
Про проведення ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади  

 з дисципліни «Програмування й управління IT проектами» (Internet олімпіада) 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2017 р. № 1572 на 

базі факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка відбудеться Всеукраїнська студентська олімпіада з навчальної 

дисципліни «Програмування й управління IT проектами» (Internet олімпіада). 

Олімпіада проводиться у два етапи: 

перший етап – до 20 березня 2018 р. – реєстрування учасників; 

другий етап – з 24 квітня по 17 травня 2018 р.  

Конкурсні завдання охоплюють програму дисципліни «Програмування й 

управління IT проектами». 

До участі у II етапі Олімпіади запрошуються переможці I-го етапу олімпіади, які 

навчаються у ВНЗ III-IV рівнів акредитації. Для цього просимо: 

 

надіслати анкету учасника ІІ етапу олімпіади з обов’язковим підписом голови 

оргкомітету і печаткою вузу у pdf форматі (додаток 1) до 20 березня 2018 року на 

електронну пошту it.olimp.ukraine@gmail.com або на поштову адресу оргкомітету: 

04116, м. Київ, вул. Ванди Василевської, 24, Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка факультет інформаційних технологій оргкомітет олімпіади з 

навчальної дисципліни «Програмування й управління IT проектами». 

Максимальна кількість учасників від кожного ВНЗ складає шість осіб. 

Регламент проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади у 

2017/2018 н.р. з навчальної дисципліни «Програмування й управління IT 

проектами» (Internet олімпіада): 

24 квітня 2018 року – з 9.00 до 9.30 - реєстрація учасників й проведення 

дистанційного туру. До початку реєстрації учасники олімпіади отримають лист-

повідомлення з посиланням на веб-сторіку олімпіади. 

З 24 квітня по 15 травня 2018 року – 3 10-00 до 18-00  проведення 

дистанційного туру олімпіади. 

16 травня 2018 року підтвердження учасниками олімпіади кваліфікації 

(дистанційне співбесіда із журі).    

17 травня 2018 р. – оголошення переможців та  закриття Олімпіади. 

Більш детально умови проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 

викладені на сайті олімпіади факультету інформаційних технологій: olimp.knu.ua 

Довідки за телефонами:   

(066) 430-5432 – Бичков Олексій Сергійович, 

(050) 252-5816 – Ткаченко Максим Васильович. 

 
Проректор з наукової роботи 

           В.С. Мартинюк 

«____» січня 2018 р. 

  



Додаток 1 
        

  

А Н К Е Т А 

учасника II  етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 

з дисципліни «Програмування й управління IT проектами»  

(Internet олімпіада) 
 

 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю): __________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Дата народження: ____________________________________________________ 

Вищий навчальний заклад (повне найменування та місцезнаходження): _______ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Факультет, курс: _____________________________________________________ 

Електронна пошта: __________________________________________________ 

 

 

Рішенням оргкомітету 

____________________________________________________________________ 

        (найменування вищого навчального закладу) 

студент(ка) __________________________________________________________ 

      (прізвище, ініціали) 

який(яка) у I етапі Олімпіади __________________________________________ 

        (назва олімпіади з навчальної дисципліни,  

____________________________________________________________________ 

 напряму, спеціальності) 

посів(ла) __________ місце, рекомендується до участі у II етапі Олімпіади. 

 

 

Голова оргкомітету 

вищого навчального закладу    ____________         ____________________ 

           (підпис)                            (прізвище, ініціали) 

 

 

 

М.П. 

 

Підпис учасника Олімпіади ________________________ 

 

Дата заповнення  _________________________________ 

 

 

 


