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НАКАЗ 

м.Київ 

Про проведення II (обласного) етапу 
Всеукраїнської олімпіади з інформатики 
та комп'ютерної техніки у 2017/2018 н.р. 
серед студентів закладів вищої освіти 
Київської області 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 
31.10.2017 №1435 «Про проведення Всеукраїнських олімпіад та конкурсів серед 
студентів закладів освіти, що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста, у 
2017/2018 навчальному році», відповідно до Положення про Всеукраїнську 
олімпіаду серед студентів вищих навчальних закладів І—II рівнів акредитації, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 
06.04.2012 № 417, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.04.2012 за 
№ 618/20931, плану роботи департаменту освіти і науки Київської обласної 
державної адміністрації на 2018 рік 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести 03 квітня 2018 року II (обласний) етап Всеукраїнської 
олімпіади з інформатики та комп'ютерної техніки серед студентів закладів вищої 
освіти Київської області (далі - Олімпіада). 

2. Затвердити склад оргкомітету (додаток 1) та склад журі (додаток 2) 
II (обласного) етапу Олімпіади. 

3. Визначити Технолого-економічний коледж Білоцерківського 
національного аграрного університету базовим закладом для проведення 
II (обласного) етапу Олімпіади (за згодою). 

4. Відділу професійної, вищої освіти, науки та інноваційної діяльності 
(Гуляй Н.І.) забезпечити організаційний та науково-методичний супровід 
II (обласного) етапу Олімпіади. 

5. Журі II (обласного) етапу Олімпіади спільно з відділом професійної, 
вищої освіти, науки та інноваційної діяльності (Гуляй Н.І.): 



5.1. до 06 квітня 2018 року підбити підсумки II (обласного) етапу 
Олімпіади; 

5.2. до 09 квітня 2018 року надіслати заявку на участь у фінальному етапі 
Олімпіади на адресу Криворізького гірничо-електромеханічного коледжу ДВНЗ 
«Криворізький національний університет». 

6. Витрати на відрядження учасників Олімпіади та супроводжуючих осіб 
здійснити за рахунок відряджаючих сторін. 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора -
начшіьника управління професійної, вищої освіти, науки, інноваційної діяльності 
та з питань персоналу Тростянську ЯЛ. 

Директор департаменту В.Б. Рогова 



Додаток 1 
до наказу департаменту 
освіти і науки КОДА 

СКЛАД 
оргкомітету II (обласного) етапу олімпіади 

з інформатики та комп'ютерної техніки у 2017/2018 н.р. 
серед студентів закладів вищої освіти 

Київської області 

Голова оргкомітету: 
Степура А.О., голова ради директорів закладів вищої освіти Київської 

області, що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста, директор 
Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну. 

Заступник голови оргкомітету: 
Лендрик Л.П., директор Технолого-економічного коледжу Білоцерківського 

національного аграрного університету. 

Члени оргкомітету: 
Харчишина О.М., заступник директора з навчальної роботи Технолого-

економічного коледжу Білоцерківського національного аграрного університету; 

Єрохіна Н.М., заступник директора з виховної роботи Технолого-
економічного коледжу Білоцерківського національного аграрного університету; 

Парубець В.І., голова обласного методичного об'єднання викладачів 
інформатики, викладач інформатики КВНЗ КОР «Богуславський гуманітарний 
коледж імені І.С.Нечуя-Левицького»; 



Додаток 2 
до наказу департаменту 
освіти і науки КОДА 
від 

СКЛАД 
журі II (обласного) етапу олімпіади 

з інформатики та комп'ютерної техніки у 2017/2018 н.р. 
серед студентів закладів вищої освіти 

Київської області 

Голова журі: 
Тростянська ЯЛ., заступник директора - начальник відділу професійної, 

вищої освіти, науки, інноваційної діяльності та з питань персоналу. 

Заступник голови журі: 
Устенко Н.А., головний спеціаліст відділу професійної, вищої освіти, науки 

та інноваційної діяльності. 

Члени журі: 
Парубець В.І., голова обласного методичного об'єднання викладачів 

інформатики, викладач інформатики КВНЗ КОР «Богуславський гуманітарний 
коледж імені І.С. Нечуя-Левицького»; 

Метельська Н.М., викладач інформатики Білоцерківського коледжу 
сервісу та дизайну; 

Загоруйко О. В., викладач інформатики Технолого-економічного коледжу 
Білоцерківського національного аграрного університету; 

Шнедович О. А., викладач інформатики Київського кооперативного 
інституту бізнесу і права; 

Дергач В.В., викладач комп'ютерних дисциплін відокремленого 
підрозділу Національного університету біоресурсів І природокористування 
України «Боярський коледж екології і природних ресурсів»; 

Лозова Г.Г., викладач інформатики Державного вищого навчального 
закладу «Білоцерківський механіко-енергетичний технікум»; 

Яценко О.В., викладач інформатики Комунального вищого навчального 
закладу Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний 
коледж». 


