧИЙ 1: - Дійшло до того, що молодь нормально розучилася розмовляти.
12_свет_мой_зеркальце_ok.mp4
13_Презентация_2.pptx
ВЕДУЧИЙ 1: - Дівчинко, що ти там робиш?
Ира: - намагаюся реттвітнути…
ВЕДУЧИЙ 1: - Що ти намагаєшся зробити?
Ира: - ретвітнути та й усе
ВЕДУЧИЙ 1: - А докладніше?
Ира: - Ну просто всі мої друзі ретвітять і я хочу..
ВЕДУЧИЙ 1: - Зачекай, а як це так?
Ира: - Ну просто це як один одного фоловити, та й усе
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ВЕДУЧИЙ 2: - Ну взагалі от ви ось знаєте, що таке реттвіт? Реттвіт – це хтось
написав класну фразу в соціальній мережі, і всі від неї у захваті, і всі її
розпочали розсилати, копіювати, по типу класна фраза і таке інше..
Ось раніше була класна фраза Навчатися, навчатися, навчатися – ото була
класна фраза, ото що потрібно реттвітнути. Такий мраморний реттвіт був по
всій країні. ВЕДУЧИЙ 1: - Наше інформаційне суспільство стало залежним від
телефонів, гаджетів. Наше життя стало іншим.
ВЕДУЧИЙ 2: - У нас була свобода, коли у телефона був шнур! Згадали, всі
отого старічка? Ось він дійсно дарив свободу.
ВЕДУЧИЙ 1: - Бо коли ми не брали трубку, значить нас дійсно не було
ДОООМА!!!! І дома ми з’являлися тоді коли ми хотіли взяти трубку!
ВЕДУЧИЙ 2: - Зрозуміло?
ВЕДУЧИЙ 1: - А зараз, зараз неможливо!
Тобі кажуть:
ВЕДУЧИЙ 2: - Ти не брала трубку!
ВЕДУЧИЙ 1: - Та не чула я той телефон,
ВЕДУЧИЙ 2: - А я тобі присилала смс.
ВЕДУЧИЙ 1: - А смс не дійшло,
ВЕДУЧИЙ 2: - а мені прийшло повідомлення про доставку..
ВЕДУЧИЙ 1: - Ну отт….
ВЕДУЧИЙ 1: - Ось побачите, світ захоплять машини! Ну чого ви дівчинка
регочите? Ось побачите, прийшли ви додому, а пральна машина зійшла з глузду
і все, немає в вас більше речей, нема що надіти.
ВЕДУЧИЙ 2: - Ви до мікрохвильової печі, а там бац курка вибухнула..
ВЕДУЧИЙ 1: - Ви така ааа що робити, а умний дім бац і зачинив двері.
ВЕДУЧИЙ 2: - І ноутбук такий страшну музику включив, папапапам..
ВЕДУЧИЙ 1: - Мені б було страшно, реально
ВЕДУЧИЙ 2: - І все це не за горами! що і зараз не вірете – дивіться!
14_IT_прогноз.mp4
15_Презентация_2.pptx
ВЕДУЧИЙ 1: - Ми пропонуємо, поки усі в залі.
Тікайте із соціальних мереж!
ВЕДУЧИЙ 2: - Вийдіть з них раз і назавжди!
Адже це погано, це займає багато часу!
ВЕДУЧИЙ 1: - Ми почнемо ходити друг до друга у гості!
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Бачитися один з одним, посміхатися, замість того, щоб слати друг другу
смайлики. ВЕДУЧИЙ 2: - Ми розпочнемо зустрічатися!
Ну, а якщо ви згодні, підпишіться на наш аккаунт на фейсбуці та в контакті
www.gemk.org.ua
ВЕДУЧИЙ 1: - А зараз, на останок, тягнемося усі, посміхаємось – селфі!!!
ВЕДУЧИЙ 2: - Все - все потім обов’язково коментім. Коментім та
реттвітнемо!!!!! Ось такі ми сучасні люди інформаційної спільноти!
16_Заставка_ГЕМК_КОДЕД_сокращенная_версия.mp4
17_Презентация_3.pptx
ВЕДУЧИЙ 1: - Сьогодні в рамках першого Молодіжного IT фестивалю
«GEMK:CODED» відбудеться конкурс-дуель «Informaticus», де ми визначимо
найекстраординарнішу комп'ютерну команду 2017 року серед учнів 9-11 класів
та студентів І курсів коледжів не комп’ютерних спеціальностей.
ВЕДУЧИЙ 2: - Також в рамках фестивалю відбудеться конкурс на команду
першість «Битва програмістів: «PROGRAMMER-2017» де за звання найкращої
IT-команди позмагаються студенти І-ІІ курсів спеціальності «Розробка
програмного забезпечення» ГЕМК.
ВЕДУЧИЙ 1: - Для церемонії відкриття першого регіонального Молодіжного
IT фестивалю «GEMK:CODED» запрошується заступник директора з виховної
роботи Гірничо-електромеханічного коледжу
18_Игра_Информатикус
ВЕДУЧИЙ 2: - Оцінювати роботу команд в двох конкурсах будуть люди, чия
думка завжди авторитетна, люди, робота яких безпосередньо пов'язана з
використанням інформаційних технологій - це наше компетентне журі!
Зустрічайте….
Включаем: фоновая_музыка_на_выход_награждение.mp3
Отже журі представлено, оголошуємо відкритим регіональний конкурс-дуель з
інформатики «Informaticus».
Включаємо: Заставка_інформатікус.mov
ВЕДУЧИЙ 1: - Назва конкурсу «Informaticus» - дана не випадково, в перекладі з
латині homoinformaticus - людина інформаційна, яка володіє інформаційними
технологіями. Сьогодні в нашому залі присутня молодь, яка вважає, що саме
вони гідні такого почесного звання як «INFORMATICUS». Вони вже втомилися
від очікування, ну що ж, цей час настав: Вони тут, вони готові, зустрічайте:
Включаємо: фоновая_музика_на_виход_награжденіе.mp3
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1. ВЕДУЧИЙ 2: - Збірна команди учнів 9-10 класів ……… Отже перед вами
команда ДРАЙВОВИХ УЧНІВ
2. ВЕДУЧИЙ 1: - Збірна команди студентів І курсу не комп’ютерних
спеціальностей коледжів Північного регіону м. Кривий Ріг …..– презентуємо
вам КЛЬОВИХ СТУДЕНТИКІВ
ВЕДУЧИЙ 2: - Слава, визнання, вершина успіху... Кожен, бодай раз в житті
бажав опинитися на цьому Олімпі. Битва ця нелегка і в ній виграють лише
найсильніші, які завжди рухаються вперед.
Бажаю командам перемоги та запрошую зайняти свої місця
ВЕДУЧИЙ 1: - Для того, щоб визначити, яка команда буде відповідати першою
пропоную командам дати відповідь на запитання, та команда, яка буде
найбільш точнішою, отримує право першого ходу.
Умови. Назвати кількість відсотків. Час на виконання 30 секунд. Оцінювання.
Правильна відповідь – 10 бітів.
(на екрані відлік часу)
Отже перші бали зараховані команді …., і ця команда отримує право першої
відповіді у першому раунді нашої дуелі.
ВЕДУЧИЙ 2: - Раунд №1 – ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО
В цьому раунді з вами грають мешканці міста Кривий Ріг.
Напередодні Всесвітнього дня інформаційного суспільства нами було
проведено опитування мешканців нашого міста на питання пов’язані з
інформатикою, інформаційними технологіями. По кожному питанню давали
відповіді 100 чоловік. Відповіді були згруповані по популярності, і відсортовані
за спаданням від самої популярної до найменш популярної.
ВЕДУЧИЙ 1: - Правила гри цього раунду прості: Раунд складається з трьох
питань. Після того як я задам питання, команда яка отримала право першого
ходу називає свою версію відповіді на це запитання.
Якщо версія є на табло, відкривається відповідний рядок з відповідним балом, і
команда продовжує відповідати, якщо команда помиляється то загорається
червоний квадрат і право ходу переходить іншій команди. Гра триває доти,
доки команда тричі не помилиться, або коли всі варіанти відповідей вгадані.
Журі підраховує бали кожної команди
ВЕДУЧИЙ 2: - Отже перше питання першого туру, дуже просте
Наступне, чим ми поцікавились у мешканців нашого міста, це було запитання
Ми поцікавились у спільноти, а взагалі…..
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Заставка Інформатикус
ВЕДУЧИЙ 1: - Перший раунд зіграний, журі підраховує результати, команди
відпочивають.
ВЕДУЧИЙ 2: - Отже в першому раунді ми почули багато відповідей для чого
потрібний комп’ютер, які комп’ютери бувають. А ви знаєте, що зовсім скоро
відбудеться випуск спеціальних комп’ютерів для батьків. В ньому будуть
всього декілька функцій вкл/викл та скайп. А доти наші батьки з комп’ютером
на Ви та пошепки, отже дивимось:
Сценка Типичная мама за компьютером
Заставка Інформатикус
ВЕДУЧИЙ 1: - Підсумки журі підвело, оголошуємо результати.
Дякуємо нашому журі, а для того, щоб розпочати другий раунд, мені потрібно
по 4 представники з кожної команди для підготовки. Пройдіть за дівчатками.
ВЕДУЧИЙ 2: - Поки команди готуються. Вболівальникам наших команд
надається можливість допомогти заробити додаткові бали для своїх команд.
Правила такі ж, як і для команд в першому раунді, потрібно вгадати найбільш
популярну відповідь. Першими дають відповідь вболівальники тієї команди,
яка набрала найменшу кількість балів.
ВЕДУЧИЙ 1: - ГРА З ВБОЛІВАЛЬНИКАМИ №1
Раунд №2– «ЗБЕРИ СЛОВО»
Журі враховує додаткові бали від вболівальників, а наші команди готові для
другого раунду. Він має назву «Збери слово»
Умови. 120 секунд є на те, щоб вибудувати максимально велику кількість слів
із чотирьох літер. Усі слова прямо чи опосередковано стосуються інформатики.
Запрошується першою команда яка лідирує після першого раунду. Це
команда….
Оцінювання. Перемога у раунді – від 0 до 10 бітів. В залежності від того
скільки слів склала команда
ВЕДУЧИЙ 2: - Завдання для лідируючої команди
ВЕДУЧИЙ 1: - Завдання для наступної команди (на екрані відлік часу)
Заставка Інформатикус
ВЕДУЧИЙ 2: - Ну що ж журі враховує вгадані слова, підводить підсумки. А в
мене бонусне запитання для вболівальників.
ГРА З ВБОЛІВАЛЬНИКАМИ №2
Умови.Назвати кількість відсотків. Час на виконання 30 секунд.
36

Оцінювання. Правильна відповідь – 5 бітів.
(на екрані відлік часу)
Журі враховує бали вболівальників. А ми розпочинаємо 3 раунд дуелі між
драйвовими учнями та кльовими студентиками.
ВЕДУЧИЙ 2: - Раунд №3 «ПОКАЖИ НАЗВУ»
На допомогу командам в цьому раунді визиваються тренери команд
Тож прошу на сцену тренерів команд драйвові учні та кльові студентики
ВЕДУЧИЙ 1: - Умови.У навушниках тренер команди слухає пісню. Потім
він показує за допомогою жестів, міміки (без озвучення) своїй команді.
Команда повинна за 60 секунд відгадати назву пісні та її автора. Першою
розпочинає лідируюча команда
ВЕДУЧИЙ 2: - Оцінювання.Правильна відповідь – 10бітів.
Завдання для команди1. Завдання для команди2.
ВЕДУЧИЙ 1: - Дякуємо тренерам за цікаву гру, займайте місця, журі
підрахуйте результати команд після третього раунду. А ми беззаперечно і
остаточно переходимо до четвертого раунду.
На сцену запрошуються один гравець від команди
Заставка Інформатикус
ВЕДУЧИЙ 2: - РАУНД №4. «ХТО Я?»
Умови.Один учасник команди надягає на голову картинку.
Учасник ставить запитання до команди, а ті можуть відповідати на
запитання лише «так» або «ні». Протягом 60 секунд учасник від команди має
вгадати те, що зображено на малюнку.
( на екрані відлік часу)
Оцінювання.Правильна відповідь – 10 бітів.
Завдання для першої команди
ВЕДУЧИЙ 1: - Завдання для другої команди( на екрані відлік часу)
ВЕДУЧИЙ 2: - Що ж 4 раунди гри зіграно, і залишається остання можливість
вболівальникам вплинути на результат гри.
ГРА З ВБОЛІВАЛЬНИКАМИ №3
Умови. Бонусне запитання до вболівальників обох команд. Назвати
кількість відсотків. Хто ближче до вірної відповіді, той і виграє. Час на
виконання 30 секунд.
Оцінювання. Правильна відповідь – 10 бітів.
(на екрані відлік часу) Заставка Інформатикус
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Журі врахуйте останні бали, що принесли вболівальники для своїх команд. І
підрахуйте остаточні бали.
ВЕДУЧИЙ 2: - Шановні команди займіть місця у залі. Церемонія нагородження
конкурсу-дуелі «Informaticus», на звання найекстраординарнішої комп'ютерної
команди 2017 року буде проведена після конкурсу на команду першість «Битва
програмістів: «PROGRAMMER-2017» .
Заставка_ГЕМК_КОДЕД_сокращенная_версия.mp4
ВЕДУЧИЙ 1: - Шановні присутні, глобальна інформатизація суспільства це
звичайно – найдивовижніший та беззаперечно важливий процес. Але є й інша
сторона нашого інформаційного прогресу. Чи замислювалися ви як глобальна
інформатизація впливає на оточуюче середовище? Ставили ви колись собі
питання «Як би виглядав світ, без людського втручання?» Наступний номер
закликає людство замислитись і зробити певні висновки, доки ще не пізно.
Зустрічайте студента спеціальності «Розробка програмного забезпечення»
Давидюка Дмитра з композицією «Пісня Землі»
21_Песня_Земли.mp4
ВЕДУЧИЙ 2: - Дякуємо за чудовий номер. Це беззаперечно геніальна
композиція, яку знає кожна людина світу.
22_Заставка_ГЕМК_КОДЕД_сокращенная_версия .mp4
23_ПрезентацияАда_5.pptx
Давним-давно, коли ще риби ходили по землі і крокодили лазили по деревах, на
світ з’явилися програмісти. Найдивовижніше, що першим програмістом була
жінка - Ада Лавлейс.
ВЕДУЧИЙ 1: - Вона була дочкою людини, який створив першу обчислювальну
машину і написала для неї програму.
ВЕДУЧИЙ 2: - Чи була це насправді перша машина і перша програма, історія
замовчує.
Можливо, звичайно, що стародавні зулуські шамани придумали ЕОМ ще за
багато років до нашої ери, але до нащадків не дійшла жодна роздруківка, та й
що вже там, не дійшли взагалі ніякі документальні свідчення існування
обчислювальних машин до пори Ади Лавлейс.
ВЕДУЧИЙ 1: - Навіть єгиптяни, які першими освоїли метод нанесення
зображення на камінь, непідвладний досі сучасним принтерам, не згадали ні
про які ЕОМ.
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Так чи інакше у 1815 року в Англії з’явилася на світ жінка, яка найперша
усвідомила величезну важливість програмування, ім’ям якої названо мова
програмування, - «Ада».
ВЕДУЧИЙ 2: - У студентів спеціальності «Розробка програмного
забезпечення» є своя традиція - кожного року між студентами груп нашої
спеціальності проводиться конкурс-баталія, де обирається найкраща ITкоманда, гідна отримати кубок «Ади Августи Лавлейс».
Сьогодні на нашому фестивалі, на очах у всіх присутніх відбудеться це велике
дійство: розіграш кубка Ади Лавлейс, тому без зволікання ми оголошуємо
відкритим
конкурс
на
команду
першість
«Битва
програмістів:
«PROGRAMMER-2017».
24_Заставка_битва_программистов_полная_версия.mp4
ВЕДУЧИЙ 1: - Чомусь в народі досі прийнято всіх, чия робота так чи інакше
пов’язана з комп'ютерами, називати програмістами. Хоча, крім програмістів, є і
системні адміністратори, і сервісні інженери, і фахівці з інформаційної безпеки,
і т.д. і т.п. А за нашою класифікацією студенти групи РПЗ діляться на
чайників, користувачів, програмістів і хакерів.
ВЕДУЧИЙ 2: - Сьогодні за звання найкращої IT-команди та за кубок Ади
Лавлейс позмагаються студенти-чайники І курсу спеціальності «РПЗ», та
студенти-користувачі, або просунуті чайники ІІ курсу спеціальності РПЗ.
Зустрічайте:
25-фоновая_музыка_на_выход_награждение.mp3
ВЕДУЧИЙ 1: - Наші чайники:
ВЕДУЧИЙ 2: - І наші просунуті чайники:
26_заставка_битва_программистов_сокращенная.mp4
Игра_Битва_программистов
Команди представлені, залишилось визначити, яка команда буде відповідати
першою. Тому пропоную командам дати відповідь на запитання, та команда,
яка буде найбільш точнішою, отримує право першого ходу.
Умови.Назвати кількість відсотків. Хто ближче до вірної відповіді, той і
виграє. Час на виконання 30 секунд
Оцінювання. Правильна відповідь – 10бітів.
(на екрані відлік часу)
Заставка битва программистов
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Журі заносять перші 10 бітів команді…. і за результатами розіграшу першими в
першому раунді розпочинає грати команда…..
ВЕДУЧИЙ 2: - РАУНД 1. РОЗУМНИК
Те, що наші програмісти тримають у себе в голові террабайти інформації це ні
для кого не секрет. Пропонуємо подивитись, як же вони серед усього цього
мотлоху в себе в голові знайдуть хоча б 1 мегабайтік інформації, пов’язаний з
базовим курсом інформатики.
Вашій увазі пропонуються 36 запитань і варіанти відповідей до них. Ваше
завдання обрати номер запитання і дати вірну відповідь до нього. Право ходу
команди триває до тих пір, доки команда не помилиться. Саме тоді в гру
вступає інша команда.
Кількість бітів в цьому завданні дорівнює кількості вірних відповідей, які дали
кожна команда. Тож розпочинаємо гру, нагадує право першого ходу дісталося
команді….
ВикторинаИсходник.ppt
Заставка битва программистов
ВЕДУЧИЙ 1: - Перший раунд Битви програмістів завершений. Журі підводить
підсумки, а на всіх присутніх у залі чекає сюрприз.
Кожен студент, або учень, який уважно слухає викладача на парі, вже по його
голосу знає, що чекає всю групу або клас на уроці. По голосу викладача можна
зрозуміти багато ... Який у нього настрій, коли буде контрольна і навіть яка
оцінка вас чекає на заліку!
ВЕДУЧИЙ 2: - А чи знаєте Ви, що чекає на Вас коли викладач починає співати?
Навіть, якщо й здогадуєтесь, краще промовчати, а ще краще хоча б разочок це
побачити!
Тому вперше на екрані прем’єра зіркового кліпу від викладачів, про те що ви
ніколи не почуєте і не побачите на парах..
28_КЛИП_преподаватели.mp4
Снова папка 27 -Заставка битва программистов
ВЕДУЧИЙ 1: - Підсумки журі підвели, оголошуємо результати.
Дякуємо нашому журі, а нам вже час переходити до раунду №2. Він має назву
«Якого я роду»
ВЕДУЧИЙ 2: - РАУНД 2«ЯКОГО Я РОДУ»
Умови. В цьому раунді ведучий ставить по черзі запитання кожному
учаснику команди. Відповідати потрібно лише «ЖІНОЧОГО» або ж
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«ЧОЛОВІЧОГО». Наприклад, пристрій, що призначений на відтворення
динамічної інформації на плоских, однотонних, рівних поверхнях? Відповідь
- «ЧОЛОВІЧОГО», проектор. Для відповідей кожній команді відводиться по 60
секунд.
Оцінювання. Перемога у раунді – стільки бітів, скільки вірних відповідей
дано командою
ВЕДУЧИЙ 1: - Першою розпочинає грати команда, яка набрала найбільшу
кількість балів за результатами першого раунду.
(на екрані відлік часу)
Питання для гри( для двох команд):
А в нас мене бонусне запитання для вболівальників, яке принесе

своїм

командам не тільки додаткову кількість бітів, а й вирішить, яка команда буде
першою розпочинати грати 3 раунд.
ВЕДУЧИЙ 1: - ГРА З ВБОЛІВАЛЬНКАМИ №1
Умови. Назвати кількість відсотків. Хто ближче до вірної відповіді, той і
виграє. Час на виконання 30 секунд
Оцінювання. Правильна відповідь – 10 бітів.
(на екрані відлік часу)
Заставка битва программистов
10 бітів приносять вболівальники команді…. Журі враховують ці бали.
А ми розпочинаємо 3 раунд дуелі між чайниками та просунутими чайниками
ВЕДУЧИЙ 1: - Раунд №3. «ЗІРКИ В РЯД» з викладачами коледжу
В цьому раунді допомагають грати нашим командам зірковий склад ГЕМК –
його викладачі, запрошуємо на сцену
Першою грає команда…
Умови. Потрібно виставити викладачів в ряд від 1 до 4 за певними критеріями.
Час на виконання 90 секунд.
ВЕДУЧИЙ 2: - Оцінювання. Перемога у раунді – від 0 до 4 бітів. По кількості
вірних відповідей
Завдання для першої команди (на екрані відлік часу)
ВЕДУЧИЙ 1: - Завдання для другої команди. (на екрані відлік часу)
ВЕДУЧИЙ 2: - Дякуємо викладачам і командам за цікаву гру, займайте місця,
журі підрахуйте результати команд після третього раунду.
Заставка битва программистов
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Що ж 3 раунди гри зіграно, а я знову звертаюсь до
пропозицією заробити додаткові бали своїм командам.

вболівальників з

ВЕДУЧИЙ 1: - ГРА З ВБОЛІВАЛЬНИКАМИ №2
Умови. Бонусне запитання до вболівальників обох команд. Назвати
кількість відсотків. Хто ближче до вірної відповіді, той і виграє. Час на
виконання 30 секунд.
Оцінювання. Правильна відповідь – 10 бітів.
(на екрані відлік часу)
Журі врахуйте бали, що принесли вболівальники для своїх команд. І підрахуйте
остаточні бали, для проведення церемонії нагородження. Шановні команди
займіть місця у залі.
Заставка битва программистов
ВЕДУЧИЙ 1: - Невід’ємною частиною фестивалю завжди була і є
кінематографія. Студенти, нашої спеціальності не тільки займають призові
місця на Всеукраїнських олімпіадах, а й ще беруть активну участь у
різноманітних творчих конкурсах. Так збірна команда студентів спеціальності
«розробка
програмного
забезпечення» на
регіональному конкурсі
«КіноФестІнформ– 2016» в травні минулого року стала лауреатами в декількох
номінаціях і виграла головний приз фестивалю. То ж, поки журі працює,
шановні глядачі, пропонуємо і вам залучитися до перегляду кіношедевру,
створеного власними руками студентів нашої спеціальності.
29_Galact_6_film.avi
ВЕДУЧИЙ 2: - Ось позаду залишилися усі завдання, залишилася лише мить,
зовсім трохи і ми дізнаємося імена кращих з кращих. Чиї імена впишуться в
історію Першого молодіжного IT-фестивалю «GEMK:CODED», як найкращих
IT-команд.
30-фоновая_музыка_на_выход_награждение.mp3
Отже, для підведення підсумків і вручення нагород запрошуються журі –…..
1. Спочатку нагороджуємо команди відкритого конкурсу з інформатики
«Informaticus»
2. Далі йде церемонія нагородження команд конкурсу на команду першість
«Битва програмістів: PROGRAMMER-2017»
3. Нагородження викладачів організаторів конкурсу
4. Внесення почесної клави і вручення її наступним організаторам
відкритого конкурсу з інформатики «Informaticus»
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ВЕДУЧИЙ 1: - Вітаємо команди з блискучою грою!
31_ Гімн молоді України (аудио).mp4
ВЕДУЧИЙ 2: - Ось пролетіло чудове свято: «Перший молодіжний ITфестиваль «GEMK:CODED»», залишилося загадати останнє бажання
ВЕДУЧИЙ 1: - Бажаємо, що б рівно через рік ми зустрілися всі разом знову в
такому
ж
складі!
До
нових
зустрічей!

43

Додаток Б
АНКЕТА
учасників МОЛОДІЖНОГО IT-ФЕСТИВАЛЮ «GEMK:CODED»
____________________________________________________________________
Повна назва ВНЗ

____________________________________________________________________
ПІБ викладача, який супроводжує студентів від ВНЗ

№
з/ч

ПІБ студента
(повністю)

Курс

Група

1
2
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Додаток В
Рейтингова таблиця оцінювання конкурсів «INFORMATICUS» та
«PROGRAMMER-2017» молодіжного IT фестивалю «GEMK:CODED»
КОНКУРС «INFORMATICUS»
1. Запитання до команд №1

Для того, щоб визначити, яка команда буде відповідати першою
пропонується командам дати відповідь на запитання, та команда, яка буде
найбільш точнішою, отримує право першого ходу і заробляє 10 бітів.
Рейтингова таблиця №1
Назва
команд
Драйвові
учні
Кльові
студентики

Критерії оцінювання

Оціночний бал
(розроблений
організаторами)

Зарахований бал
команді
(виставляє
журі)

10 біт

Відповідь команди повинна бути
найбільш точно приближеною
до вірної відповіді

10 біт

Всього:

10 біт

2. Раунд №1 — «Інформаційне суспільство»

Раунд складається з трьох питань. Після того як задані запитання,
команда, яка отримала право першого ходу, називає свою версію відповіді на
це запитання.
Якщо версія відповіді команди є на табло, відкривається відповідний
рядок з відповідним балом, і команда продовжує відповідати, якщо команда
помиляється, то загорається червоний квадрат і право ходу переходить іншій
команді. Гра триває доти, доки команда тричі не помилиться, або коли всі
варіанти відповідей вгадані.
Рейтингова таблиця №2
Запитання №1
Варіанти відповідей

Оціночний бал (розроблений
організаторами)

Зарахований бал
команді
(виставляє журі)

Номер команди, якій
зараховується бал
1- Драйвові учні
2- Кльові студентики

6 біт
5 біт
4 біт
3 біт
2 біт
1 біт
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Запитання №2

Варіанти відповідей

Оціночний бал (розроблений
організаторами)

Зарахований бал
команді
(виставляє журі)

Номер команди, якій
зараховується бал
1Драйвові
учні
2Кльові
студентики

5 біт
4 біт
3 біт
2 біт
1 біт
Запитання №3
Варіанти відповідей

Оціночний бал (розроблений
організаторами)

1.
2.
3.
4.

Зарахований бал
команді
(виставляє журі)

Номер команди, якій
зараховується бал
1- Драйвові учні
2- Кльові студентики

10 біт
9 біт
8 біт
7 біт
6 біт
5 біт
4 біт
3 біт
2 біт
1 біт

Підсумкова Рейтингова таблиця №2

Назва команд
Драйвові учні
Кльові студентики
Драйвові учні
Кльові студентики
Драйвові учні
Кльові студентики
Драйвові учні
Кльові студентики

Завдання

Підсумковий бал
команді
(підраховує
журі)

Запитання №1
Запитання №2
Запитання №3
Всього:

3. ГРА З ВБОЛІВАЛЬНИКАМИ №1

Вболівальникам команд надається можливість допомогти заробити
додаткові бали для своїх команд. Правила такі ж, як і для команд в першому
раунді, потрібно вгадати найбільш популярну відповідь.
Першими дають відповідь вболівальники тієї команди, яка набрала
найменшу кількість балів
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Рейтингова таблиця №3
№
п/п

Оціночний бал
(розроблений
організаторами)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Номер команди,
Зарахований
якій
бал команді
зараховується
бал
(виставляє
1- Драйвові учні
журі)
2- Кльові студентики

10 біт
9 біт
8 біт
7 біт
6 біт
5 біт
4 біт
3 біт
2 біт
1 біт
Підсумкова Рейтингова таблиця №3

Назва команд

Завдання

Драйвові учні
Кльові студентики

Запитання

Підсумковий бал
команді
(підраховує
журі)

4. Раунд №2– «ЗБЕРИ СЛОВО»

Умови. 120 секунд є на те, щоб вибудувати максимально велику кількість слів
із чотирьох літер. Запрошується першою команда, яка лідирує після першого
раунду.
Оцінювання. Перемога у раунді – від 0 до 10 бітів. В залежності від того
скільки слів склала команда
Рейтингова таблиця №4
Назва
команд
Драйвові
учні
Кльові
студентики

Критерії оцінювання

Оціночний бал
(розроблений
організаторами)

Зарахований бал
команді
(виставляє
журі)

від 0 до 10 бітів
Кількість слів, що склала команда
від 0 до 10 бітів
Всього:

від 0 до 10 бітів
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5. ГРА З ВБОЛІВАЛЬНИКАМИ №2

Пропонуємо командам дати відповідь на запитання, та команда, яка
буде найбільш точнішою, заробляє 10 бітів.
Умови. Назвати кількість відсотків. Час на виконання 30 секунд.
Оцінювання. Правильна відповідь – 10 бітів, бали даються команді, яка буде
найбільш точнішою.
Рейтингова таблиця №5
Назва
команд
Драйвові
учні
Кльові
студентики

Критерії оцінювання

Оціночний бал
(розроблений
організаторами)

Зарахований бал
команді
(виставляє
журі)

10 біт

Відповідь команди повинна бути
найбільш точно приближеною
до вірної відповіді

10 біт

Всього:

10 біт

6. Раунд №3– «ПОКАЖИ НАЗВУ»

На допомогу командам в цьому раунді визиваються тренери команд
Умови. У навушниках тренер команди слухає пісню. Потім він показує її назву
за допомогою жестів, міміки (без озвучення) своїй команді. Команда повинна
за 60 секунд відгадати назву пісні. Першою розпочинає лідируюча команда
Оцінювання. Правильна відповідь – 10 бітів.
Рейтингова таблиця №6
Назва
команд
Драйвові
учні
Кльові
студентики

Критерії оцінювання

Оціночний бал
(розроблений
організаторами)

Зарахований бал
команді
(виставляє
журі)

10 бітів
Команда, яка вгадала назву пісні
10 бітів
Всього:

10 бітів
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7. Раунд №4– «ХТО Я?»

Умови. Один учасник команди надягає на голову картинку.
Учасник ставить запитання до команди, а учасники можуть відповідати на
запитання лише «так» або «ні». Протягом 60 секунд учасник від команди має
вгадати те, що зображено на малюнку.
Оцінювання. Правильна відповідь – 10 бітів.
Рейтингова таблиця №7
Назва
команд
Драйвові
учні
Кльові
студентики

Критерії оцінювання

Оціночний бал
(розроблений
організаторами)

Зарахований бал
команді
(виставляє
журі)

10 бітів
Учасник команди вгадав хто він
10 бітів
Всього:

10 бітів

8. ГРА З ВБОЛІВАЛЬНИКАМИ №3
Пропонуємо командам дати відповідь на запитання, та команда, яка буде

найбільш точнішою, заробляє 10 бітів.
Умови. Назвати кількість відсотків. Час на виконання 30 секунд.
Оцінювання. Правильна відповідь – 10 бітів, бали даються команді, яка буде
найбільш точнішою.
Рейтингова таблиця №8
Назва
команд
Драйвові
учні
Кльові
студентики

Критерії оцінювання

Відповідь команди повинна бути
найбільш точно приближеною
до вірної відповіді
Всього:

Оціночний бал
(розроблений
організаторами)

Зарахований бал
команді
(виставляє
журі)

10 біт
10 біт
10 біт

КОНКУРС БИТВА ПРОГРАМІСТІВ: «PROGRAMMER-2017»
1. Запитання до команд №1

Для того, щоб визначити, яка команда буде відповідати першою
пропонується командам дати відповідь на запитання, та команда, яка буде
найбільш точнішою, отримує право першого ходу і заробляє 10 бітів.
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Умови. Назвати кількість відсотків. Час на виконання 30 секунд.
Оцінювання. Правильна відповідь – 10 бітів, бали даються команді, яка буде
найбільш точнішою.
Рейтингова таблиця №1
Назва
команд
Чайники
(1 курс)
Просунуті
чайники
(2 курс)

Критерії оцінювання

Відповідь команди повинна бути
найбільш точно приближеною
до вірної відповіді
Всього:

Оціночний бал
(розроблений
організаторами)

Зарахований бал
команді
(виставляє
журі)

10 біт
10 біт
10 біт

2. Раунд №1 — «Розумник»

Студентам пропонуються 36 запитань і варіанти відповідей до них.
Завдання: обрати номер запитання і дати вірну відповідь до нього.
Право ходу команди триває до тих пір, доки команда не помилиться. Саме тоді
в гру вступає інша команда.
Оцінювання: Кількість бітів в цьому завданні дорівнює кількості вірних
відповідей, які дали кожна команда.
Рейтингова таблиця №2
Назва
команд
Чайники
(1 курс)
Просунуті
чайники
(2 курс)

Критерії оцінювання

Оціночний бал
(розроблений
організаторами)

Зарахований бал
команді
(виставляє
журі)

від 0 до 36 бітів
Кількість вірних відповідей, які
дала кожна команда
Всього:

від 0 до 36 бітів
від 0 до 36 бітів

3. Раунд №2– «ЯКОГО Я РОДУ»

Умови. В цьому раунді ведучі ставлять по черзі запитання кожному учаснику
команди. Відповідати потрібно лише «ЖІНОЧОГО» або ж «ЧОЛОВІЧОГО».
Наприклад, пристрій, що призначений на відтворення динамічної інформації
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на плоских, однотонних, рівних поверхнях? Відповідь - «ЧОЛОВІЧОГО»,
проектор. Для відповідей кожній команді відводиться по 60 секунд.
Оцінювання. Перемога у раунді – стільки бітів, скільки вірних відповідей дано
командою
Рейтингова таблиця №3
Назва
команд
Чайники
(1 курс)
Просунуті
чайники
(2 курс)

Оціночний бал
(розроблений
організаторами)

Критерії оцінювання

Зарахований бал
команді
(виставляє
журі)

від 0 до 30 бітів
Кількість вірних відповідей, які
дала кожна команда

від 0 до 30 бітів

Всього:

від 0 до 30 бітів

4. ГРА З ВБОЛІВАЛЬНИКАМИ №1

Пропонуємо командам дати відповідь на запитання, та команда, яка буде
найбільш точнішою, заробляє 10 бітів.
Умови. Назвати кількість відсотків. Час на виконання 30 секунд.
Оцінювання. Правильна відповідь – 10 бітів, бали даються команді, яка буде
найбільш точнішою.
Рейтингова таблиця №4
Назва
команд
Чайники
(1 курс)
Просунуті
чайники
(2 курс)

Критерії оцінювання
Відповідь команди повинна
бути найбільш точно
приближеною до вірної
відповіді
Всього:

Оціночний бал
(розроблений
організаторами)

Зарахований бал
команді
(виставляє журі)

10 біт
10 біт
10 біт

5. Раунд №3– «ЗІРКИ В РЯД»

В цьому раунді допомагає грати нашим командам зірковий склад ГЕМК.
Умови. Потрібно виставити викладачів в ряд від 1 до 4 за певними критеріями.
Час на виконання 90 секунд.
Оцінювання. Перемога у раунді – від 0 до 4 бітів. По кількості вірних
відповідей.
51

Рейтингова таблиця №5
Назва
команд

Критерії оцінювання

Чайники
(1 курс)
Просунуті
чайники
(2 курс)

Оціночний бал
(розроблений
організаторами)

Зарахований бал
команді
(виставляє журі)

від 0 до 4 бітів
Кількість вірних відповідей
від 0 до 4 бітів
Всього:

від 0 до 4 бітів

6. ГРА З ВБОЛІВАЛЬНИКАМИ №2

Пропонуємо командам дати відповідь на запитання, та команда, яка
буде найбільш точнішою, заробляє 10 бітів.
Умови. Назвати кількість відсотків. Час на виконання 30 секунд.
Оцінювання. Правильна відповідь – 10 бітів, бали даються команді, яка буде
найбільш точнішою.

Назва
команд
Чайники
(1 курс)
Просунуті
чайники
(2 курс)

Критерії оцінювання
Відповідь команди повинна
бути найбільш точно
приближеною до вірної
відповіді
Всього:

Рейтингова таблиця №6
Оціночний бал
Зарахований бал
(розроблений
команді
організаторами)
(виставляє журі)
10 біт
10 біт
10 біт
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Додаток Г
Звіт про організацію та проведення
молодіжного ІТ фестивалю «GEMK:CODED»
для студентів та викладачів інформатики та обчислювальної техніки
внз І-ІІ рівнів акредитації Північного регіону м. Кривий ріг
Порядок проведення молодіжного IT фестивалю «GEMK:CODED».
1. Церемонія відкриття фестивалю.
2. Відкритий

конкурс

на

командну

першість

з

інформатики

«INFORMATICUS»
3. Конкурс на команду першість «Битва програмістів: PROGRAMMER2017».
4. Церемонія закриття фестивалю, нагородження учасників.
ЦЕРЕМОНІЯ ВІДКРИТТЯ ФЕСТИВАЛЮ
Інформаційно-розважальна

програма

до

Дня

телекомунікацій

та

інформаційного суспільства. На фото ведучі фестивалю: Мірошникова А.С. та
Майтак О.М.
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Студентки Гірничо-електромеханічного коледжу виконали танок під
пісню до Дня інформаційних технологій.

А про те, як у інформаційної молоді проходить сучасні побачення,
розповіла сценка студентів ІV курсу спеціальності «Розробка програмного
забезпечення».
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О перспективах розвитку інформаційних технологій розповіли студенти
гр.РПЗ-15 1/9.

Для церемонії відкриття першого
регіонального Молодіжного IT
фестивалю «GEMK:CODED» був
запрошений заступник директора з
виховної роботи Гірничоелектромеханічного коледжу
Чувашев Володимир Георгійович.
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КОНКУРС «INFORMATICUS»
Збірна команди учнів 9-10 класів КЗОШ №33 з інформаційним уклоном
Покровського району «ДРАЙВОВІ УЧНІ»

Збірна команди студентів І курсу не комп’ютерних спеціальностей
коледжів Північного регіону м. Кривий Ріг (Автотранспортний коледж,
Гірничий коледж, Криворізький коледж економіки та управління, Криворізький
державний комерційно-економічний коледж, Індустріальний коледж) – команда
«КЛЬОВИХ СТУДЕНТИКІВ»
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Раунд №1 — «Інформаційне суспільство»
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Сценка «Звичайний папа за комп’ютером»
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Раунд №2– «Збери Слово»

60

Раунд №3 «Покажи Назву»

Раунд №4. «Хто Я?»
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Студент спеціальності «Розробка програмного забезпечення» Давидюк
Дмитро з композицією «Пісня Землі».

КОНКУРС БИТВА ПРОГРАМІСТІВ: «PROGRAMMER-2017»
За звання найкращої IT-команди та за кубок Ади Лавлейс змагалися
студенти-чайники І курсу спеціальності «РПЗ», та студенти-користувачі, або
просунуті чайники ІІ курсу спеціальності РПЗ.
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Раунд №1 — «Розумник»
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Раунд №2– «Якого я роду»
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Раунд №3– «Зірки в ряд»
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ЦЕРЕМОНІЯ ЗАКРИТТЯ ФЕСТИВАЛЮ, НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ
Спочатку нагороджувалися команди відкритого конкурсу з інформатики
«Informaticus».
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Далі йшла церемонія нагородження команд конкурсу на команду
першість «Битва програмістів: PROGRAMMER-2017».
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Нагородження супроводжуючих викладачів від коледжів:
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Нагородження викладачів та організаторів фестивалю
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70

Внесення почесної клави і вручення її наступним організаторам
відкритого конкурсу з інформатики «Informaticus».
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