
Додаток № 3 

                      до наказу відділу освіти  

              № 3 від 08.01.2014 року    
 

 

Положення  

про проведення районного конкурсу учнівської молоді  

«Мікроша» 

 

1. Загальні положення 

 1.1. Районний конкурс учнівської молоді з інформаційних технологій «Мікроша» (далі – 

конкурс) проводиться серед учнівської молоді шкіл. Конкурс проводиться в номінаціях «Офіс», 

«Веб – дизайн» та «Програмування». 

1.2. Конкурс буде проведено на базі Будинку дитячої творчості (вул. Дзержинського, 20). 

 

1.3. Основна мета та завдання проведення конкурсу: 

 сприяння вивченню інформаційних технологій у школах району; 

 виявлення та розвиток обдарованої молоді;  

 поширення і впровадження в навчально – виховний процес сучасних прийомів та методів 

навчання; 

 підведення підсумків роботи гуртків, активізація всіх форм позакласної та позашкільної 

роботи з учнями; 

 обмін досвідом роботи. 

 

2. Учасники конкурсу 

 

В конкурсі приймають участь команди  загально – освітніх навчальних закладів, складені з 

учнівської молоді, яка не досягла 18 років. Вік визначається на день проведення мандатної 

комісії. Делегації складаються з чотирьох осіб – трьох конкурсантів та одного керівника. 

Керівник делегації несе відповідальність за життя та безпеку її членів. 

 

 

3. Умови проведення 

Кожен учасник конкурсу може виборювати першість в одній номінації. Місце команди 

складається із суми балів, які отримав кожен її учасник. Якщо команда не має конкурсантів в 

одній із номінацій,  вона знімається з участі у командній першості, а її представники 

виборюють місця лише в особистому заліку. 

 

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

режимі. Локальна мережа має бути відключена. 

Конкурсні завдання розробляються членами журі конкурсу. 

Мова виконання конкурсних завдань, як правило, має бути державною. За погодженням 

журі учасники конкурсу можуть виконувати завдання і іншою мовою. 

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.  

Виконання конкурсного завдання за номінацією учасниками проводиться тільки під час 

конкурсу, у термін, що відведені для виконання конкурсної роботи з даної номінації. 

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 – до 3 годин. 
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3.1. Умови проведення конкурсу в номінації «Офіс» 

 

Роботи виконуються в середовищі MS Office 2003, 2007, 2010. обов’язково у заявці вказати 

у якому офісі буде працювати учень, якщо ця умова не виконана, організатори мають право 

на свій розсуд вибрати офіс учаснику). 

Завдання включають задачі з опрацюванням графіки, тексту, табличних обчислень, роботи з 

архівами файлів і базами даних, створення презентацій засобами MS Windows та MS Office. 

Виконання завдання та його відпрацювання і налагодження повинні проводитися тільки під 

час конкурсу, у термін, що відведений для таких робіт. 

Критерії оцінювання робіт: 

- точна реалізація умов завдання; 

- відповідність художнього оформлення; 

- надійність роботи документа; 

- ефективність використання технічних можливостей додатків MS Office; 

- повнота (оптимальність) використання програмних ресурсів; 

- достатність (оптимальність) використання апаратних ресурсів. 

Термін виконання роботи – 3 години. 

 

3.2. Умови проведення конкурсу в номінації «WEB» 

 

1. Конкурс WEB–дизайну — створення WEB–сторінки за допомогою мови HTML. Робота 

виконується на місці під час проведення конкурсу за допомогою ―Блокнота‖ без застосування 

будь-яких спеціальних редакторів.  

2. Основні критерії оцінки роботи: інформативність, достатність, оригінальність, 

привабливість, якість WEB-програмування. 

3. Термін виконання роботи – 3 години. 

 

3.3 Умови проведення конкурсу в номінації «Програмування» 
1. В номінації «Програмування» конкурсні завдання виконуються основними мовами 

програмування. До завдань мають входити задачі із загального програмування (алгоритмів, 

об’єктів). 

2. Критерії оцінювання робіт: 

 відповідність реалізації програми умовам завдання; 

 відповідність оформлення програми вимогам естетики і стилю; 

 надійність роботи програмного продукту у різних операційних системах; 

 ефективність використанні технічних можливостей середовищ програмування. 

3. Термін виконання роботи – 3 години. 

 

4. Керівництво конкурсом 

Керівництво підготовкою та проведенням конкурсу покладається на 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); 

Увага! Команда, яка завчасно не надала заявки, або члени якої не мають при собі 

необхідних документів, до участі у конкурсі не  допускаються. 
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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 будуть направлені для участі в обласному конкурсі «Мікроша», який 

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

інформаційних технологій учнівської молоді /вул. Ульянова, 4/ 25 березня 2015 року.
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Додаток №1 

до Положення районного конкурсу  

учнівської молоді «Мікроша» 

 

 

Заявка 

на участь у районному конкурсі учнівської молоді  

«Мікроша» 
від ____________________________________________________________ 

(назва установи)  

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 

учасника 

Дата 

народ-

ження 

Клас 
Номінація 

конкурсу 

Домашня 

адреса і 

телефон 

учасника 

Мова 

програмуван

ня (для 

номінації 

програмуван

ня) 

 

В якому Офісі 

(2003,2010) 

працює учасник -

для номінації 

Офіс 

        

 

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

   

 

Місце роботи та 

посада____________________________________________________________________ 

 

 

Відряджаюча 

установа___________________________________________________________ 

 

 

М. П.                                                       Директор__________________/______________ 

 
 

 


