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Додаток № 6 

                      до наказу відділу освіти  

              № 3 від 08.01.2014 року    

 

Умови  

 проведення районного конкурсу  

«Капітошка» 

 
1.Загальні положення 

1.1. Районний конкурс з інформаційних технологій «Капітошка» (далі – конкурс) 

проводиться щороку серед учнів молодшого шкільного віку загальноосвітніх шкіл району, які 

навчаються за програмою «Сходинки до інформатики». Програма «Сходинки до інформатики» 

для 2–4 класів спрямована на реалізацію мети та завдань освітньої галузі "Технології", 

визначених у Державному стандарті початкової загальної освіти, та враховує рекомендації 

ЮНЕСКО «Інформатика в початковій освіті». Курс «Сходинки до інформатики» є підготовчим 

курсом, що передує більш широкому і глибокому вивченню базового курсу інформатики в 

середній школі, являє собою скорочений систематичний виклад основних питань науки 

інформатики та інформаційних технологій в елементарній формі,  та носить світоглядний 

характер.   

1.2. Конкурс буде проведено на базі Широківського районного Будинку дитячої творчості, 

термін проведення: березень поточного року. 

1.3. Основні завдання конкурсу є формування в учнів молодшого шкільного віку: 

- початкових уявлень про базові поняття інформатики, зокрема, повідомлення, інформація та 

дані, інформаційні процеси, комп’ютер та інші пристрої, що використовуються для роботи з 

повідомленнями та даними, сфери їх застосування у житті сучасної людини в інформаційному 

суспільстві;  

- початкових навичок знаходити, використовувати, створювати та поширювати повідомлення та 

дані, застосовуючи для цього засоби інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), зокрема, 

створювати графічні зображення, комп’ютерні презентації, текстові документи, шукати 

інформацію в мережі Інтернет, користуватися електронною поштою та ін.;  

- алгоритмічного, логічного та критичного мислення; 

- початкових уявлень та навичок роботи  з різними програмними засобами підтримки вивчення 

інших предметів початкової школи, а також для розв’язування практичних завдань з цих 

предметів.  

 

2. Учасники конкурсу 

В конкурсі приймають участь команди  загальноосвітніх шкіл, складені з учнівської молоді, 

які навчаються у 2- 4 класах. Делегації складаються з трьох осіб – двох конкурсантів та одного 

керівника. Керівник делегації несе відповідальність за життя та безпеку її членів. 

 

3. Умови проведення 

 Учасник конкурсу приймає участь у кожній номінації. Місце конкурсанта складається із 

суми балів, які він отримав за участь у двох номінаціях.  

Всі комп’ютери на робочих місцях учасників конкурсу мають працювати в автономному 

режимі. Локальна мережа має бути відключена. 

Конкурсні завдання розробляються членами журі конкурсу. 

Учасники зобов’язані дотримуватись Положення про конкурс, правил його проведення, 

норм і правил техніки безпеки, виявляти бережливе ставлення до обладнання, приладів, 

інструментів, виконувати рішенні оргкомітету і журі.  

Під час виконання конкурсних завдань керівники делегації та інші сторонні особи не мають 

права знаходитись в приміщенні, де виконують роботу учасники змагань. 

Час, відведений для виконання конкурсного завдання у кожній номінації – 30 хвилин. 



 2 

 

3.1. Умови проведення конкурсу в номінації «Комп’ютерний вернісаж» 

 В номінації «Комп’ютерний вернісаж» учні повинні виконати комп’ютерний малюнок на 

тему, яку пропонують організатори конкурсу. 

Малюнок повинен бути виконаний в графічному редакторі PAINT (стандартна програма 

операційної системи Windows). 

 

3.2. Умови проведення конкурсу в номінації «Комп’ютерна анімація» 
В номінації «Комп’ютерна анімація» конкурсне завдання виконуються в редакторі 

презентації Power Point .  

 

3.3 Умови проведення конкурсу в номінації «Клавіатурний тренажер» 

В номінації «Клавіатурний тренажер», учні працюють над набором тексту на час. 

Оцінюється швидкість та помилки при наборі 

 

3.4 Умови проведення конкурсу в номінації «Логічні завдання» 

Учні вирішують логічні завдання без допомоги комп’ютера 

 

3.5 Умови проведення конкурсу в номінації «Текстовий редактор» 

В номінації «Текстовий редактор» конкурсне завдання виконуються в редакторі Word.  

 

4.Керівництво конкурсом 

Керівництво підготовкою та проведенням конкурсу покладається на Широківський 

районний Будинок дитячої творчості.  

 

5. Документація 

Для реєстрації на делегацію подаються такі документи: 

1.  Заявка на участь у конкурсі  надається у двох примірниках: паперовому та електронному 

/додаток № 1/ не пізніше двох тижнів до початку конкурсу /висилається за електронною 

адресою s-rbdt@ukr.net/. 
2. Особові документи членів делегації (паспорт або свідоцтво про народження). Обов’язково 

також мати при собі копію ідентифікаційного коду або коду одного із батьків). 

 
6. Організація роботи журі 

Організація підготовки завдань конкурсу покладається на голову журі. Ознайомлення будь-

яких осіб із завданням до моменту їх оголошення учасникам не допускається. 

До складу журі, в разі коли це потрібно, можуть долучатися керівники команд, які були 

допущені до участі у конкурсі. 

 

7. Визначення переможців та нагородження 

Особиста першість визначається за сумою балів, одержаних за всі виконані завдання, що 

передбачені програмою конкурсу. 

Конкурсанти, які досягли найкращих результатів, визначаються переможцями конкурсу і 

відзначаються дипломами першого, другого і третього ступенів. 

Командна першість визначається за сумою місць, зайнятих членами команди в особистій 

першості. 

Команди, які зайняли І, ІІ і ІІІ місця, нагороджуються грамотами відділу освіти.  

 

Переможці конкурсу візьмуть участь в обласному конкурсі «Капітошка», який відбудеться в 

м. Дніпропетровськ на базі обласного центру науково-технічної творчості та інформаційних 

технологій учнівської молоді /вул. Ульянова, 4/  

23 березня 2015 року.  
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Додаток №1 
до Умов районного конкурсу  

учнівської молоді «Капітошка» 

 

 

Заявка 

на участь в районному конкурсі учнівської молоді  

«Капітошка» 

від ____________________________________________________________ 
(назва установи)  

 

№ 
Прізвище, 

ім’я учасника 

Дата 

народження 
клас 

Навчальний 

заклад 

Домашня адреса і 

телефон учасника 

      

 

Керівник делегації: ___________________________________________________________ 
 (прізвище, ім’я, по батькові (повністю) ) 

   

 

Місце роботи та посада____________________________________________________________________ 

 

 

Відряджаюча установа___________________________________________________________ 

 

 

М. П.                                                       Директор__________________/_______________/ 


