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В інформаційно-аналітичному бюлетені узагальнено матеріали для 
підготовки та проведення ІІ, ІІІ, ІV етапів Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з інформаційних технологій. Представлено нормативні 
документи, запропоновано варіанти завдань районного (міського), 
обласного та Всеукраїнського (он-лайн) етапів олімпіад, методичні 
рекомендації щодо виконання конкурсних завдань, зразки виконання 
завдань тощо.   

Бюлетень рекомендовано методистам районних (міських, ОТГ) 
відділів (управлінь) освіти для практичного використання в роботі, а також 
учителям інформатики – для якісної підготовки учнів до ІІ, ІІІ та ІV етапів 
олімпіади.  
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Вступ 
 

Інтелектуальні змагання, зокрема Всеукраїнська учнівська олімпіада 
з інформаційних технологій, як форма позанавчальної роботи в умовах 
сучасної школи, є дієвим засобом формування мотивації до навчання, 
підвищення пізнавальної активності, поглиблення і розширення знань з 
інформаційних технологій, підтримки і стимулювання обдарованої 
учнівської молоді, створення умов для збереження й розвитку 
інтелектуального потенціалу України.  

Метою проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
інформаційних технологій є стимулювання творчого самовдосконалення 
учнів, зацікавлення їх у поглибленому вивченні інформатики та 
інформаційних технологій; виявлення та розвиток обдарованих учнів, 
сприяння розвитку алгоритмічного мислення у школярів; підвищення 
інтересу до інформаційних технологій.  

Метою створення інформаційно-аналітичного бюлетеня є 
узагальнення нормативно-правової бази, методичного забезпечення, 
систематизації матеріалів спрямованих на допомогу вчителю у підготовці 
учнів до участі у різних етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
інформаційних технологій.  

Запропонований бюлетень спрямований на поглиблення знань учнів 
закладів загальної середньої освіти за напрямом інформаційні технології.  

На допомогу вчителю, у бюлетені зібрані нормативні та аналітичні 
матеріали з питань проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
інформаційних технологій, відомості про вчителів, учні яких стали 
переможцями ІІІ-го етапу олімпіади, протоколи ІІІ (обласного) етапу 
олімпіади, завдання ІІ-го, ІІІ-го та ІV етапів Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з інформаційних технологій 2019-2020 навчального року, які 
стануть у нагоді методистам методичних кабінетів відділів (управлінь) 
освіти, учителям інформатики. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ  

З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Процес організації та проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади 
з інформаційних технологій 2019-2020 навчальному році здійснено 
відповідно до таких нормативних документів: 

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 
22.09.2011 № 1099, зареєстрований в Міністерстві юстиції України  
від 17 листопада 2011 року за № 1318/20056 «Про затвердження 
Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з 
навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, 
олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності».  

Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.08.2019 №1077 «Про 
проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних 
предметів у 2019-2020 навчальному році». 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.02.2020 № 244 «Про 
проведення ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 
предметів у 2019-2020 навчальному році». 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.03.2020 № 393 «Про 
внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України». 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2020 № 525 «Про 
скасування IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 
предметів». 

Наказ Департаменту освіти і науки Сумської державної адміністрації  
від 01.10.2019 № 596-ОД «Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2019-2020 навчальному 
році». 

Наказ Департаменту освіти і науки Сумської державної адміністрації 
від 18.12.2019 № 801-ОД «Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад та участь команд учнів Сумської області у IV етапі 
Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2019-2020 навчальному році». 

Наказ Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти від 31.01.2020 № 16-ОД «Про проведення відбірково-тренувальних 
зборів переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
навчальних предметів у 2020 році». 

Наказ Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти від 25.02.2020 № 28-ОД «Про відправку учнів на IV етап 
Всеукраїнських учнівських олімпіад 2020 року». 

Лист Інституту модернізації і змісту освіти від 26.12.2019 № 22.1/10-
4599 «Про проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
інформаційних технологій у 2019/2020 навчальному році». 

Лист Комунального закладу Сумський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти від 23.10.2019 №641/11-10 «Графік 

https://imzo.gov.ua/2020/04/21/nakaz-mon-vid-16-04-2020-525-pro-skasuvannia-iv-etapu-vseukrains-kykh-uchnivs-kykh-olimpiad-z-navchal-nykh-predmetiv/
https://imzo.gov.ua/2020/04/21/nakaz-mon-vid-16-04-2020-525-pro-skasuvannia-iv-etapu-vseukrains-kykh-uchnivs-kykh-olimpiad-z-navchal-nykh-predmetiv/
https://imzo.gov.ua/2020/04/21/nakaz-mon-vid-16-04-2020-525-pro-skasuvannia-iv-etapu-vseukrains-kykh-uchnivs-kykh-olimpiad-z-navchal-nykh-predmetiv/
https://imzo.gov.ua/2019/12/27/lyst-imzo-vid-26-12-2019-22-1-10-4599-pro-provedennia-vseukrains-koi-uchnivs-koi-olimpiady-z-informatsiynykh-tekhnolohiy-u-2019-2020-navchal-nomu-rotsi/
https://imzo.gov.ua/2019/12/27/lyst-imzo-vid-26-12-2019-22-1-10-4599-pro-provedennia-vseukrains-koi-uchnivs-koi-olimpiady-z-informatsiynykh-tekhnolohiy-u-2019-2020-navchal-nomu-rotsi/
https://imzo.gov.ua/2019/12/27/lyst-imzo-vid-26-12-2019-22-1-10-4599-pro-provedennia-vseukrains-koi-uchnivs-koi-olimpiady-z-informatsiynykh-tekhnolohiy-u-2019-2020-navchal-nomu-rotsi/
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проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2019-2020 н.р., 
методичні рекомендації, критерії оцінювання та завдання щодо підготовки 
учнів до олімпіад».  

Лист Комунального закладу Сумський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти від 23.10.2019 № 642/11-10 «Про 
проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних 
технологій в Сумській області».  

Лист Комунального закладу Сумський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти (на лист Інституту модернізації і змісту 
освіти від 26.12.2019 № 22.1/10-4599)від 16.01.2020 № 38/11-10  «Про 
проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних 
технологій в Сумській області».  
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Сумська обласна рада 

Департамент освіти і науки  
Сумської обласної державної адміністрації 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
 Сумська область, Сумський район, с. Косівщина, вул. Шкільна, 17а. 

Адреса для листування: вул. Римського-Корсакова, 5, м. Суми, 40007, тел. /факс (0542) 33-40-67 
Е-mail: sumy.oippo@gmail.com Код ЄДРПОУ 02139771 

 
23.10.2019 №641/11-10                на № _________ від __________ 
 

 
 

Керівникам органів управління 
освітою 
 

 
Графік проведення ІІ етапу 
Всеукраїнських учнівських 
олімпіад  2019-2020 н.р., 
методичні рекомендації, критерії 
оцінювання та завдання щодо 
підготовки учнів до олімпіад 

 

 
На виконання пункту 3 наказу Департаменту освіти і науки Сумської 

обласної державної адміністрації від 01.10.2019 № 596-ОД «Про проведення 
І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 
2019-2020 навчальному році» надсилаємо: 

– графік проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
навчальних предметів у 2019-2020 навчальному році (додаток 1); 

– методичні рекомендації з проведення ІІ етапу Всеукраїнських 
олімпіад, критерії оцінювання робіт, завдання щодо підготовки 
учнів до предметних олімпіад (додатки 2-17). 

 Додатки 1-17 до листа на 57 арк. 
 
 
Т.в.о.ректора         І.В. УДОВИЧЕНКО 

(підпис наявний в оригіналі) 

 
 
 
 
 
Олександра Каленик (0542) 332166  

mailto:sumy.oippo@gmail.com
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Додаток 1 
до листа Сумського ОІППО 
23.10.2019 №641/11-10 

 
 

ГРАФІК 
проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів у 2019-2020 навчальному році 
 

 № 
з/п 

Назва олімпіади Дата проведення 

1 Українська мова та література 02.11.2019 

2 Екологія 03.11.2019 

3 Історія 09.11.2019 

4 Англійська мова 10.11.2019 

5 Біологія 16.11.2019 

6 Інформатика 17.11.2019 

7 Російська мова та література 23.11.2019 

8 Географія 24.11.2019 

9 Математика  30.11.2019 

10 Правознавство 01.12.2019 

11 Фізика 07.12.2019 

12 Німецька мова 08.12.2019 

13 Французька мова 
08.12.2019 

(13.00) 

14 Хімія 14.12.2019 

15 Інформаційні технології 15.12.2019 

16 Економіка 21.12.2019 

17 Астрономія 
21.12.2019 

(13.00) 

18 Трудове навчання 22.12.2019 
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Додаток 7 
до листа Сумського ОІППО 
23.10.2019 №641/11-10 

 
Методичні рекомендації та завдання з підготовки школярів до участі  

в ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади  з інформаційних 
технологій у 2019-2020 навчальному році 

Інструктивні рекомендації щодо проведення ІІ етапу  
Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій  

у 2019-2020 навчальному році 
Порядок організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з інформаційних технологій у 2019-2020 навчальному році 
здійснюється відповідно до наказу Департаменту освіти і науки  від 
01.10.2019 № 596-ОД «Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з навчальних предметів у 2019-2020 навчальному році».  

Відповідно до Положення про проведення Всеукраїнських учнівських 
олімпіад в олімпіаді з інформаційних технологій беруть участь учні  
8-11 класів. Підсумки олімпіади (визначення переможців) журі підбиває 
окремо по кожній паралелі класів. 

Для виконання завдань олімпіад  кожному учасникові необхідно 
надати в користування окремий комп’ютер. 

Олімпіаду доцільно проводити на комп’ютерах з операційними 
системами Windows 7/8.1/10. Бажано, на час проведення олімпіади, 
відімкнути локальну мережу від комп’ютерів учасників, якщо вона не 
використовується для здачі робіт під час практичного туру та не вжито 
заходів, що унеможливлюють обмін даними між учасниками олімпіади. 

Рекомендуємо запропонувати учасникам олімпіади пакет офісних 
додатків MS Office (2010/2013/2016 Professional).  

Оргкомітет олімпіади під час проведення змагань має забезпечити 
неможливість взаємодії учасників олімпіади з використанням мережевих 
технологій, у тому числі і бездротових, а також унеможливити перегляд 
зображення на моніторах інших учасників шляхом відповідного 
розташування робочих місць чи використання тимчасових перегородок між 
робочими місцями. 

Бажано, на час проведення олімпіади, апаратно відімкнути локальну 
мережу від комп’ютерів учасників, якщо вона не використовується для 
здачі робіт учасників під час туру та вжити заходів, що унеможливлюють 
обмін даними між учасниками олімпіади. Учасникам олімпіади 
забороняється користуватися допоміжними друкованими або 
рукописними матеріалами, засобами комунікації (Інтернет, мобільні 
телефони, електронні носії інформації тощо). 

Учасники олімпіади повинні мати змогу поставити запитання 
стосовно умов завдань. Цією можливістю учасники можуть скористатися 
виключно у письмовому вигляді. Запитання, що ставить учасник, повинні 
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передбачати відповідь «Так» або «Ні». У випадках, коли запитання 
сформульоване таким чином, що на нього не можна відповісти «Так» або 
«Ні», відповідь міститься в умові завдання, запитання стосується розв’язку 
завдання, термінології програмних засобів, які використовуються для 
виконання олімпіадного завдання, член журі повинен відповідати: «Не 
коментую». 

Бажано, щоб на запитання, які стосуються певного завдання, 
відповідав один член журі. У такому випадку учасники отримують однакові 
відповіді на однакові запитання. Відповідь на питання учасника надається 
членом журі письмово. 

Якщо учасники знайдуть помилку або двозначність у формулюванні 
завдання, тоді до тексту завдання необхідно внести правку та своєчасно 
оголосити про неї всім учасникам. 

Під час роботи над завданням учасник самостійно обирає 
послідовність виконання окремих його складових. Додаткове прикладне 
програмне забезпечення надається учасникам тільки у випадку, якщо його 
використання передбачено умовами завдання. 

Відповідальний за організацію проведення олімпіади до моменту її 
початку особисто повинен завчасно розкрити конверт з умовами  завдань  
та виготовити достатню кількість копій умов завдань для всіх учасників 
олімпіади на заздалегідь підготовленому папері формату А4. Додатки до 
практичних завдань необхідно завантажити на комп’ютери учасників.  

Рекомендуємо, за наявності технічної можливості, дати учасникам  
10-15 хвилин до початку туру випробувати свої робочі місця (комп’ютери). 

Усі умови проведення олімпіади необхідно оголосити учасникам до 
початку туру. Наприклад: початок і закінчення туру; коли можна ставити 
запитання і в якому вигляді; правила тестування; заборона на можливість 
використання літератури, друкованих або рукописних матеріалів, засобів 
комунікації (Інтернет, мобільних телефонів) тощо.   

У день проведення олімпіади відповідальний отримує архівний файл, 
у якому містяться завдання олімпіади. 

Завдання, анкета учасника олімпіади та бланк запитання повинні 
бути роздані учасникам і членам журі олімпіади на початку олімпіади.  

Не можна ознайомлювати сторонніх з умовами завдань та критеріями 
оцінювання до закінчення олімпіади.  

Одразу після закінчення олімпіади всі файли з роботами учасників 
необхідно зберегти в двох екземплярах (на комп’ютері учня та на флеш-
носії оргкомітету). Учасник повинен бути присутнім при збереженні 
результатів та копіюванні на флеш-носій, щоб указати, які файли копіювати 
та власноручно заповнити поля «Шифр учасника», «Назва файлу», «Розмір», 
«Контрольна сума файлів», «Час здачі (копіювання) членом журі», 
«Особистий підпис учня» відомості здачі та шифрування робіт (здача робіт 
та шифрування.xlsx). 
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Оргкомітет повинен здійснити шифрування робіт учасників шляхом 
перейменування результуючих каталогів та заповнення поля «Шифр», 
відомості здачі та шифрування робіт. Члени журі повинні оцінювати 
зашифровані роботи (перейменовані каталоги). 

Надаємо приклади анкети учасника та бланку запитання. 
 

Анкета учасника олімпіади   
                                                   шифр 

ПІБ   
Район (місто)  
Повна назва закладу освіти  
   
Клас (якщо є - профіль)  
ПІБ учителя, який готував до олімпіади  

 
 

Бланк запитання 
 

Код учасника  
Назва задачі   
Запитання   
 
 

Заповнюється членом журі 
Час подачі запитання  
Відповідь: [  ] Так [  ] Ні [  ]     Без коментарів 
Підпис члена журі  
 

Критерії оцінювання та підбиття результатів ІІ етапу  
Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій  

у 2019-2020 навчальному році 
Перевірка розв’язання завдання олімпіади здійснюється на основі 

критеріїв оцінювання. Кожна задача оцінюється визначеною кількістю 
балів, відповідно до критеріїв, розроблених членами журі. Остаточний бал 
учасника визначається за сумою балів завдань практичного туру. 

У разі, якщо частина завдання, яка оцінюється за певним критерієм, 
виконана учасником частково, журі нараховує за вказаним критерієм 
неповну кількість балів або 0, якщо критерій не подільний.  

Необхідно звернути особливу увагу на суворе дотримання вимог щодо 
формату, змісту та імен файлів-результатів. Учаснику забороняється 
вносити у зміст файлів-результатів будь-яку інформацію, яка ідентифікує 
учасника олімпіади. У разі порушення вимог,  до учасників застосовуються 
«санкції»  у вигляді штрафних балів або не зарахування завдання взагалі. 
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Завдання та методичні рекомендації щодо підготовки школярів  
до ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 

 з інформаційних технологій у 2019-2020 навчальному році 
Для успішного виконання завдань на момент проведення олімпіади 

учні повинні опрацювати пакет офісних додатків MS Office: Word, Excel, 
Access, PowerPoint. 

Завдання необхідно виконувати за допомогою засобів офісних 
додатків, що передбачає: 

− у текстовому процесорі: створення текстового документу з 
використанням засобів форматування, редагування та пошуку, вбудованих 
і зв’язаних об’єктів, стилів, посилань та розсилок, засобів рецензування; 

− у табличному процесорі: створення та опрацювання табличних 
даних із використанням засобів форматування, редагування, фільтрації, 
сортування та пошуку, вбудованих і зв’язаних об’єктів, стилів, вбудованих 
функцій та засобів аналізу даних, ділової графіки;  

− у системах управління базами даних: проектування моделі бази 
даних та її реалізація з можливістю опрацювання даних на рівні таблиць, 
запитів, форм і звітів (форматування, редагування, пошук, фільтрація, 
сортування та обчислення за допомогою вбудованих функцій); 

− у програмі для створення презентацій: проектування моделі 
презентації та її реалізація із використанням засобів форматування й 
редагування, анімації, вбудованих і зв’язаних об’єктів, стилів, посилань, 
створення навігації по слайдах, використання елементів керування.  

Під час роботи над завданням учасник самостійно обирає 
послідовність виконання окремих його складових.  

Учасникам забороняється використовувати VBA (Visual Basic for 
Applications) та програмні засоби, які не вказані в завданні. Файл-розв’язок 
не повинен містити копії змісту файлів-зразків (наприклад, учаснику 
надано файл-зразок у вигляді скріншоту сторінки текстового документу та 
учасник здав на перевірку копію цього скріншоту у файлі-результаті).  
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Завдання та інструкції щодо виконання завдань ІІ етапу 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій  

(завдання авторського колективу м. Дніпро, 15 грудня 2019 року) 
 

У 2019 році перший ювілей Всесвітнього Дня фотографії і 180 років 
цьому геніальному винаходу. 19 серпня 1839 року Уряд Франції викупив 
патент хіміка Луї Жака Манді Дагера. З того часу фотографія з цікавого і 
корисного винаходу перетворилась у вид мистецтва  науки і технології 
одночасно. 

Винахід фотографії став можливим завдяки об'єднанню декількох 
відкриттів, зроблених задовго до цього. Давньокитайський філософ Мо-цзи 
ще в V столітті до нашої ери описав дію камери-обскури. Пізніше, в IV і V 
століттях, грецькі математики Аристотель і Евклід незалежно один від 
одного описали аналогічний пристрій. Художники почали використовувати 
це пристосування для створення перспективних картин вже в 
середньовіччя. 

У 1694 році Вільгельм Хомберг описав фотохімічні реакції, коли речовини 
змінюють забарвлення під дією світла. Він же звернув увагу на чутливість 
до світла нітрату срібла, відкритого трьома століттями раніше 
Альбертом Великим. Німецький фізик Йоганн Гейнріх Шульце довів, що 
світло, а не тепло робить срібну сіль темною. 

І, звичайно, експерименти з лінзами стародавніх римлян, англійського 
чернця францисканського ордена Роджера Бекона, Леонардо да Вінчі, Галилео 
Галилея, Кеплера …привели до створення фотоапарату. 

Сам термін «фотографія» (фр. Photographie від грец. Φῶς (род. В. Φωτός) 
«світло» і γράφω «пишу»; світлопис – техніка малювання світлом) з'явився 
в 1839 році, його використовували одночасно і незалежно два астронома - 
англійський, Джон Гершель, і німецький, Йоганн фон Медлер. 

Учасникам олімпіади пропонується підготувати частину 
інтерактивних матеріалів до наукової дитячої конференції «Світлопис у 
ХІІІ-ХХІ сторіччях – від камери обскури до високотехнологічних сучасних 
фотокамер». 

Умова задачі «Фокус» 
(Завдання виконується виключно засобами MS PowerPoint) 

Результат роботи учасника зберегти у файлі Focus.pptx 
Для успіху презентації будь-якого пристрою чи технології важливо 

мати дієву наочну модель. Така візуалізація дає змогу донести основну ідею 
швидше і зрозуміліше.  

На конференції в секції для молодших учасників мають бути 
представлені основи фотографії (у принципах роботи пристроїв та процесів 
створення фотозображень). 

Учаснику необхідно у відповідності з інструкцією (файл Інструкція 
PowerPoint.docx) створити  модель спрощеної оптичної системи об’єктива 
та алгоритм її роботи суворо за зразком (файл Фокус.mp4) 
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ІНСТРУКЦІЯ 
Фокус 

Ще стародавні римляни помітили відхилення променів, що проходять 
через посудину з водою. Цей ефект спробували повторити, підібравши 
певну форму скла для збільшення зображення. Так з'явилися лінзи. Відома 
нам історія створення підзорної труби починається в XIII столітті, коли 
англійський чернець францисканського ордена Роджер Бекон ставив 
експерименти над опуклими лінзами і їх поєднаннями з увігнутими 
дзеркалами. Спостереження Бекона підштовхнули його до створення опису 
прототипу підзорної труби вже в 1268 році. З того часу свій внесок у 
розвиток оптичних приборів зробили Леонардо да Вінчі, Галилео Галилей, 
Кеплер…  

Принципи створення фотографічного зображення принципово не 
змінились. Зображення передається через оптичний пристрій на 
прямокутну поверхню і фіксується як у плівкових так і у цифрових камерах.   

Оптичне наближення 
зображення залишається актуальним 
попри появу багатооб’єктивних 
цифрових камер та потужного 
програмного забезпечення у  
смартфонах, які ефективно замінюють 
дорогі і досить великі фотооб’єктиви 
фотокамер (рис. 1).  

                                                                                                                            Рис. 1 

Сучасна фотокамера це звичайно не підзорна труба середньовічного 
капітана. Навіть кількість та форма лінз, дзеркал, їх розташування та 
взаємодія мають надскладну побудову, що дає змогу формувати 
високоякісне зображення при зйомці на великій відстані та у макрозйомці. 
З основним параметром, від якого залежить можливість фотографування з 
різної відстані, фокусною відстанню і розташуванням фокусу зображення і 
є нагода для учасника 
олімпіади поексперимен-
тувати у створенні спрощеної 
моделі оптичної системи 
(рис. 2).   

 

                                                                                       Рис. 2 

Завдання 
Учаснику необхідно засобами Power Point у презентації відтворити 

модель спрощеної оптичної системи об’єктива та алгоритм її роботи суворо 
за зразком (файл Фокус.mp4). Управління моделлю має здійснюватись 
вказівником маніпулятора «Миша»: при просуванні вказівника по 
зображенню важеля “ZOOM”  зображення на екрані повинно змінюватись 
суворо за зразком (файл Фокус.mp4) . Роботу зберегти у файлі Focus.pptx. 
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Умова задачі «Основи експозиції» 
(Завдання виконується виключно засобами MS Word) 

Результат роботи учасника зберегти у файлі Exposure_basics.docx 
З дозволу видавництва організатори конференції мають можливість 

зробити для учасників секції «Практичні аспекти фотографії» вибірку 
матеріалів журналу «Photo For Everyone». За обставин електронний макет 
може бути відтворений з обмеженої кількості файлів та умовою 
видавництва є посилання на першоджерело і збереження змісту і дизайну 
статті. 

Учаснику необхідно у відповідності з інструкцією (файл Інструкція 
Word.docx) створити суворо за зразком (файл «article.jpg») статтю «Основи 
експозиції». 

 

ІНСТРУКЦІЯ 
Основи експозиції 

Цифрова фотографія, як і більшість цифрових технологій, з 
приголомшливою швидкістю стала невід'ємною реальністю нашого 
повсякденного життя. За допомогою друкованих видань можна відкривати 
для себе нові можливості, творчі ідеї, навчитись отримувати миттєвий і 
блискучий результат, ставши справжнім майстром цифрової фотографії. 

 
Учаснику необхідно відтворити у форматі А4 статтю «Основи 

експозиції» з електронного видання журналу  «Photo For Everyone». 
Текстові дані для виконання завдання надані у файлі «text.txt». 
Положення та форматування тексту і малюнків має суворо 

відповідати наданому зразку (файл «article.jpg») (рис. 3). 
 

 
Рис. 3 
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У розв’язку, який необхідно зберегти у файлі Exposure_basics.docx 
повинно міститись 2 сторінки. 

На першій сторінці, окрім відповідної нумерації сторінки та тексту, 
який розташований у 2 колонки, мають розташовуватись два малюнки: 
«фотоапарат» та «пелюстки діафрагми», які мають бути створені 
виключно засобами MS Word. 

На другій сторінці, окрім відповідної нумерації сторінки та тексту, 
який розташований у 2 колонки мають бути розташовані малюнки 
«еволюція фотомайстерності» (файл silhouettes.jpg), сходи, 
«фотограф» (файл colour_photographer.png), а також напис із цитатою 
статті у правому верхньому кутку. 
 

Умова задачі «Цифрові фотоапарати» 
(Завдання виконується виключно засобами MS Access) 

Результат роботи учасника зберегти у файл Cameras.accdb 
Перед фотографом-початківцем зараз постає складне завдання – як 

обрати між великою кількістю фотоапаратів той самий, за допомогою якого 
будуть зроблені перші кроки у мистецтві фотографування. 

Учаснику олімпіади пропонується створити систему, яка призначена 
допомогти йому в цій справі. Система повинна надавати користувачеві 
можливість переглянути характеристики фотоапаратів, які відсортовані по 
різних характеристиках, та переглянути приклади фотографій зроблених 
іншими фотографами. 

Учаснику необхідно, суворо дотримуючись інструкцій файлу 
Інструкція Access.docx, на основі наданої авторами бази даних (файл 
Cameras.accdb) створити відповідні сервіси. 

ІНСТРУКЦІЯ 
«Цифрові фотоапарати» 

Учаснику надано файл «Cameras.accdb», в якому знаходяться дані про 
цифрові фотоапарати. Відповідно до наведених нижче інструкцій необхідно 
створити вказані форми та звіти відповідно зразків. Учасник не 
обмежується у кількості додаткових об’єктів бази даних. 

Форма «Cameras». Необхідно створити головну форму бази даних за 
зразком (рис. 4). 

 
Рис. 4 
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Форма повинна відкриватися автоматично при відкритті бази даних. 
На формі повинні бути розташовані кнопки: «Catalog» та «Gallery». 
При натисканні на кнопку «Catalog» повинна відкриватися форма 

«Catalog», «Gallery» – «Gallery». 
Форма «Catalog» 
Необхідно розробити форму «Catalog», зовнішній вигляд якої 

повинен відповідати зразку (рис. 5).  

 
Рис.  5 

На формі користувач може відсортувати телефони за одним із трьох 
параметрів: 

1. Year – виводяться фотоапарати, рік анонсування яких співпадає з 
обраним користувачем. Користувач може обрати рік за допомогою 
відповідного випадаючого списку. У списку повинні бути доступні роки з 
2000 по 2019 (рис. 6-7). 

      

                         Рис.  6                                                          Рис.  7 
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2. Body Type – виводяться фотоапарати, форм-фактор яких співпадає 
з обраним користувачем. Користувач може обрати форм-фактор за 
допомогою відповідного випадаючого списку. У списку повинні бути 
доступні форм-фактори, які є у базі данних (рис. 8-9). 
 

       

Рис.  8                                                          Рис.  9 
3. Pixels – виводяться фотоапарати, у яких кількість мегапікселів 

дорівнює чи більше ніж обрав користувач. Користувач може обрати 
кількість мегапікселів за допомогою відповідного випадаючого списку. У 
списку повинні бути доступні варіанти від 5 до 50 мегапікселів з кроком  
5 мегапікселів (рис. 10-11). 
 

      

                          Рис.  10                                                     Рис.  11 
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При виборі одного з параметрів випадаючі списки для інших повинні 
ставати недоступні, а форма очищатися (рис. 12-13). 

      

Рис.  12                                                          Рис.  13 
Форма «Gallery» 
Необхідно розробити форму «Gallery», зовнішній вигляд якої повинен 

відповідати зразку. При відкритті користувач бачить пусту форму (рис. 14). 
 

 
Рис. 14 
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Випадаючий список «Brand» повинен надавати можливість обрати 
бренди, інформація про які є у базі даних (рис.15). 
 

      
Рис. 15 

Після того як бренд буде обрано, випадаючий список «Model» повинен 
надавати можливість обрати моделі, інформація про які є у базі та 
відповідають обраному бренду (рис. 16). 

 

 
Рис. 16 
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Після вибору бренду та моделі на формі повинні відображатися 
приклади фото, які зроблені обраним фотоапаратом(рис. 17). 

        

 Рис. 17 
При натисканні кнопки зі знаком питання повинен відкриватися звіт 

«Camera info». 
 

Звіт «Camera info» 
Необхідно розробити звіт «Camera info», зовнішній вигляд якої 

повинен відповідати зразку (рис. 18). 

 
Рис.  18 

У звіті повинна відображатися інформація про фотоапарат, бренд та 
модель якого були обрані на формі «Gallery». 
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Умова задачі «Від камери обскури до цифрових камер сучасних 
смартфонів» 

(Завдання виконується виключно засобами  MS Excel) 
Результат роботи учасника зберегти у файлі Photo.xlsx  

У ХХІ сторіччі динаміка зміни технологій настільки швидка, що люди не 
встигають усвідомити як щойно популярні пристрої стають історією і не 
можуть вже ефективно використовуватись поряд з новими пристроями – і 
неефективно, і не економно, і вже не можуть дати відповідний результат за 
високими вимогами сьогодення. Так ще нещодавно популярні плівкові 
фотокамери витіснені цифровими «родичами», а ті вже помітно змінюються 
на ринку високотехнологічними камерами смартфонів.  

Учаснику пропонується за наданою інструкцією (файл Інструкція 
Excel.docx)  побудувати інтерактивну керовану модель камери обскури  та 
аналітику, яка відображає поставки фотопристроїв різних типів в світовому 
масштабі. 

 

ІНСТРУКЦІЯ 
Бажання зупинити мить. Від камери обскура до цифрових 

фотокамер. 
Завдання виконується у файлі «Photo.xlsx» 

Аркуш «Pinhole Camera» 
Камера обскура. 

Історія розвитку фотографії почалася набагато раніше, ніж багато хто 
може собі уявити. Більше того, якщо в якості відправної точки для відліку 
історії фотографії взяти перші випадки застосування світла для отримання 
зображень, то вийде, що цьому мистецтву вже більше 1000 років – адже ще 
в X столітті арабський математик і вчений Альгазена з Басри, який вивчав 
поведінку світла і що писав про основні принципи оптики, зауважив цікавий 
природний феномен. Він виявив перевернуті зображення на білих стінах 
затемнених кімнат і наметів, поставлених на берегах Перської затоки – 
зображення проходило через 
невеликий круглий отвір в стіні, у 
відкритому запоні намети або 
драпірування. Отриману таким чином 
камеру-обскуру вчений 
використовував для того, щоб 
спостерігати за затемненнями сонця – 
вже в той час було відомо про те, що 
дивитися на сонце неозброєним 
поглядом може бути небезпечно (рис. 19).      Рис. 19 

 
Камера обскура, загальний вигляд. 

На аркуші створити модель камери обскури. Моделювання здійснити 
наступним чином: промінь світла з точки Р проходить через отвір камери і 
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створює зображення точки Р (Р1) на протилежній стороні камери. Точка 
повинна рухатися. Рух точки здійснювати за допомогою лічильника 
(рис.20)   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 20 
 

Аркуш «infopanel» 
Плівкова і цифрова фотографія. 
Camera & Imaging Products Association (CIPA) – це міжнародна 

галузева асоціація, до складу якої входять учасники, що займаються 
розробкою, виробництвом або продажем пристроїв, пов'язаних з 
зображеннями. Компанія збирає і обробляє дані про випуски фототехнічних 
пристроїв (http://www.cipa.jp/guide/aboutcipa_e.html). 

http://www.cipa.jp/guide/aboutcipa_e.html
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На аркуші «infopanel» створити інформаційну панель (рис. 22), яка 
відображає поставки фотопристроїв різних типів  в світовому масштабі і по 
регіонах (Європа, Азія, Америка, інші частини світу).           

Рис.22 
 

Дані для побудови знаходяться на аркушах «film_cameras», 
«digtal_cameras», «smartphone» і «курс єни». Визначення табличних даних 
знаходиться на аркуші «sprav».  
Панель повинна складатися з чотирьох частин (рис. 23). 

Розташування елементів на діаграмі має відповідати зразку (рис. 22). 
Перша частина. 

 

1 

2 

3 

4 

Рис. 23 
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Містить загальну назву панелі, логотип CIPA і два пов'язаних 
випадаючих списка. Для цифрових камер статистика по регіонах існує з 
1999 року по 2018 рік, а для плівкових – з 1997 по 2007 рік (рис. 24). 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друга частина панелі складається з двох діаграм «Кількість 
відправлень по регіонах (тис. шт.)», «Вартість загальної кількості 
відправлень по регіонах (мільйон $)» для обраного типу камери за обраний 
рік.  

Діаграма повинна відповідати зразку (тип, написи, підписи, кольори). 
Третя частина містить два графіка загальної кількості і вартості 

відправлень плівкової і цифрової техніки за всі роки спостережень. 
Обраний рік з першої частини панелі повинен бути позначений на графіках 
і проставлена відповідна кількість найбільшого значення (цифрового чи 
плівкового) (рис. 25).  

При зміні року повинна змінюватися і відмітка на графіках. 

Рис. 25 

Рис. 24 
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Четверта частина повинна відобразити завоювання ринка цифрових 
камер смартфонами з вбудованими камерами (рис. 26). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 26 
Діаграма повинна відповідати зразку (тип, написи, підписи, кольори). 

Попереднє співвідношення балів: PowerPoint:Word:Access: Excel 
відповідно 25:10:30:35 

Бажаємо успіху! 
Журі та оргкомітет олімпіади. 

 
 

Пам’ятка учасника 
У розв’язку завдання дозволяється використовувати тільки файли з 

початковими даними, які розміщено у каталозі Для учасника. Заборонено 
вставляти у файли-розв’язки зображення з файлів-зразків чи з файлів-
інструкцій. Використання редактора VBA та макрорекордера ЗАБОРОНЕНО! 
за виключенням вбудованих макрокоманд MS Access. 

Перевірка розв’язку учасника передбачає зміну вхідних даних та 
перевірку результату обчислень зі зміненими даними.  

Каталог Для учасника із завданням необхідно перейменувати на 
Прізвище_Імя_Клас_Школа (наприклад: Петров_Олесь_11_147 або 
Сидоренко_Анна_10_ФЕЛ). Всі завдання необхідно виконати за 4 години та 
передати весь каталог учасника включаючи файли-розв’язки під підпис 
члену журі 

Під час олімпіади учасник має право задавати питання виключно у 
письмовому вигляді. Питання повинно бути сформулюване таким чином, 
щоб на нього можна було а відповісти однозначно ТАК чи НІ. 

У випадку, якщо одна з цих відповідей може стати підказкою або 
відповідь міститься у тексті завдання учасник отримує відповідь 
БЕЗ КОМЕНТАРІВ. 
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В роботі залишати відомості, які ідентифікують особу учасника 
ЗАБОРОНЕНО!!! (за виключенням назви каталогу з файлами-розв’язками 
учасника) 

Розв’язок олімпіадного завдання вважається зданим тільки після 
перевірки членом журі в присутності учасника олімпіади наявності його 
файлів-розв’язків та підпису учасником у протоколі прийому робіт (підпис 
учасника ставиться після відмітки про наявність  файлів-розв’язків кожної 
задачі). 

Під час роботи на олімпіаді учаснику заборонено користуватись будь-
якими цифровими обчислювальними чи комунікаційними пристроями 
крім персонального комп’ютера наданого оргкомітетом на робочому місці 
учасника. 
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Авторське рішення завдання «Основи Експозиції» ІІ етапу олімпіади з 
інформаційних технологій 2019-2020 

 
ОСНОВИ ЕКСПОЗИЦІЇ 

У фотографії є основи, без знання та розуміння 
яких, неможливо навчитись робити якісні та красиві 
знімки. Одна з таких речей – розуміння експозиції 
кадра. У цій статті розповідається про витримку, 
діафрагму та чутливість. Саме ці речі формують 
експозицію та розуміння їх роботи необхідно для 
отримання гарних кадрів.  

Вступ 
Для кожного кадру необхідна певна кількість 

світла (експозиція). У фотоапараті є три можливості 
дозувати світловий потік: діафрагма, витримка та 
чутливість. Чутливість 

використовується лише у тих випадках, коли 
ситуація не дозволяє змінювати витримку та 
діафрагму. Окрім контролю потрапляння світла на 
матрицю, витримка та діафрагма – це ефективні 
художні інструменти. Спочатку їх потрібно 
зрозуміти, а з часом та досвідом прийде легкість 
застосування. Досвідчений фотограф використовує 
ці інструменти на рівні підсвідомості. 
 

Діафрагма 
Діафрагма (diaphragma – перегородка, грецьк.), в ангійській «апертура» 

(aperture, англ.) – елемент конструкції об’єктива, що відповідає за діаметр 
отвору, що пропускає світло на світочутливу поверхню (плівку або матрицю). 

Діафрагма позначається так f/2.8 або f:2.8, визначається як відношення 
діаметру вхідного отвору об’єктиву до фокусної відстані. Чим менше число у 
позначенні діафрагми, тим більше вона відчинена. 

Змінюючи F на одну позначку, кількість світла, що потрапляє у камеру 
змінюється у 2 рази. Це називається ступінню експозиції. Будь які зміни 
експозиції відбуваються із шагом в 1 ступінь. Для точності ступінь ділять на 
третини, якщо це необхідно. 

Діафрагма – дуже потужний візуальний інструмент. Максимально 
відчинена діафрагма дає дуже маленьку ГРЗП (глибина різкості 
зображуваного простору). Невелика ГРЗП візуально виділяє об’єкт на 
розмитому фоні. 

Для отримання більшої ГРЗП використовується максимально зачинена 
діафрагма. Щоб отримати більшу глибину різкості у кадрі, необхідно 
використати діафрагменне число 8 та більше. Пам’ятайте,  що наближаючись 
до крайніх значень діафрагми є наступні небезпеки. При відчиненій – найгірші 
показання різкості, а при зачиненій весь пил на матриці буде видно на кадрі. 
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Витримка 
Витримка – інтервал часу на який відчиняється затвор 

      фотоапарату для пропускання світла на 
світлочутливий елемент. 

Витримка завжди вимірюється в секундах та 
мілісекундах. Позначається як: 1/200, у камері 

відображається тільки знаменник: 200. Якщо 
витримка секунда чи більше, то позначається так 
2",    тобто 2 секунди. 

Той, у кого шкіра  більш чутлива – засмагне 
швидше, тобто йому  необхідно менше світла 
для цього. Іншому ж навпаки, треба більше 
світла, щоб засмагати, тому що у нього низька 
чутливість. 

Чутливість напряму пов’язана з кількістю 
шумів. Чим більше ISO тим більше шумів, а у 
плівки розмір зерна. 

При ISO 100 сигнал знімається з матриці без посилення, 
при 200 – посилюється і 2 рази і т.д. При будь-якому посиленні з’являються 
завади та викривлення, при чому, чим більше посилення, тим більше побічних 
ефектів. Вони і називаються шумами. 

Інтенсивність шумів різна на різних камерах. При мінімальному ISO шуми 
не видно і також менш проявляються при обробці фотографій. Починаючи з 
ISO 600 майже всі камери достатньо сильно шумлять і для отримання якісного 
кадру необхідно використовувати програми для шумозаглушення.  

Мінімальна витримка при зйомці з рук (для отримання різкого кадру) не 
постійна та залежить від фокусної відстані. Залежність обернена, тобто для 
300 мм краще використати витримку коротше 1/300. 

Довга витримка підкреслює рух об’єктів. При довгій витримці, 1/60 та 
довше, камера слідує за об’єктом, таким чином фон розмивається, а 

об’єкт залишається різким. Дуже короткі витримки 
використовуються для зупинки миті, таких як бризки краплі, що 
впала або машина, що їде з великою швидкістю. 

 
Чутливість ISO 

Чутливість – це суто технічне поняття, що позначає 
чутливість матриці (або плівки) до світла. Уявіть людей, що 

засмагають на пляжі. 
 

  

Еволюція фотомистецтва 
«У фотографії є основи, без знання та розуміння яких, 

неможливо навчитись робити якісні та красиві знімки»      
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Методичні рекомендації щодо проведення III етапу та 
підготовки до IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

інформаційних технологій у 2019-2020 навчальному році 
 
Всеукраїнська учнівська олімпіада з інформаційних технологій (далі –

олімпіада) проходить відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські 
олімпіади з базових дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-
дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  
від 22 вересня 2011 р. № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 17 листопада 2011 р. за № 1318/20056, та наказу Міністерства 
освіти і науки України від 06.08.2019 № 1077 «Про проведення 
Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 
2019/2020 навчальному році». 

Олімпіаду доцільно проводити на комп’ютерах із операційними 
системами Windows 7/8.1/10. 

Оргкомітет олімпіади під час проведення змагань має забезпечити 
неможливість взаємодії учасників олімпіади з використанням мережевих 
технологій, в тому числі і бездротових, а також унеможливити перегляд 
зображення на моніторах інших учасників шляхом відповідного 
розташування робочих місць чи використання тимчасових перегородок між 
робочими місцями. 

Бажано на час проведення практичного туру олімпіади апаратно 
відімкнути локальну мережу від комп’ютерів учасників, якщо вона не 
використовується для здачі робіт учасників під час туру та вжити заходів, 
що унеможливлюють обмін даними між учасниками олімпіади. Учасникам 
олімпіади забороняється користуватися допоміжними друкованими або 
рукописними матеріалами, засобами комунікації (Інтернет, мобільні 
телефони, електронні носії інформації тощо). 

Учасники олімпіади повинні мати змогу поставити запитання 
стосовно умов завдань. Цю можливість учасники мають виключно у 
письмовому вигляді. Запитання, що ставить учасник, повинні передбачати 
відповідь «Так» або «Ні». У випадках, коли запитання сформульоване таким 
чином, що на нього не можна відповісти «Так» або «Ні», відповідь міститься 
в умові завдання, запитання стосується розв’язку завдання, термінології 
програмних засобів, які використовуються для виконання олімпіадного 
завдання, член журі повинен відповідати: «Не коментую». 

Бажано, щоб на запитання, які стосуються певного завдання, 
відповідав один член журі. У такому випадку учасники отримують однакові 
відповіді на однакові запитання. Відповідь на питання учасника надається 
членом журі письмово. 

Якщо учасники знайдуть помилку або двозначність у формулюванні 
завдання, тоді до тексту завдання необхідно внести правку та своєчасно 
оголосити про неї усім учасникам. 
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Організація ІІІ етапу олімпіади 
Олімпіада проводиться у 2 тури: 
І тур – комплексне завдання, яке містить декілька задач, пов’язаних 

тематично. 
ІІ тур – виконання завдань, не пов’язаних тематично. 
Завдання обох турів побудовані на використанні теорії та 

інформаційних технологій, що вивчаються в курсі «Інформатика» (крім 
програмування, в тому числі програмування на VBA. Але, при цьому, 
виключно у MS Access та MS Word дозволено використання вбудованих 
макрокоманд, НЕ СТВОРЕНИХ КОРИСТУВАЧЕМ на VBA!). 

Завдання олімпіади розраховані на виконання у середовищі MS Office 
2013/2016/2019 Professional, у локальній версії MS Office 365. 

Вимоги до завдань олімпіади 
Зміст завдань для III етапу олімпіади має базуватися на навчальній 

програмі предмету «Інформатика» профільного та поглибленого рівнів. 
Завдання І туру розраховане на 4 години та складається з декількох 

задач, пов’язаних тематично. 
Кожна з задач повинна розв’язуватись виключно засобами 

відповідного додатку MS Office чи іншого програмного засобу, який вказано 
в умові задачі. Завдання має носити прикладний характер та моделювати 
життєву ситуацію з певної галузі людської діяльності. 

Під час підготовки олімпіадного завдання авторам слід звернути 
увагу на: 

– опис, обсяг та формат додаткових файлів; 
– вимоги до формату, змісту та імен файлів-результатів; 
– файли-зразки для вирішення задачі учасником; 
– використання додаткових програмних засобів прикладного 

призначення. 
Завдання повинні вирішуватися за допомогою засобів офісних 

додатків, що передбачає: 
1) у текстовому процесорі: створення текстового документу із 

використанням засобів форматування, редагування та пошуку, вбудованих 
та зв’язаних об’єктів, стилів, посилань та розсилок, засобів рецензування; 

2) у табличному процесорі: створення та опрацювання табличних 
даних із використанням засобів форматування, редагування, фільтрації, 
сортування та пошуку, вбудованих та зв’язаних об’єктів, стилів, вбудованих 
функцій та засобів аналізу даних, ділової графіки; 

3) у системах управління базами даних: проектування моделі бази 
даних та її реалізація з можливістю опрацювання даних на рівні таблиць, 
запитів, форм та звітів (форматування, редагування, пошук, фільтрація, 
сортування та обчислення за допомогою вбудованих функцій); 

4) у програмі для створення презентацій: проектування моделі 
презентації та її реалізація із використанням засобів форматування та 
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редагування, анімації, вбудованих та зв’язаних об’єктів, стилів, посилань, 
створення навігації по слайдах, використання елементів керування. 

Під час роботи над завданням учасник самостійно обирає 
послідовність виконання окремих його складових. Додаткове прикладне 
програмне забезпечення надається учасникам тільки у випадку, якщо його 
використання передбачається умовами завдання. 

Завдання ІІ туру може включати як невеликі за обсягом завдання, так 
і тестові питання закритого типу та відкритого типу з короткою 
відповіддю, яка може містити виключно число, слово або послідовність 
символів (розв’язки тестів заносяться учасниками у бланк відповіді 
письмово). 

За результатами обох турів підбиваються підсумки та визначаються 
переможці. 

Крім того, у межах олімпіади для усіх охочих учасників планується 
проведення позаконкурсного випробування, під час якого буде 
запропоновано завдання на створення динамічного прототипу сайту з 
адаптивним web-дизайном: сторінки сайту, зібрані в структуру, та, 
відповідно до умови завдання, частково або повністю імітують роботу 
ресурсу. Це завдання передбачає аналіз контенту та структурних елементів 
сайту; розташування функціональних та інформаційних блоків, елементів 
дизайну, створення системи навігації та можливості взаємодії користувача 
з сайтом. Для виконання завдання використовуються виключно засоби 
HTML5, CSS та JavaScript. Заборонено застосування будь-яких зовнішніх 
ресурсів (бібліотек, фреймворків, зображень тощо), стандартних 
програмних рішень у вигляді фрагментів клієнтських скриптів з відкритих 
джерел та розробку серверних програмних компонентів, використання баз 
даних. 

Для виконання завдання пропонується використовувати програмні 
середовища: 

1) Браузер Google Chrome 
2) Notepad++ v7.7.1 
3) Sublime Text Build 3176 
4) Visual Studio Code v1.38.1 
5) Brackets 1.14 
Учасникам забороняється використовувати програмні засоби, що не 

вказані у завданні та VBA (виключно у MS Access та MS Word дозволено 
використання вбудованих макрокоманд, НЕ СТВОРЕНИХ КОРИСТУВАЧЕМ 
на VBA!). Файл-розв’язок не повинен містити абсолютні посилання, копії 
змісту файлів-зразків (наприклад, файл-зразок має вигляд скріншоту 
сторінки текстового документа, учасник здав на перевірку копію цього 
скріншоту у файлі-результаті). 

Правильне розв’язання кожного завдання ІІ туру оцінюється 
кількістю балів відповідно до рівня складності. Учаснику забороняється 
наводити будь-які міркування та коментарі, що пояснюють його відповідь.  
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Завдання та інструкції щодо виконання завдань ІІІ етапу (І тур) 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій 

(Завдання Міністерства освіти і науки України, 8 лютого 2020) 
 

IХ ВСЕУКРАЇНСЬКА УЧНІВСЬКА ОЛІМПІАДА З ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ ІIІ етап (І тур) 

 
 

Ми часто використовуємо слово «океан» у житті у фразах: «океан 
почуттів»,  «океан думок», «океан мрій», … Але ця безмежність і в природі 
також зачаровує та надихає. Океан – величний водний простір. Все живе на 
нашій планеті з’явилось завдяки воді, і в наш час, вкриваючи 71% всієї 
поверхні землі, океан простягається як колосальне, неймовірне покривало, 
що ховає безліч таємниць. Навіть у вік технологічного прогресу людині 
доводиться лише мріяти підняти це покривало, під яким зосереджено 80% 
для проживання на Землі. Сам же океан представляє 95% місця існування 
усього живого на планеті. На даний момент людина виявила 270 000 
морських видів від найбільшої морської тварини, що відома нам, як синій кит, 
до найменшої – мікроскопічного планктону, який лежить в основі харчового 
ланцюжка, від якої залежать вищі тварини. 

Для демонстрації морських тварин і рослин, особливо океанічних або 
пелагічних, риб і ссавців, проводження наукових досліджень, освітньої 
діяльності створюються океанаріуми, морські акваріуми. А для мешканців 
акваріумів мають бути створені природні умови існування. Для цього 
необхідні певні знання і саме правильно створені інформаційні ресурси 
можуть давати старт пізнанню океану. 

 
 

Завдання 
ОКЕАНАРІУМ 

Керівництво океанаріуму розробляє нову стратегію залучення й 
обслуговування відвідувачів. Для інформаційного сайту океанаріуму 
запропоновано створити комплекс інформаційних моделей, які нададуть 
користувачам сайту можливість отримати попередні знання ще до 
відвідування океанаріуму, спланувати свій час в огляді залів океанаріуму, 
правильно обрати майбутніх мешканців домашнього акваріуму з великої 
бази даних океанаріуму та мати можливість навчатись догляду за ними. 

Учаснику олімпіади пропонується розробити інформаційні моделі для 
біотопних акваріумів, просторовий макет демонстраційної зали 
океанаріуму, проект бази даних про риб та макет майбутнього міні-журналу 
для початківців акваріумістів. 

 
 
 
 



34 

 

Умова задачі «Біотопні акваріуми» 
(Завдання виконується виключно засобами  MS Excel) 

Результат роботи учасника зберегти у файл 
biotopes.xlsx 

Для відвідувачів кожного з акваріумів буде цікаво знати :умови якої 
частини світового океану – біотопу, в ньому відтворено. Тому в кожному з 
акваріумів  вирішено встановити електронні інформаційні панелі. 

Учаснику пропонується створити довідкову панель, яка дозволить 
отримати інформацію про склад обраного біотопу: характеристику води, 
мінімальний об’єм для акваріума з даним біотопом. 

Довідкова панель має  складатись з 7 частин: 
• список біотопів і перемикачів; 
• мінімальний рекомендований об'єм води; 
• галерея рибок; 
• розташування біотопу; 
• температура води; 
• показник жорсткості води dH; 
• показник кислотності води рH; 

Учасник має виконати задачі відповідно з інструкцією (файл 
Інструкція Excel.docx) 

ІНСТРУКЦІЯ 
Океан: таємничий світ. 

Вкриваючи 71% всієї поверхні землі, океан простягається як 
колосальне, неймовірне покривало. Людині доводиться лише мріяти підняти 
це покривало. 

80% усього життя на Землі зосереджене під поверхнею океану і займає 
95% місця проживання на планеті. На даний момент людина виявила 270 
000 морських видів і це число щодня зростає. Найбільшою морською 
твариною, що відома нам, є синій кит, а найменшою – мікроскопічний 
планктон, який лежить в основі харчового ланцюжка, від якої залежать 
вищі тварини. 

Для демонстрації морських тварин і рослин, особливо океанічних або 
пелагічних, риб і ссавців, проводження наукових досліджень, освітньої 
діяльності створюються океанаріуми, морські акваріуми.  

Як правило, в океанаріумах є декілька різних басейнів, в яких створена 
штучним шляхом природна екосистема будь-якого водоймища, зі строгим 
дотриманням усіх умов його існування, починаючи від хімічних параметрів, 
закінчуючи зовнішнім виглядом і наповненням. Ці басейни називаються 
біотопними акваріумами. 



35 

 

Іншими словами, 
біотопний акваріум – це 
акваріум, який 
створений для імітації 
природного середовища 
проживання (біотопа). 
Риба, рослини, хімія 
води та предмети 
інтер'єру схожі на ті, які 
можна знайти у певних 
природних умовах. 

Учаснику 
пропонується створити 
довідкову панель, яка 
дозволить отримати 
інформацію про склад 

обраного біотопу: характеристику води, мінімальний об’єм для акваріума з 
даним біотопом. Користувач панелі має можливість ознайомитися з рибами 
біотопу і побачити його географічне положення (рис. 27). 

 
Завдання виконується в файлі «biotopes.xlsx». 

На аркуші «infopanel» створити інформаційну панель, яка 
складається з 7 частин (рис. 27). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рис. 27 

1 2 3 5 6 4 7 

Рис. 27 
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Написи на панелі: «Виберіть потрібний біотоп», «Біотопні акваріуми», 
«Риби біотопа», «Розташування біотопа», «Характеристика води біотопа». 

 
Описи частин довідкової панелі 

Перша частина: список біотопів і перемикачів 
Містить список біотопів і перемикачів, що дозволяють вибрати 

потрібний біотоп. Дані для цієї частини знаходяться на аркуші «biotope». 
Друга частина: мінімальний рекомендований об'єм води 
Містить діаграму в вигляді акваріума і показує мінімальний 

рекомендований об'єм води (літри) для вибраного біотопа. 
Дані для цієї частини знаходяться на аркуші «biotope». 
Третя частина: галерея рибок. 
У галереї рибок можна познайомитися з зображеннями трьох рибок, що 

живуть в даному біотопі. Зображення перегортаються скролингом. 
Відповідно змінюється назва рибки. 

Дані для побудови знаходяться на аркушах «fish», «fish1». 
Четверта частина: розташування біотопа. 
На карті вказані місця, де розташовані 18 біотопів. Розташування 

біотопів позначено світлими кружечками з номерами біотопів. Вибраний в 
першій частині біотоп позначається поверх світлого кружечка – червоним 
кружечком.  

Дані для побудови знаходяться на аркуші «map». 
Діаграми групи «Характеристика води біотопа». 
Для побудови діаграм учасник повинен відповідні дані на аркуші 

«water» перетворити до числового вигляду  за допомогою формул. 
Використовувати скріни частин діаграм з умови завдання (всі 

діаграми) забороняється! 
П’ята частина: температура води. 
На діаграмі відображається діапазон температур води для обраного 

біотопа. Шкала, назва діаграми, загальний вигляд, кольори в діаграмі 
повинні відповідати діаграмі температури інформаційної панелі. 

Дані для побудови знаходяться на аркуші «water». 
Шоста частина: показник жорсткості води dH. 
На діаграмі відображається діапазон показників жорсткості води dH 

для обраного біотопа. Шкала, тип, назва діаграми, підписи, загальний 
вигляд, кольори в діаграмі повинні відповідати діаграмі показників 
жорсткості води dH інформаційної панелі. 

Дані для побудови знаходяться на аркуші «water». 
Сьома частина: показник кислотності води рH. 
На діаграмі – спідометрі відображається діапазон показників 

кислотності води рH для обраного біотопа. Шкала, тип, назва діаграми, 
підписи, загальний вигляд, кольори в діаграмі повинні відповідати діаграмі 
показників кислотності води рH інформаційної панелі.  
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Дані для побудови знаходяться на аркуші «water». 
Робота довідкової панелі. 

1. Користувач обирає біотоп, наприклад 2 – Центральноамериканське 
Скелясте озеро. 

2. Отримаємо мінімальний рекомендований об'єм (літри): 250 
3. 3 рибки в галереї (рис. 28):  

Loricarids  Pimelodids  Livebearers  

   
Рис. 28 

 
4. Розташування біотопа (рис. 29) 

 

 
Рис. 29 

 
5. Температура води: 24-27°C (рис. 30) 

Рис. 30 
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6. Жорсткість води 15-25 (рис. 31) 

Рис. 31 
 

7. Кислотність води 7,5-8,2 (рис. 32) 

Рис. 32 
 

Вдалої роботи! 
 

Умова задачі «Домашній акваріум» 
(Завдання виконується виключно засобами MS Access) 

Результат роботи учасника зберегти у файл Fishes.accdb 
Для відвідувачів акваріуму велике значення має можливість придбати 

після екскурсії тих чи інших рибок, які сподобались під час екскурсії та є в 
наявності в магазині. Для підбору домашніх улюбленців для свого 
акваріуму відвідувач має можливість ознайомитись з їх характеристиками 
та особливостями прямо в магазині. 

Для розробки моделі такої бази даних учасник олімпіади отримує 
шаблон бази даних з початковою інформацією та необхідні файли. 

Користувач повинен мати можливість отримувати за назвою 
інформацію про рибок, обрати рибок, яких він бажає замовити та їх 
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кількість, відсортувати рибок за характером поведінки, температурою 
утримання, розміром, континентом, на якому цей вид присутній. 

Учаснику надано файл «Fishes.accdb», в якому початкові дані. 
Відповідно до наведених інструкцій (файл Інструкція Access.docx) 
необхідно створити вказані форми та звіти відповідно до зразків. Учасник 
не обмежується у кількості додаткових об’єктів бази даних.    

 
ІНСТРУКЦІЯ 

Учаснику надано файл «Fishes.accdb», в якому знаходяться дані про 
акваріумних рибок. Відповідно до наведених нижче інструкцій необхідно 
створити вказані форми та звіти відповідно зразків. Учасник не 
обмежується у кількості додаткових об’єктів бази даних. 

Форма «Fishes» 
Необхідно створити головну форму бази даних за зразком (рис. 33). 

 
Рис. 33 

Форма повинна відкриватися автоматично при відкритті бази даних. 
На формі повинні бути розташовані кнопки: «Search by Name», 

«Search by Parametrs», «Order» та «Fish Habitat». 
При натисканні на кнопки повинні відкриватися відповідні форми. 
Форма «Search by Name» 
Необхідно розробити форму «Search by Name», зовнішній вигляд якої 

повинен відповідати зразку. При відкритті користувач бачить пусту форму 
(рис. 34). 

 

 
Рис.  34 
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Після того як користувач починає вводити текст у поле «Search» на 
формі повинна відображатися в реальному часі інформація про рибок, назва 
яких починається з введених символів (рис. 35-36). 

 

      
Рис.  35                                                                     Рис.  36 

 

Форма «Search by Parametr» 
Необхідно розробити форму «Search by Parametr», зовнішній вигляд 

якої повинен відповідати зразку (рис. 37). 
 

 
Рис.  37 

На формі користувач може відсортувати рибок за одним із трьох 
параметрів: 

1. Character – виводяться рибки, характер поведінки яких співпадає з 
обраним користувачем. Користувач може обрати характер поведінки за 
допомогою відповідного випадаючого списку. У списку повинні бути 
доступні характери поведінки, які є у базі даних (рис. 38-39). 
 

 

Рис.  38                                                                    Рис.  39 
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2. Water Temperature – виводяться рибки, температура утримання 
яких співпадає з обраним користувачем. Користувач може обрати 
температуру за допомогою відповідного випадаючого списку. У списку 
повинні бути доступні варіанти від 15 до 30 градусів з кроком 1 (рис. 40-41). 
 

   

Рис.  40                                                                Рис.  41 
 

3. Size – виводяться рибки, у яких розмір може бути таким який обрав 
користувач. Користувач може обрати розмір за допомогою відповідного 
випадаючого списку. У списку повинні бути доступні варіанти від 1 до 25 см 
з кроком 1 (рис. 42-43). 

     

Рис.  42                                                                             Рис.  43 
 

При виборі одного з параметрів випадаючі списки для інших повинні 
ставати недоступні, а форма очищатися (рис. 44-45). 
 

     
Рис.  44                                                                 Рис.  45 

 
 



42 

 

Форма «Order» 
Необхідно розробити форму «Order», зовнішній вигляд якої повинен 

відповідати зразку. При відкритті користувач бачить пусту форму (рис. 46). 

 Рис.  46 

Користувач повинен мати можливість обрати рибок, на яких він бажає 
замовити та їх кількість (рис. 47). Форма повинна не давати можливості 
ввести назву однієї рибки більше одного разу. 

     Рис.  47 

Після натискання кнопки «Count Order» повинен відкриватись звіт 
«Order», який відповідає зразку (рис. 48). 

 Рис.  48 
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Після натискання кнопки «Clear Order» форма має виглядати як на 
рис. 46. 

Форма «Fishes Habitat» 
Необхідно розробити форму «Fishes Habitat», на якій відображається 

кількість рибок з кожного континенту, дані про які є у базі даних. Зовнішній 
вигляд форми повинен відповідати зразку (рис. 49). 

 

   Рис.  49 
 

Умова задачі «Акваріумний навігатор для початківців» 
(Завдання виконується виключно засобами MS Word) 

Результат роботи учасника зберегти у файл «aquarium_navigator.docx» 
Вирішено відтворити підписку на видання акваріуму – міні-журнал 

«Акваріумний навігатор для початківців». Макет в електронному вигляді 
очікує видавництво-партнер у якому буде розміщено замовлення на 
періодичне видання журналу. 

Учаснику необхідно відтворити останній випуск міні-журналу 
«Акваріумний навігатор для початківців» суворо за зразками сторінок в 
інструкції (файл «Інструкція Word.docx») 

 

ІНСТРУКЦІЯ 
Учаснику необхідно відтворити випуск міні-журналу «Акваріумний 

навігатор для початківців». 
Текстові дані для виконання завдання надані у файлі «text.txt». 
Положення та форматування тексту і малюнків має строго 

відповідати наданому зразку (рис. 50-54). 
Форматування заголовків та тексту статей необхідно виконати за 

допомогою стилів. 
У розв’язку, який необхідно зберегти у файлі 

«aquarium_navigator.docx» повинно міститись 10 сторінок. 
На кожній сторінці (окрім титульної) повинна бути нумерація (вгорі 

сторінки) та назва журналу з логотипом (внизу). 
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Рис. 50 

 

 
Рис. 51 

 
На сторінці 5 (Рис. 52) повинен міститись малюнок у вигляді трьох риб, який 

необхідно створити засобами MS Word суворо за зразком. 
 



45 

 

 
Рис. 52 

 
 

 
Рис. 53 
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Рис. 54 

 
 

Умова задачі «Панорамний акваріум» 
(Завдання виконується виключно засобами MS POWER POINT Результат 

роботи учасника зберегти у файлах Тунель.pptx,  Панорамний акваріум 
Макет.pptx, Панорамний акваріум Дія.pptx) 

 

Для створення мобільного додатку «Океанаріум – 3D-путівник», який 
можна зчитати з QR-коду квитка, планується спроектувати карти з 3D-
моделями всіх панорамних акваріумів океанаріуму. З таким додатком 
відвідувачі зможуть ефективно планувати свої переміщення під час 
екскурсії. 

Учаснику олімпіади необхідно створити для 3D-моделі одного з 
панорамних акваріумів моделі скляного тунелю, статичного та анімованого 
макету зали відповідно до інструкції (файл Інструкція PowerPoint.docx) 
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ІНСТРУКЦІЯ 
Панорамний акваріум 

Модель скляного тунелю  
Зберегти розв’язок у файл Тунель.pptx   
Модель тунелю представляє тривимірну скляну конструкцію 

арочного типу. Тунель складається з 3-х типових скляних модулів 
закріплених арочними кріпленнями.  

 
Учасник виключно засобами пакету презентацій має суворо за зразком 
(файл Тунель_Зразок.jpg) створити окремі скляні модулі і зібрану 
конструкцію тунелю у вигляді 3D-моделі. Всі зображення згідно зі зразком 
мають бути точно у відповідних розмірах, пропорціях і взаємному 
розташуванні на слайді (рис. 55). 

 

Рис. 55 
 

Макет зали панорамного акваріуму 
 
Зберегти розв’язок у файл Панорамний акваріум Макет.pptx  

Макет зали панорамного акваріуму представляє собою зображення 
великої печери  з вертикальною скляною стіною і скляним тунелем. 
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Учасник виключно засобами пакету презентацій має суворо за 
зразком (файл Панорамний акваріум_Зразок.jpg) створити задане 
зображення. Всі зображення згідно зі зразком мають бути точно у 
відповідних розмірах, пропорціях і взаємному розташуванні на слайді (рис. 
56). 

Рис. 56 
Анімована модель зали панорамного аквапарку  

Зберегти розв’язок у файл Панорамний акваріумДія.pptx 
 
Анімована модель зали панорамного акваріуму має демонструвати можливість 

зйомки відео за допомогою керованої кібер-риби.  
Учасник виключно засобами пакету презентацій має суворо за зразком (файл 

Зразок_Панорамний_акваріум.mp4) створити дії на зображенні слайду. Усі дії 
зображень згідно зі зразком мають бути точно у відповідних розмірах, пропорціях і 
взаємному розташуванні на слайді, швидкості виконання. 

Для запуску риби-відеооператора необхідно клацнути клавішею миші при 
наведеному на зображення кнопки вказівнику. Траєкторія риби має повністю 
повторювати траєкторію з файла-зразка. 

 
 

УВАГА!!! 
У розв’язку завдання дозволяється використовувати тільки файли 

з початковими даними, які розміщено у каталозі Для учасника.  
У файлах-розв’язках учасника ЗАБОРОНЕНО(!) наявність:  
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• відомостей, які ідентифікують особу учасника (за виключенням 
назви каталогу з файлами-розв’язками учасника), 

• зображення з файлів-зразків чи з файлів-інструкцій. 
Використання редактора VBA та макрорекордера ЗАБОРОНЕНО за 

виключенням вбудованих макрокоманд MS Access.  
Перевірка розв’язку учасника передбачає зміну вхідних даних та 

перевірку результату обчислень зі зміненими даними.  
Всі завдання необхідно виконати за 4 години та передати файли-

розв’язки під підпис члену журі у каталозі з назвою 
Прізвище_Імя_Школа_Клас (наприклад: Петров_Олесь_ЛІТ_11 або 
Сидоренко_Анна_СЗШ25_10). 

Під час олімпіади учасник має право задавати питання виключно у 
письмовому вигляді. Питання повинно бути сформулюване таким чином, 
щоб на нього можна було а відповісти однозначно ТАК чи НІ. 

У випадку, якщо одна з цих відповідей може стати підказкою або 
відповідь міститься у тексті завдання учасник отримує відповідь 
БЕЗ КОМЕНТАРІВ. 

Розв’язок олімпіадного завдання вважається зданим тільки після 
перевірки членом журі в присутності учасника олімпіади наявності його 
файлів-рішень та підпису учасником у протоколі прийому робіт (підпис 
учасника ставиться після відмітки про наявність  файлів-розв’язків кожної 
задачі). 

 
Попереднє співвідношення балів Access:Excel:Word:PowerPoint 

відповідно 30:30:15:25 
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Завдання та інструкції щодо виконання завдань ІІІ етапу (ІІ тур) 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій 

(Завдання Міністерства освіти і науки України, 9 лютого 2020) 
 
Уважне вивчення умов і допоміжних 
матеріалів завдання – половина успіху 

 
Умова задачі «Teen Spirit» 

(Завдання виконується виключно засобами MS Word) Результат роботи 
учасника зберегти у файлах Запрошення.docx та 

Запрошення_готові.docx 
 
Docudays UA – єдиний в Україні міжнародний фестиваль 

документального кіно про права людини. Цей фестиваль входить до 
Міжнародної мережі правозахисних кінофестивалів Human Rights Film 
Network і відбувається щороку в Києві впродовж останнього тижня березня. 
Протягом року Docudays UA популяризує авторську документалістику в 
кінотеатрах у рамках проекту DOCU/ХІТ, розвиває в молоді критичне 
мислення в кіноклубах медіапросвіти з прав людини Docudays UA. Щороку 
фестиваль випускає каталог нових українських фільмів для промоції 
закордоном.  

Учаснику пропонується створити індивідуальні запрошення на 
фестиваль відповідно до зразка (файл Інструкція Word.docx), суворо 
дотримуючись розташування, пропорцій та форматування наявних 
елементів зображення (тексту, малюнків, підписів). 

 
ІНСТРУКЦІЯ 

Учаснику пропонується створити індивідуальні запрошення на 
фестиваль документального кіно. 

Текстові дані для виконання завдання надані у файлі «text.txt». 
Базу імен, на які треба створити індивідуальні запрошення надано у 

файлі «База_імен.xlsx» 
Положення та форматування тексту і малюнків має строго 

відповідати наданому зразку (Рис. 57-58). 
У розв’язку, який необхідно зберегти у файлі 

«Запрошення_готові.docx» повинно міститись 100 сторінок. Також 
необхідно зберегти файл-шаблон, з якого створюватимуться індивідуальні 
запрошення («Запрошення.docx») 

На кожній сторінці повинно міститись ім’я та по батькові 
запрошуваного із вірною формою звернення у відповідності до статі 
(шановний, шановна). 



51 

 

   
Рис. 57       Рис. 58 

 

Умова задачі «Stellarium» 
(Завдання виконується виключно засобами MS Excel)  

Результат роботи учасника зберегти у файлі Stellarium.xlsx  
 

Зорі. Тисячі років вони захоплюють і притягують до себе людство – 
астрологи за ними віщували долю королів та держав, жерці Давнього 
Єгипту – розлив Нілу, поети складали вірші на їх честь. Їх холодні вогні 
присвячували богам та міфічним героям. 

Учасник олімпіади має засобами табличного процесора за допомогою 
даних зоряного каталогу (файл BrightStar.xlsx) створити анімовану мапу 
зоряного неба суворо дотримуючись вимог інструкції (файл Інструкція 
Excel-Stellarium.docx). 

 

ІНСТРУКЦІЯ 
Excel-Stellarium 

Завдання для виконання в середовищі табличного процесора 
Зорі. Тисячі років вони захоплюють і притягують до себе до себе 

людство – астрологи за ними віщували долю королів та держав, жерці 
Давнього Єгипту – розлив Нілу, поети складали вірші на їх честь. Їх холодні 
вогні присвячували богам та міфічним героям. 

Вам пропонується засобами табличного процесора за допомогою даних 
зоряного каталогу(файл BrightStar.xlsx) створити анімовану мапу зоряного 
неба. 

Структура каталога: 
• Flamsteed, Bayer Name – порядковий номер зоряного об’єкта та 

його назва в каталогах Флемстіда та Байєра. 
• RA – пряме піднесення, виражене в годинах, хвилинах та секундах. 



52 

 

• RA Decimal Degrees – те ж саме, але в градусах, виражених десятковим 
дробом. 

• DEC – схилення, виражене в градусах, мінутах та секундах. 
• DEC Decimal Degrees –  те ж саме, але в градусах, виражених 

десятковим дробом. 
• Visual Magnitude – видима яскравість, більш яскраві зорі мають 

менше значення (у тому числі і відємні), менш яскраві – більші значення. 
Коротко про небесні координати 
Схилення – кутова відстань світила від небесного екватора, 0о – 

світило на небесному екваторі, +90о – Північний полюс світу (у центрі 
зоряної мапи). Схилення аналогічне географічній широті. 

Пряме піднесення – кут між 
напрямком на коло, що проходить через 
полюси світу та точку весняного 
рівнодення та напрямком на коло, що 
проходить через полюси світу та дане 
світило, виражається в годинах, хвилинах 
та секундах (рис. 59). 
Для зручності та зменшення обчислень усі 
необхідні координати у пропонованому 
каталозі також подані у градусах!   

 
 
 

Рис. 59 
Оскільки сьогодні ми не будемо вивчати «сферичні» координати, тож 

пропонуємо підказку, як відобразити небесні світила на площині за їх 
небесними координатами, записаними в радіанах. 

𝑥𝑐 = (
𝜋

2
− 𝐷𝐸𝐶) × 𝑐𝑜𝑠(𝑅𝐴) 

𝑦𝑐 = (
𝜋

2
− 𝐷𝐸𝐶) × 𝑠𝑖𝑛(𝑅𝐴) 

При побудові зоряного неба зверніть увагу на порядок розміщення 
зір (за чи проти годинникової руху годинникової стрілки) – він повинен 
відповідати наданим зразкам! 

Більш яскраві зорі повинні відображатися більшими, менш яскраві – 
меншими. 

На аркуші Каталог зберігається каталог яскравих зір Північної 
півкулі та проводяться необхідні обчислення, На аркуші Зоряна мапа 
відображається положення зір з визначеними елементами керування 
характеристиками. 

Елементи керування: 
«Кількість видимих зір» – дозволяє зменшувати/збільшувати 

кількість показаних зір, залишаючи найбільш яскраві. 
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«Обертання небесної сфери» – дозволяє «рухати» небесну сферу, 
імітуючи її добове обертання. 

Найбільш яскрава зоря сузір’я Великої Ведмедиці(50 Alpha UMa за 
каталогом) має бути підписана –  «Alpha Ursa Major» 

Інтерфейс, графічне та кольорове оформлення має відповідати 
поданому зразку (відео та графічні файли знаходяться у папці /media).  

Використання макросів та VBA заборонено. 
Результат роботи зберегти у файлі з назвою Stellarium.xlsx 

 

Умова задачі «Нескладна гра» 
(Завдання виконується виключно засобами MS Excel) 

Результат роботи учасника зберегти у файлі easy game.xlsx  
Хрестики-нулики (англ. tic-tac-toe) – гра на папері для двох гравців. На 

кожному ході гравці ставлять O чи X на гратці розміром 3 на 3. Гравець, який 
першим розмістив три відповідних знаки в горизонтальному, 
вертикальному чи діагональному ряду, виграє партію. 
Після кількох ігор в хрестики-нулики можна помітити, що найкраща гра 
обох сторін обов’язково приводить до нічиєї. Саме це спричинило появу 
великої кількості модифікацій цієї гри, одну з яких ми і розглянемо. 

Учаснику олімпіади необхідно суворо за інструкцією (файл 
Інструкція Excel_Нескладна гра.docx) створити в середовищі Excel 
інтерфейс для гри в стратегічні хрестики-нулики. 

ІНСТРУКЦІЯ 
Нескладна гра 

Хрестики-нулики (англ. tic-tac-toe) – гра на папері для двох гравців. На 
кожному ході гравці ставлять O чи X на гратці розміром 3 на 3. Гравець, який 
першим розмістив три відповідних знаки в горизонтальному, 
вертикальному чи діагональному ряду, виграє партію. 
Після кількох ігор в хрестики-нулики можна помітити, що найкраща гра 
обох сторін обов’язково приводить до нічиєї. Саме це спричинило появу 
великої кількості модифікацій цієї гри, одну з яких ми і розглянемо. 
Учаснику потрібно створити в середовищі Excel інтерфейс для гри в 
стратегічні хрестики-нулики відповідно до наступного зразка (рис. 60): 

 
Рис. 60 
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На початку гри користувач відмічає прапорець «Заново», очищує поле 
гри та знімає прапорець «Заново». 

В цій модифікації гравці розставляють «хрестики» (латинська літера 
x) та «нулики» (латинська літера o) в полі 9x9 відповідно до наступних 
правил. Поле поділяється на 9 комірок розміром 3х3 клітинки (локальні 
поля) так, як це показано на рисунку вище. Гравець, що розставляє 
«хрестики», ходить першим і вводить «хрестик» в одну з 81 клітинок поля 
гри (рис. 61). 

 
Рис. 61 

Після внесення символу x у відповідну комірку користувач двічі 
клацає на прапорець «Хід», розташований по правий бік від поля, після чого 
хід переходить до «нуликів». Суперник може розмістити символ o в 
довільну порожню клітинку того локального поля 3х3, розташування якого 
відповідає клітинці, в яку було раніше вміщено символ x. 

Наприклад, в зразку вище «хрестик» було поставлено в лівому 
центральному локальному полі в праву центральну клітинку, а тому 
суперник може здійснити хід лише в праве центральне локальне поле. 
Система повинна підсвічувати це поле відповідно до наступного зразка під 
часу ходу відповідного гравця (рис. 62): 

 
Рис. 62 

Після вміщення «нулика» у підсвічене локальне поле та подвійного 
клацання на прапорець «Хід» система підсвічує область, в яку свій хід 
потрібно зробити «хрестиком» (рис. 63): 
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Рис. 63 

Тут «нулик» було вміщено в верхню центральну клітинку локального 
поля, а тому «хрестиком» можна буде походити лише в верхнє центральне 
локальне поле. 

В ситуаціях, коли хід у відповідне локальне поле неможливий (воно 
повністю заповнене), гравець може здійснити хід в довільне незаповнене 
локальне поле (рис. 64): 

 
Рис. 64 

Примітка. Попередній хід для зразка вище було виконано в праве нижнє 
локальне поле. 

Система повинна передбачати перевірку послідовності ходів гравців. 
Так, в порожнє поле можна ввести лише x, наступним ходом – лише o і лише 
у відповідне локальне поле, підсвічене зеленою заливкою і так далі. Також 
система повинна забороняти введення сторонніх символів та символів у 
кілька клітинок за один хід. При будь-яких помилкових діях система 
повинна відображати повідомлення відповідно до наступного зразка  
(рис. 65): 

 
Рис. 65 
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Фрагмент гри в стратегічні хрестики-нулики як зразок роботи 
системи надається у відеофайлі example.mp4. 

Визначати переможця гри учаснику не потрібно. 
В цій грі переможцем вважається той, хто першим здобув перемогу за 

звичними правилами гри в хрестики-нулики в трьох локальних полях в рядок, 
стовпець чи по діагоналі. 

 
 

УВАГА!!! 
У розв’язку завдання дозволяється використовувати тільки файли 

з початковими даними, які розміщено у каталозі Для учасника. Заборонено 
вставляти у файли-розв’язки зображення з файлів-зразків чи з файлів-
інструкцій. Використання 4редактора VBA та макрорекордера ЗАБОРОНЕНО 
за виключенням вбудованих макрокоманд MS Access.  

Перевірка розв’язку учасника передбачає зміну вхідних даних та 
перевірку результату обчислень зі зміненими даними.  

Всі завдання необхідно виконати за 3 години та передати файли-
розв’язки під підпис члену журі у каталозі з назвою 
Прізвище_Імя_Школа_Клас_ІІ_тур (наприклад: Петров_Олесь_ЛІТ_11_ІІ_тур 
або Сидоренко_Анна_ЗОШ8_10_ІІ_тур). 

Під час олімпіади учасник має право задавати питання виключно у 
письмовому вигляді. Питання повинно бути сформулюване таким чином, 
щоб на нього можна було а відповісти однозначно ТАК чи НІ. 

 У випадку, якщо одна з цих відповідей може стати підказкою або 
відповідь міститься у тексті завдання учасник отримує відповідь 
БЕЗ КОМЕНТАРІВ. 

В роботі залишати відомості, які ідентифікують особу учасника 
ЗАБОРОНЕНО!!! (за виключенням назви каталогу з файлами-розв’язками 
учасника) 

Розв’язок олімпіадного завдання вважається зданим тільки після 
перевірки членом журі в присутності учасника олімпіади наявності його 
файлів-рішень та підпису учасником у протоколі прийому робіт (підпис 
учасника ставиться після відмітки про наявність  файлів-розв’язків кожної 
задачі. 

 
Попереднє співвідношення балів: 
Teen Spirit : Stellarium : Нескладна гра    відповідно    20:40:40 
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Протокол № 1  
засідання журі ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з інформаційних 

технологій проведеної серед учнів 9 класів закладів загальної 
середньої освіти Сумської області  

08-09 лютого 2020 року 
 

Максимальна кількість балів – 200 
 

№  
з/п 

Прізвище, ім’я,  
по батькові 

учня 

Повна назва закладу 
загальної середньої 

освіти 

Кількість 
балів Загальна 

кількість 
балів 

Зайняте 
місце І 

тур 
ІІ 

тур 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Переход Богдан 

Володимирович 
Московський навчально-
виховний комплекс 
Липоводолинської 
районної ради Сумської 
області 

46 36 82 ІІІ 

2 Лєсних Нікіта 
Олегович 

Рогинська 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів Роменської 
районної ради Сумської 
області 

26 38 64 6 

3 Харитоненко 
Артем 
Олександрович 

Середино-Будська 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 1 
Середино-Будської 
районної ради Сумської 
області 

46 51 97 ІІ 

4 Скрипка Анна 
Ігорівна 

Середино-Будська 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 1 
Середино-Будської 
районної ради Сумської 
області 

– – – – 

5 Конопляченко 
Дмитро 
Євгенович 

Комунальна установа 
Сумська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 27 
м. Суми, Сумської області 

35 31 66 4 

6 Головко Дмитро 
Олегович 

Комунальна установа 
Сумська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 9 
м. Суми, Сумської області 

35 46 81 ІІІ 
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1 2 3 4 5 6 7 
7 Медведєв Ян 

Віталійович 
Конотопська 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 10 
Конотопської міської 
ради Сумської області 

37 36 73 ІІІ 

8 Коблик Дарина 
Олександрівна 

Конотопська 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 7 імені 
Григорія Гуляницького 
Конотопської міської 
ради Сумської області 

30 32 62 8 

9 Лащенков 
Руслан 
Олександрович 

Лебединська 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 5 
Лебединської міської 
ради Сумської області 

64 69 133 І 

10 Пуга Денис 
Олегович 

Охтирська 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 4 імені 
Остапа Вишні Охтирської 
міської ради Сумської 
області 

43 46 89 ІІ 

11 Стрельцов 
Антон Ігорович 

Комунальна організація 
(установа, заклад) 
«Шосткинська 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 8 
Шосткинської міської 
ради Сумської області» 

38 34 72 ІІІ 

12 Крючок Руслана 
Олександрівна 

Комунальний заклад 
Сумської обласної ради 
«Сумська обласна 
гімназія-інтернат для 
талановитих та творчо 
обдарованих дітей» 

30 33 63 7 

13 Данилюк 
Максим 
Михайлович 

Краснопільська 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів 
Краснопільської 
селищної ради 

20 38 58 10 

14 Дердун Ігор 
Олексійович 

Кролевецька 
спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 1 
Кролевецької міської 
ради 

30 33 63 7 
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1 2 3 4 5 6 7 
15 Нагорний Назар 

Валерійович 
Миколаївський 
навчально-виховний 
комплекс 
«загальноосвітній 
навчальний заклад – 
дошкільний навчальний 
заклад» Миколаївської 
сільської ради Сумського 
району Сумської області 

40 41 81 ІІІ 

16 Кочуров Данило 
Євгенович 

Заклад загальної 
середньої освіти  
І-ІІІ ступенів № 2 
Тростянецької міської 
ради 

31 30 61 9 

17 Дудукова 
Дарина 
Максимівна 

Комунальний заклад 
Шалигінської селищної 
ради «Соснівський 
навчально-виховний 
комплекс: 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів, 
дошкільний навчальний 
заклад «Теремок» 
Глухівського району 

26 39 65 5 

18 Спориш 
Катерина 
Леонідівна 

Андріяшівський ліцей – 
заклад загальної 
середньої освіти  
І-ІІІ ступенів 
Андріяшівської сільської 
ради Роменського 
району Сумської області 

33 39 72 ІІІ 

 

Голова журі                 _____________ І.В. Баранова 
Експерт-консультант_____________ О.В. Семеніхіна 
Секретар журі               ____________ О.В. Каленик 
 

Члени журі 
 

____________ Н.В. Дегтярьова  
____________ С.М. Ващенко  
____________ Ю.В. Парфененко  
____________ О.М. Удовиченко 
____________ Я.І. Чибіряк 

(підписи наявні в оригіналі) 
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Протокол № 2 
засідання журі ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з інформаційних 

технологій проведеної серед учнів 10 класів закладів загальної 
середньої освіти Сумської області 

08-09 лютого 2020 року 
 

Максимальна кількість балів – 200 
 

№  
з/п 

Прізвище, ім’я,  
по батькові учня 

Повна назва закладу 
загальної середньої освіти 

Кількість 
балів Загальна 

кількість 
балів 

Зайняте 
місце І 

тур 
ІІ 

тур 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Мамалига 
Олександр 
Вячеславович 

Славгородська 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів 
Краснопільської 
районної ради Сумської 
області 

33 40 73 9 

2 Ковтун Олексій 
Іванович 

Тернівська 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів 
Недригайлівської 
районної ради Сумської 
області 

31 45 76 6 

3 Костенко Яна 
Сергіївна 

Стецьківський заклад 
загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів 
Сумської районної ради 
Сумської області 

29 46 75 7 

4 Заварзін Андрій 
Олександрович 

Клишківський 
навчально-виховний 
комплекс: 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний 
заклад Шосткинської 
районної ради Сумської 
області 

47 60 107 ІІІ 

5 Харьков Денис 
Вячеславович 

Комунальна установа 
Сумська загальноосвітня 
школа І-ІІІ  ступенів № 15  
ім. Д. Турбіна м. Суми, 
Сумської області 

80 70 150 І 
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1 2 3 4 5 6 7 
6 Заболотний 

Даніл 
Володимирович 

Комунальна установа 
Сумська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 10  
ім. Героя Радянського 
Союзу О. Бутка, м. Суми, 
Сумської області 

46 55 101 ІІІ 

7 Кузько Андрій 
Володимирович 

Конотопська 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 7 імені 
Григорія Гуляницького 
Конотопської міської 
ради Сумської області 

51 46 97 ІІІ 

8 Бурлик Ігор 
Сергійович 

Комунальна організація 
(установа, заклад) 
«Шосткинська 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 8 
Шосткинської міської 
ради Сумської області» 

65 58 123 ІІ 

9 Воронець Денис 
Сергійович 

Комунальна організація 
(установа, заклад) 
«Шосткинська 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 8 
Шосткинської міської 
ради Сумської області» 

40 63 103 ІІІ 

10 Золотарьова 
Анастасія 
Олександрівна 

Комунальний заклад 
Сумської обласної ради 
«Сумська обласна 
гімназія-інтернат для 
талановитих та творчо 
обдарованих дітей» 

26 38 64 10 

11 Храпач Віталій 
Олександрович 

Комунальний заклад 
Комишанська 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів 
Комишанської сільської 
ради Охтирського району 
Сумської області 

31 58 89 4 

12 Шляхтун Денис 
Михайлович 

Краснопільська гімназія 
Краснопільської 
селищної ради 

48 47 95 ІІІ 

13 Проценко 
Анжела 
Василівна 

Заклад загальної 
середньої освіти  
І-ІІІ ступенів № 5 
Тростянецької міської 
ради 

31 43 74 8 
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1 2 3 4 5 6 7 

14 Болбот 
Анастасія 
Сергіївна 

Комунальний заклад 
Сумської обласної ради – 
Глухівський ліцей-
інтернат з посиленою 
військово-фізичною 
підготовкою 

33 47 80 5 

 

Голова журі                 _____________ І.В. Баранова 
Експерт-консультант_____________ О.В. Семеніхіна 
Секретар журі               ____________ О.В. Каленик 
 

Члени журі 
 

____________ Н.В. Дегтярьова  
____________ С.М. Ващенко  
____________ Ю.В. Парфененко  
____________ О.М. Удовиченко 
____________ Я.І. Чибіряк 

(підписи наявні в оригіналі) 
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Протокол № 3 
засідання журі ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з інформаційних 

технологій проведеної серед учнів 11 класів закладів загальної 
середньої освіти Сумської області 

08-09 лютого 2020 року 
 

Максимальна кількість балів – 200 

№  
з/п 

Прізвище, ім’я, 
по батькові учня 

Повна назва закладу 
загальної середньої освіти 

Кількість 
балів Загальна 

кількість 
балів 

Зайняте 
місце І 

тур 
ІІ 

тур 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Ганцева Тетяна 
Валеріївна 

Солдатський навчально-
виховний комплекс: 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний 
заклад 
Великописарівської 
районної ради Сумської 
області 

21 45 66 10 

2 Стаєва Ганна 
Вікторівна 

Кошарівський 
навчально-виховний 
комплекс 
«загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний 
заклад» Конотопської 
районної ради Сумської 
області 

21 20 41 12 

3 Єсипенко 
Руслана 
Вячеславівна 

Опорний заклад 
загальної середньої 
освіти «Мутинська 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів 
Кролевецької районної 
ради Сумської області» 

39 55 94 ІІІ 

4 Іщенко Юлія 
Володимирівна 

Гудимівський навчально-
виховний комплекс: 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний 
заклад Лебединської 
районної ради Сумської 
області 

28 40 68 9 
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1 2 3 4 5 6 7 
5 Гарбуз 

Олександр 
Сергійович 

Свеська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 2 
«ліцей» Ямпільської 
районної ради Сумської 
області 

35 33 68 9 

6 Гончаренко 
Андрій 
Андрійович 

Комунальна установа 
Сумська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 10  
ім. Героя Радянського 
Союзу О. Бутка, м. Суми, 
Сумської області 

63 55 118 ІІ 

7 Серебряков 
Арсеній 
Євгенович 

Комунальна установа 
Сумська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 10  
ім. Героя Радянського 
Союзу О. Бутка, м. Суми, 
Сумської області 

50 64 114 ІІ 

8 Борщ Дмитро 
Олександрович 

Глухівська 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 2 
Глухівської міської ради 
Сумської області 

41 32 73 8 

9 Восканян 
Євгеній 
Олександрович 

Конотопська 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 7 імені 
Григорія Гуляницького 
Конотопської міської 
ради Сумської області 

38 36 74 7 

10 Косогоров Ілля 
Євгенович 

Лебединська 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 5 
Лебединської міської 
ради Сумської області 

31 42 73 8 

11 Павленко 
Андрій 
Володимирович 

Лебединська 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 5 
Лебединської міської 
ради Сумської області 

45 46 91 ІІІ 

12 Шелест 
Станіслав 
Сергійович 

Охтирська 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 3 
Охтирської міської ради 
Сумської області 

54 66 120 ІІ 

13 Шелест 
Владислав 
Сергійович 

Охтирська 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 3 
Охтирської міської ради 
Сумської області 

63 72 135 ІІ 
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1 2 3 4 5 6 7 
14 Семенистий 

Андрій 
Сергійович 

Комунальна організація 
(установа, заклад) 
«Шосткинський 
навчально-виховний 
комплекс: спеціалізована 
школа І-ІІ ступенів – 
ліцей Шосткинської 
міської ради Сумської 
області» 

90 85 175 І 

15 Храмченко 
Анатолій 
Сергійович 

Комунальна організація 
(установа, заклад) 
Шосткинський 
навчально-виховний 
комплекс: спеціалізована 
школа  
І-ІІ ступенів – ліцей 
Шосткинської міської 
ради Сумської області» 

45 58 103 ІІІ 

16 Усенко 
Владислав 
Сергійович 

Комунальний заклад 
Сумської обласної ради 
«Сумська обласна 
гімназія-інтернат для 
талановитих та творчо 
обдарованих дітей» 

30 27 57 11 

17 Хрипко Максим 
Михайлович 

Державний ліцей-
інтернат з посиленою 
військово-фізичною 
підготовкою 
«Кадетський корпус»  
імені І.Г. Харитоненка 
Державної прикордонної 
служби України 

38 47 85 4 

18 Кириченко 
Альбіна 
Володимирівна 

Боромлянський 
навчально-виховний 
комплекс: 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний 
заклад Боромлянської 
сільської ради 
Тростянецького району 
Сумської області 

45 46 91 ІІІ 

19 Мамочка 
Віталій 
Олександрович 

Червонослобідська 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів імені 
Г.Я. Базими Буринської 
міської ради Сумської 
області 

38 38 76 6 
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1 2 3 4 5 6 7 

20 Сидоренко 
Наталія 
Святославівна 

Кролевецька 
спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів № 1 
Кролевецької міської 
ради 

54 49 103 ІІІ 

21 Безрук 
Владислав 
Миколайович 

Недригайлівська 
спеціалізована загально-
освітня школа  
І-ІІІ ступенів 
Недригайлівської 
селищної ради Сумської 
області (опорний заклад) 

30 48 78 5 

22 Яковлева 
Валерія 
Олександрівна 

Заклад загальної 
середньої освіти І-ІІІ 
ступенів № 2 
Тростянецької міської 
ради 

37 54 91 ІІІ 

 

Голова журі                 _____________ І.В. Баранова 
Експерт-консультант_____________ О.В. Семеніхіна 
Секретар журі               ____________ О.В. Каленик 
 

Члени журі 
____________ Н.В. Дегтярьова  
____________ С.М. Ващенко  
____________ Ю.В. Парфененко  
____________ О.М. Удовиченко 
____________ Я.І. Чибіряк 

(підписи наявні в оригіналі) 
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Протокол № 4 
засідання журі ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з інформаційних технологій  

проведеної серед учнів 9-11 класів закладів загальної середньої освіти Сумської 
області 

08-09 лютого 2020 року 
 

Максимальна кількість балів – 125 
 

Позаконкурсне завдання 
 

№  
з/п 

Прізвище, ім’я, 
по батькові учня 

Повна назва закладу загальної 
середньої освіти 

Загальна 
кількість 

балів 

Зайняте 
місце 

1 Шелест 
Владислав 
Сергійович 

Охтирська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 3 Охтирської 
міської ради Сумської області 

39 4 

2 Головко 
Дмитро 
Олегович 

Комунальна установа Сумська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів  
№ 9 м. Суми, Сумської області 

67 
Дорівнює 

І місцю 

3 Кузько Андрій 
Володимирович 

Конотопська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 7 імені 
Григорія Гуляницького 
Конотопської міської ради 
Сумської області 

14 5 

4 Іщенко Юлія 
Володимирівна 

Гудимівський навчально-
виховний комплекс: 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад Лебединської 
районної ради Сумської області 

3 6 

 

Голова журі                 _____________ І.В. Баранова 
Експерт-консультант_____________ О.В. Семеніхіна 
Секретар журі               ____________ О.В. Каленик 
 

Члени журі 
 

____________ Н.В. Дегтярьова  
____________ С.М. Ващенко  
____________ Ю.В. Парфененко  
____________ О.М. Удовиченко 
____________ Я.І. Чибіряк 

(підписи наявні в оригіналі) 
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АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ 
ПРО ПРОВЕДЕННЯ І, ІІ, ІІІ ЕТАПІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ 

ОЛІМПІАДИ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 2019-2020 Н.Р. 
 

 У першому та другому етапах Всеукраїнської учнівських олімпіади з 
інформаційних технологій були задіяні учні 8-11 класів закладів загальної 
середньої освіти (далі ЗЗСО) Сумської області. У ІІ етапі Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з інформаційних технологій взяли участь 974 учні, із 
них 437 – з міських, 349 – сільських, 188 – зі спеціалізованих закладів освіти. 

ІІІ етап олімпіади відбувся 08-09 лютого 2020 року. У ньому взяли 
участь 54 учні 8-11 класів з районів, об’єднаних територіальних громад 
(далі ОТГ) та міст області.  

 
Кількість учнів закладів загальної середньої освіти, що брали 

участь у І-ІІІ етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
інформаційних технологій 

 
ЗЗСО 

Учні 
Міські  Сільські  Спеціалізовані Усього 

Брали участь 
у І етапі 

олімпіади 
2413 1800 698 4911 

Брали участь 
у ІІ етапі 

олімпіади 
437 349 188 974 

Брали участь 
у ІІІ етапі 
олімпіади 

20 21 13 54 

 

У розрізі класів кількість учасників ІІІ етапу виглядає так: 
9 клас – 18 учнів (із них 3 учні 8 класу, виступали за 9 клас); 10 клас – 

14 учнів; 11 клас – 22 учні.  
Серед учасників обласної олімпіади: 
13 учнів (24,1 %) ліцеїв, гімназій, спеціалізованих закладів загальної 

середньої освіти; 20 учні (37 %) міських ЗЗСО; 21 учнів (38,9 %)  сільських 
ЗЗСО. 

Учасники обласного етапу Всеукраїнської олімпіади з інформаційних 
технологій (відповідно до умов проведення) вибороли 27 дипломів І, ІІ,  
ІІІ ступеня. За результатами виконаних завдань визначено переможців у 
розрізі класів: 9 клас – 9, 10 клас – 7, 11 клас – 11 учнів.  

Найчисельнішими були команди м. Суми (6 осіб), м. Шостка (5 осіб),  
м. Конотоп (4 осіб).  

Сто відсотковий результат (1 учасник – 1 переможець) показали 
команди Кролевецького, Шосткинського районів, Андріяшівської, 
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Боромлянської, Липоводолинської, Миколаївської (Сумський район) ОТГ,  
м. Шостка (5 учасників – 5 призових місць), м. Охтирка (3 учасники –  
3 переможці).  Також гарні результати мають учасники команди м. Суми  
(6 учасників – 5 переможців), м. Конотоп (4 учасники – 2 переможці),  
м. Лебедин (3 учасники – 2 переможці); Середино-Будського району, 
Краснопільської та Кролевецької ОТГ (по 2 учасники – по 1 переможцю), 
Тростянецької ОТГ (3 учасники – 1 переможець). 

Олімпіадні завдання, які було запропоновано учням під час  
ІІ-ІV етапів, відповідають сучасним вимогам до вивчення предмету 
«Інформатика». 

Школярі працювали над олімпіадними завданнями, які було надіслано 
Міністерством освіти і науки України, по чотири години два тури. Завдання 
з інформаційних технологій були вибудувані у звичному форматі: І тур – 
комплексне завдання, яке містить декілька задач, пов’язаних тематично,  
ІІ тур – виконання завдань, не пов’язаних тематично. Завдання обох турів 
побудовані на використанні теорії та інформаційних технологій, що 
вивчаються в курсі «Інформатика» (крім програмування, в тому числі 
програмування на VBA. Але, при цьому, виключно у MS Access та MS Word 
дозволено використання вбудованих макрокоманд, НЕ СТВОРЕНИХ 
КОРИСТУВАЧЕМ на VBA!). 

Під час ІІІ етапу олімпіади з інформаційних технологій для усіх охочих 
учасників було запропоновано проведення позаконкурсного випробування 
(результати протоколу не заносились до основного протоколу і не 
зараховувались до основних набраних балів учня), під час якого були надані 
завдання на створення динамічного прототипу сайту з адаптивним web-
дизайном: сторінки сайту, зібрані в структуру, та, відповідно до умови 
завдання, частково або повністю імітують роботу ресурсу. Це завдання 
передбачало аналіз контенту та структурних елементів сайту; 
розташування функціональних та інформаційних блоків, елементів 
дизайну, створення системи навігації та можливості взаємодії користувача 
з сайтом. Для виконання завдання використовуються виключно засоби 
HTML5, CSS та JavaScript. Заборонено застосування будь-яких зовнішніх 
ресурсів (бібліотек, фреймворків, зображень тощо), стандартних 
програмних рішень у вигляді фрагментів клієнтських скриптів з відкритих 
джерел та розробку серверних програмних компонентів, використання баз 
даних.  

На додатковий (позаконкурсний) тур зареєструвались чотири учні з 
Лебединського району, мм. Суми, Конотоп, Охтирка. За кількістю балів 
учень з м. Суми отримав перше місце, але звертаємо увагу, що бали за 
додатковий тур не вносяться до основного протоколу.  
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Таблиця 1 – Список учнів-переможців ІІІ етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з інформаційних технологій у 2019-2020 навчальному 
році 

 
№ 

з/п 
Клас 

Прізвище, ім’я 
по батькові 

Назва закладу освіти, район (місто) Бали  Місце  

1 2 3 5 6 7 
1.  9 Лащенков Руслан 

Олександрович 
Лебединська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 5 Лебединської 
міської ради Сумської області 

133 І 

2.  9 Харитоненко Артем 
Олександрович 

Середино-Будська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 1 Середино-
Будської районної ради Сумської 
області 

97 ІІ 

3.  9 Пуга Денис Олегович Охтирська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 4 імені Остапа Вишні 
Охтирської міської ради Сумської 
області 

89 ІІ 

4.  9 Переход Богдан 
Володимирович 

Московський навчально-виховний 
комплекс Липоводолинської 
селищної ради Сумської області 

82 ІІІ 

5.  8 Головко Дмитро 
Олегович 

Комунальна установа Сумська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів  
№ 9 м. Суми, Сумської області 

81 ІІІ 

6.  9 Нагорний Назар 
Валерійович 

Миколаївський навчально-виховний 
комплекс «загальноосвітній 
навчальний заклад – дошкільний 
навчальний заклад» Миколаївської 
сільської ради Сумського району 
Сумської області 

81 ІІІ 

7.  8 Медведєв Ян 
Віталійович 

Конотопська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 10 Конотопської 
міської ради Сумської області 

73 ІІІ 

8.  8 Стрельцов Антон 
Ігорович 

Комунальна організація (установа, 
заклад) «Шосткинська загально-
освітня школа І-ІІІ ступенів № 8 
Шосткинської міської ради Сумської 
області» 

72 ІІІ 

9.  9 Спориш Катерина 
Леонідівна 

Андріяшівський ліцей – заклад 
загальної середньої освіти  
І-ІІІ ступенів Андріяшівської 
сільської ради Роменського району 
Сумської області 

72 ІІІ 

10.  10 Харьков Денис 
Вячеславович 

Комунальна установа Сумська 
загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів 
№ 15 ім. Д. Турбіна, м. Суми, Сумської 
області 

150 І 

11.  10 Бурлик Ігор 
Сергійович 

Комунальна організація (установа, 
заклад) «Шосткинська загально-
освітня школа І-ІІІ ступенів № 8 
Шосткинської міської ради Сумської 
області» 

123 ІІ 
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1 2 3 5 6 7 
12.  10 Заварзін Андрій 

Олександрович 
Клишківський навчально-виховний 
комплекс загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад Шосткинської 
районної ради Сумської області 

107 ІІІ 

13.  10 Воронець Денис 
Сергійович 

Комунальна організація (установа, 
заклад) «Шосткинська загально-
освітня школа І-ІІІ ступенів № 8 
Шосткинської міської ради Сумської 
області» 

103 ІІІ 

14.  10 Заболотний Даніл 
Володимирович 

Комунальна установа Сумська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів  
№ 10 ім. Героя Радянського Союзу 
О. Бутка, м. Суми, Сумської області 

101 ІІІ 

15.  10 Кузько Андрій 
Володимирович 

Конотопська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 7 імені Григорія 
Гуляницького Конотопської міської 
ради Сумської області 

97 ІІІ 

16.  10 Шляхтун Денис 
Михайлович 

Краснопільська гімназія 
Краснопільської селищної ради 
Сумської області 

95 ІІІ 

17.  11 Семенистий Андрій 
Сергійович 

Комунальна організація (установа, 
заклад) «Шосткинський навчально-
виховний комплекс: спеціалізована 
школа І-ІІ ступенів – ліцей 
Шосткинської міської ради Сумської 
області» 

175 І 

18.  11 Шелест Владислав 
Сергійович 

Охтирська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 3 Охтирської міської 
ради Сумської області 

135 ІІ 

19.  11 Шелест Станіслав 
Сергійович 

Охтирська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 3 Охтирської міської 
ради Сумської області 

120 ІІ 

20.  11 Гончаренко Андрій 
Андрійович 

Комунальна установа Сумська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів  
№ 10 ім. Героя Радянського Союзу 
О. Бутка, м. Суми, Сумської області 

118 ІІ 

21.  11 Серебряков Арсеній 
Євгенович 

Комунальна установа Сумська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів  
№ 10 ім. Героя Радянського Союзу 
О. Бутка, м. Суми, Сумської області 

114 ІІ 

22.  11 Храмченко Анатолій 
Сергійович 

Комунальна організація (установа, 
заклад) Шосткинський навчально-
виховний комплекс: спеціалізована 
школа І-ІІ ступенів – ліцей 
Шосткинської міської ради Сумської 
області» 

103 ІІІ 

23.  11 Сидоренко Наталія 
Святославівна 

Кролевецька спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 1 Кролевецької 
міської ради 

103 ІІІ 

Продовження таблиці 1 
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24.  11 Єсипенко Руслана 

Вячеславівна 
Опорний заклад загальної середньої 
освіти «Мутинська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів Кролевецької 
районної ради Сумської області» 

94 ІІІ 

25.  11 Павленко Андрій 
Володимирович 

Лебединська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 5 Лебединської 
міської ради Сумської області 

91 ІІІ 

26.  11 Кириченко Альбіна 
Володимирівна 

Боромлянський навчально-виховний 
комплекс: загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад Боромлянської 
сільської ради Тростянецького 
району Сумської області 

91 ІІІ 

27.  11 Яковлева Валерія 
Олександрівна 

Заклад загальної середньої освіти  
І-ІІІ ступенів № 2 Тростянецької 
міської ради Сумської області 

91 ІІІ 

 
 

Таблиця 2 – Список – учителів, які підготували учнів – переможців  
ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій у 
2019-2020 навчальному році 
 

№ 
з/п 

ПІБ учителя Назва закладу загальної середньої освіти 

1 2 3 
1.  Макарець Володимир 

Іванович 
Миколаївський навчально-виховний комплекс 
«загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний 
навчальний заклад» Миколаївської сільської ради 
Сумського району Сумської області 

2.  Мерцалова Ольга 
Володимирівна 

Середино-Будська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 1 Середино-Будської районної ради Сумської області 

3.  Шевченко Євгеній 
Сергійович 

Андріяшівський ліцей – заклад загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів Андріяшівської сільської ради 
Роменського району Сумської області 

4.  Демидова Світлана 
Миколаївна 

Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 
Тростянецької міської ради 

5.  Бондаренко Сергій 
Олександрович 

Лебединська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 
Лебединської міської ради Сумської області 

6.  Мучаров Олександр 
Михайлович 

Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 
Охтирської міської ради Сумської області 

7.  Марущенко 
Олександр 
Миколайович 

Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 
імені Остапа Вишні Охтирської міської ради Сумської 
області 

8.  Чехунова Любов 
Василівна 

Краснопільська гімназія Краснопільської селищної 
ради  

9.  Бандуріна Тетяна 
Михайлівна 

Комунальна організація (установа, заклад) 
«Шосткинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  
№ 8 Шосткинської міської ради Сумської області» 

Продовження таблиці 1 
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1 2 3 
10.  Максименко Людмила 

Ігорівна 
Комунальна організація (установа, заклад) 
«Шосткинський навчально-виховний комплекс: 
спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей 
Шосткинської міської ради Сумської області» 

11.  Ахременко Олександр 
Калістратович 

Клишківський навчально-виховний комплекс 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад Шосткинської районної ради 
Сумської області 

12.  Кондрушенко Іван 
Миколайович 

Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 
Конотопської міської ради Сумської області 

13.  Романенко Наталія 
Андріївна 

Конотопська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 
імені Григорія Гуляницького Конотопської міської 
ради Сумської області 

14.  Савочка Анатолій 
Іванович 

Боромлянський навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад Боромлянської сільської ради 
Тростянецького району Сумської області 

15.  Головко Ірина 
Олександрівна 

Московський навчально-виховний комплекс 
Липоводолинської селищної ради Сумської області 

16.  Шабельник Олена 
Сергіївна 

Кролевецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 
Кролевецької міської ради 

17.  Єсипенко Вячеслав 
Васильович 

Опорний заклад загальної середньої освіти 
«Мутинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Кролевецької районної ради Сумської області» 

18.  Кучерова Алла 
Миколаївна 

Комунальна установа Сумська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 9, м. Суми, Сумської області 

19.  Дудченко Оксана 
Михайлівна 

Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 15 ім. Д. Турбіна, м. Суми, Сумської 
області 

20.  Зиміна Любов 
Олександрівна 

Комунальна установа Сумська спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 10 ім. Героя Радянського Союзу 
О. Бутка, м. Суми, Сумської області 

 
Учителі інформатики, які підготували декілька переможців олімпіади з 

інформаційних технологій: БандурінаТетяна Михайлівна,  Комунальна організація 
(установа, заклад) «Шосткинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Шосткинської 
міської ради Сумської області» (3 учасники, 3 переможці); Зиміна Любов Олександрівна, 
Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10 ім. Героя 
Радянського Союзу О. Бутка, м. Суми, Сумської області (3 учасники, 3 переможці); 
Максименко Людмила Ігорівна, Комунальна організація (установа, заклад) 
«Шосткинський навчально-виховний комплекс: спеціалізована школа І-ІІ ступенів – 
ліцей Шосткинської міської ради Сумської області» (2 учасники, 2 переможці); Мучаров 
Олександр Михайлович, Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Охтирської 
міської ради Сумської області (2 учасники, 2 переможці);  Бондаренко Сергій 
Олександрович, Лебединська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Лебединської 
міської ради Сумської області (3 учасники, 2 переможці). 
  

Продовження таблиці 2 
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ЗАЯВКА 
на участь команди Сумської області у IV етапі Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з інформаційних технологій у 2019- 
2020 навчальному році  

 

За рішенням оргкомітету і журі III етапу Всеукраїнської олімпіади на 
IV етап Всеукраїнської олімпіади направляються такі учні-переможці  
III етапу олімпіади: 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я 
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Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 
працівника, 
який 
підготував 
учня 

1 Харьков Денис 
Вячеславович 

Комунальна установа 
Сумська загальноосвітня 
школа І-ІІІ  ступенів № 15  
ім. Д. Турбіна, м. Суми, 
Сумської області 

10 10 І Дудченко 
Оксана 
Михайлівна 

2 Семенистий 
Андрій 
Сергійович 

Комунальна організація 
(установа, заклад) 
«Шосткинський навчально-
виховний комплекс: 
спеціалізована школа  
І-ІІ ступенів – ліцей 
Шосткинської міської ради 
Сумської області» 

11 11 І Максименко 
Людмила 
Ігорівна 

 

Керівником команди призначено Дудченко Оксану Михайлівну, учителя 
інформатики Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 15 ім. Д. Турбіна, м. Суми, Сумської області. 
 

Директор Департаменту освіти і науки, 
голова оргкомітету олімпіади    Вікторія ГРОБОВА 
 
Голова журі олімпіади      Ірина БАРАНОВА 

(підписи наявні в оригіналі) 
20 лютого 2020 року 
 
З метою запобігання поширенню на території України коронавірусу 

COVID-19 та у зв’язку з запровадженням карантину для закладів освіти усіх 
типів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 
211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-
19», наказів Міністерства освіти і науки України від 12.03.2020 № 393 «Про 
внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України», від 
16.04.2020 № 525 «Про скасування IV етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з навчальних предметів» та листа Міністерства освіти і науки України 
від 11.03.2020 № 1/9-154 «Щодо запровадження карантину для закладів 
освіти всіх типів» IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних 
технологій було проведено в режимі он-лайн 14 травня 2020 року.   
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Завдання ІV (он-лайн) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
інформаційних технологій у 2019-2020 н.р. 
Всеукраїнська On-line олімпіада «ІТ 2020» 

14 травня 2020 року 
Під час карантину дуже важливою стала допомога наймолодшим. Так, 

щоб у цікавій формі донести основні правила до дітей для батьків придумана 
інтерактивна брошура, в якій 3D-персонажі зроблять вивчення правил 
цікавішим на комп’ютері, ноутбуці чи  планшеті. А можливість покерувати 
персонажами зробить цю роботу ще й веселою. 

Умова задачі «Health» 
(Завдання виконується виключно засобами MS Word) 

Результат роботи учасника зберегти у файл health.docx 
Учаснику необхідно відтворити випуск інформаційної інтерактивної 

брошури «Як зберегти здоров’я під час карантину?». 
Текстові дані для виконання завдання надані у файлі «text.txt». 
У розв’язку, який необхідно зберегти у файлі «health.docx», повинно 

міститись 5 сторінок. 
Положення, форматування та нахил тексту, малюнків, підписів та 

моделей має строго відповідати наданому зразку (рис. 66-71). 
Навігація між сторінками у брошурі повинна відбуватись таким 

чином: при натисканні на один із смайликів на першій сторінці має 
відбуватись перехід на сторінку з описом відповідної поради стосовно 
збереження здоров’я (с. 2-5). Також необхідно реалізувати можливість 
переходу зі сторінок з описом порад при натисканні на зображення 
смайлика (с. 2-5) назад на першу сторінку. 

На першій сторінці повинна розташовуватись 3D модель віріону 
коронавірусу (рис. 71) (virus.stl) та 3D моделі смайлика. 

 
Рис. 66 
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На сторінках 2-5 повинні розташовуватись 3D модель смайлика, 
відповідний малюнок та текст поради (Рис. 66-70). 

  
Рис. 67-68 

  
Рис. 69-70 

 

       Рис. 71 
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Умова задачі «Факторіал» 
Excel – 1 

(Завдання виконується виключно засобами MS Excel) 
Результат роботи учасника зберегти у файл  Factorial.xlsx 

 
Факторіалом натурального числа N називають добуток натуральних 

чисел від одиниці до N включно і позначається N! 
𝑁! = 1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ … ∙ (𝑁 − 1) ∙ 𝑁 

 
Учаснику олімпіади необхідно в окремій клітинці обчислити точне 

значення факторіалу заданого натурального числа N (21 ≤ 𝑁 ≤ 100) як 
показано на малюнку. 

 

 
 

Правильність вхідних даних перевіряти не потрібно! 
 

Умова задачі «Генератор букетів» 
Excel – 2 

(Завдання виконується виключно засобами MS Excel) 
Результат роботи учасника зберегти у файл  

flowers.xlsx 
 

Весна – пора квітів, тож учаснику пропонується створити «генератор» 
букетів, використовуючи можливості діаграм табличного процесора за 
наданими зразками (графічне зображення flowers.png та відео 
flowers.mp4).  

 
«Букет» може містити до трьох квіток, для кожної «квітки» за 

допомогою «пульта керування» можна змінювати розмір 
(збільшувати/зменшувати), тип (кількість пелюсток), колір (кольорову 
гаму) та складність (будову суцвіття, якщо усі елементи суцвіття 
«вимкнено» – квітка – зникає) (рис. 72-73). Параметри змінюються за 
допомогою елементів керування незалежно для кожної з «квіток», VBA  чи 
макроси не використовуються. 
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Рис. 72                                                                                  Рис. 73 

 
Підказка: «квітка» – звичайна «пелюсткова» діаграма, яка будується 

з використанням числових послідовностей вигляду 1-2-3-4-5-4-3-2-1-2-3-4-5-
4-3-2-1... (числа надані як зразок і можуть бути іншими). 
 

Умова задачі «Netflix» 
(Завдання виконується виключно засобами MS Access та MS Excel) 

Результат роботи учасника зберегти у файл Netflix.accdb 
Потрібно створити базу даних, що містить інформацію про фільми та 

серіали компанії Netflix*. 
Вихідні дані містяться у файлі netflix_titles.csv 

 
Поля netflix_titles.csv: 
1. show_id – id фільма або серіала. 
2. type – тип (Movie/TV Show). 
3. title – назва фільма або серіала. 
4. director – режисер. 
5. cast – актори. 
6. country – країни, у яких було створено. 
7. data_added – дата додавання на Netflix. 
8. release_year – рік створення. 
9. rating – рейтинг. 
10. duration – загальна тривалість у хвилинах або сезонах. 
11. genre – жанр. 
12. description – опис. 

Завдання: 
 

I. Створити БД, яка має складатися з наступних таблиць: 
NetflixVideo (id_show, id_type, title, release_year, id_rating, duration) 
Genre (id_genre, genre) 
Rating (id_rating, rating) 
Type (id_type, type) 
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Show_Genre (id_show, id_genre) 
Поля id_* мають бути числовими. 
 

II. Створити зв’язки між таблицями, забезпечити цілісність даних. 
III. Заповнити даними таблиці БД використовуючи наданий файл. 
IV. Створити та зберегти з назвами Query1, Query2, Query3, Query4 

запити, що знаходять відповідно: 
1. Усі TV Show, які відносяться до більше ніж двох жанрів. 
2. Кількість фільмів та серіалів жанру (назва якого вводиться з 

клавіатури) знятих у кожному році в порядку зменшення кількості. 
3. Середню кількість сезонів кожного жанру в порядку зменшення. 
4. Три найдовші та три найкоротші фільми чи серіали, тривалість 

яких задана у хвилинах (однією таблицею). 
 

Набір даних взято з https://www.kaggle.com/shivamb/netflix-
shows/version/3  
 
  

https://www.kaggle.com/shivamb/netflix-shows/version/3
https://www.kaggle.com/shivamb/netflix-shows/version/3
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Література та інтернет джерела для підготовки до олімпіади 
 

1. Блюттман К. Анализ данных в Access / К. Блюттман. – Санкт-
Петербург: Издательский дом "Питер", 2005. – 352 с. 

2. Бодрик О. О. Збірник завдань для державної підсумкової атестації 
з інформатики 11 клас / О. О. Бодрик, О. Г. Захар, Ж. В. Поталова. – Харків: 
Ранок, 2010. – 136 с. 
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№1. 
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посібник) / Г. І. Гогерчак., 2019. 

5. Гущіна Н. І. ІІ Всеукраїнська олімпіада з інформаційних  
технологій / Н. І. Гущіна, М. М. Кузічев. // Інформатика та інформаційні 
технології в навчальних закладах. – 2013. – №3. 
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7. Завадський І. О. Microsoft Excel у профільному навчанні /  
І. О. Завадський, А. П. Забарна. – Київ: BHV, 2011. – 272 с. 

8. Завдання V Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних 
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