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Інформаційно-аналітичний бюлетень містить нормативні документи та 
аналітичні матеріали проведення ІІ, ІІІ, ІV етапів Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з інформаційних технологій за 2014-2015 н.р. 
Бюлетень рекомендується методистам районних (міських) відділів 

(управлінь) освіти для використання в роботі як інформаційний матеріал та 

зразок оформлення відповідної документації, а також учителям інформатики  – 
для підготовки учнів до ІІ,  ІІІ та ІV етапів олімпіади. 
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ПЕРЕДМОВА 

 
Розбудова державності в Україні зумовила нові тенденції щодо розвитку 

освіти. З’явилася нагальна потреба суспільства у творчіх, діяльних, обдарованих, 
інтелектуально й  духовно розвинених громадянах. 

Інтелектуальні змагання, зокрема Всеукраїнська учнівська олімпіада з 
інформаційних технологій, як форма позакласної роботи в умовах сучасної школи, є 
дієвим засобом формування мотивації до навчання, підвищення пізнавальної 

активності, поглиблення і розширення знань з інформатики, підтримки і 
стимулювання творчо 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; виявлення та розвиток обдарованих учнів, 
сприяння розвитку алгоритмічного мислення у школярів; підвищення інтересу до 

інформаційних технологій. 
З метою узагальнити нормативно-правової бази, методичного забезпечення, 

систематизації матеріалів спрямованих на допомогу вчителю у підготовці учнів до 

участі у різних етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформаційних технологій 
створений відповідний Інформаційно-аналітичний бюлетень. 

Пропонований бюлетень зорієнтований на поглиблення знань учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів, які проявляють інтерес до вивчення 
інформатики, а також для орієнтації вчителів та методистів у роботі з обдарованими 

та талановитими учнями.  
На допомогу вчителю, у бюлетені зібрані нормативні та аналітичні матеріали з 

питань проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформаційних технологій, 
відомості про вчителів, учні яких стали переможцями ІІІ-го етапу олімпіади, 
протоколи ІІІІ (обласного) етапу олімпіади тощо. Найбільшу зацікавленість для 

вчителів мають розділи бюлетеня, у яких висвітлюються  завдання ІІ-го, ІІІ-го та ІV 
етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій  2014-2015 

навчальному року. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ 

ОЛІМПІАДИ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Порядок організації та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад, їх 

організаційне, методичне та фінансове забезпечення, порядок участі й визначення 

переможців визначає Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, 

конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, 

олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності. 

Процес організації та проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

інформаційних технологій 2014-2015 н.р. побудовано відповідно до нормативних 

документів: 

1. 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, молоді та спорту України від 22.09.2011 р. № 1099). 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 17 листопада 2011 року                     

за № 1318/20056. 

2. Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з економіки, 

інформаційних технологій у 2014/2015 навчальному році (наказ Міністерства освіти і 

науки України від 16.12.2014 № 1476). 

3. Про проведення IІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

інформаційних технологій (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 

29.12.2014 № 14.1/10-4050).  

4. Про проведення олімпіад (наказ управління освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації від 26.12.2014 № 634-ОД). 

5. Про проведення IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів у 2014/2015 навчальному році (наказ Міністерства освіти і науки України 

від 06.03.2015 № 253).  

6. Про участь учнів у IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

інформаційних технологій (наказ Департаменту освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації від 11.03.2015 № 165-ОД). 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  
ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ  IІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ  

З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 2014-2015  НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

 
Метою проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з  інформаційних 

технологій є стимулювання творчого самовдосконалення учнів, зацікавлення їх у 
поглибленому вивченні інформатики; виявлення та розвиток обдарованих учнів, 
сприяння розвитку алгоритмічного мислення у школярів, підвищення інтересу до 

інформаційних технологій. 
Документом, що визначає завдання, структуру, технологію проведення 

олімпіади є Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, 
турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової 
майстерності (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

26.03.2012 р. №360). 
ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій 

проводиться 28.12.2014 р. відповідно до наказу управління освіти і науки Сумської 
обласної державної адміністрації від 19.12.2014 № 619-ОД «Про внесення змін до 
наказу управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 

14.11.2014 № 566-ОД» та листа Сумського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти від 22.12.2014 № 772.  

Олімпіаду доцільно проводити на комп’ютерах з операційними системами 
Windows XP/Vista/7. 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 Professional). Звертаємо увагу на те, що пакети MS Office 2010 
Professional будуть використані під час ІІІ та IV-го етапів. 

Рекомендується брати участь учням 10-11 класів. 
При проведенні олімпіади кожному учасникові необхідно надати окремий 

комп'ютер.  
Умови завдань повинні бути роздані учасникам і членам журі олімпіади на 

початку. Не можна ознайомлювати сторонніх осіб з умовами завдань до закінчення 

олімпіади.  
Відповідальний, за умови нерозголошення, особисто повинен завчасно 

розкрити конверт і забезпечити розмноження умов завдань для всіх учасників 
олімпіади (з розрахунку 3 аркуші паперу формату А4 на кожного учня) та загрузити 
на комп’ютери учасників додатки до практичних завдань. 

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

Всі умови проведення олімпіади повинні бути оголошені учасникові до початку 
туру, наприклад: його початок і закінчення; коли можна ставити запитання і в якому 
вигляді; правила тестування; заборона на можливість використання літератури, 

друкованих або рукописних матеріалів, засобів комунікації (Інтернет, мобільних 
телефонів), дискет тощо.   

Олімпіада проводиться в один практичний тур і триває 4 години.  
Завдання для підготовки 
Для успішного виконання завдань на момент проведення олімпіади учні 

повинні опрацювати пакет офісних додатків MS Office 2010: Word, Excel, Access, 
PowerPoint. 

Під час роботи над завданням учасник самостійно обирає послідовність 
виконання окремих його складових. Кожна задача оцінюється визначеною кількістю 
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балів, відповідно до критеріїв. Остаточний бал учасника визначається за сумою балів 
теоретичного та практичного туру.   

Учасникам забороняється використовувати VBA (Visual Basic for Applications) 

та програмні засоби, які не вказані у завданні. Файл-розв’язок не повинен містити 
копії змісту файлів-зразків (наприклад учаснику надано файл-зразок у вигляді 

скріншоту сторінки текстового документу, і учасник здав на перевірку копію цього 
скриншоту у файлі-результаті).  

Учасники олімпіади повинні мати змогу поставити запитання стосовно умов 

задач, бажано надавати цю можливість лише протягом першої години туру. Якщо за 
цей час учасники знайдуть помилку або двозначність у формулюванні завдання, тоді 

до тексту завдання можна внести поправку та вчасно оголосити про неї усім 
учасникам. 

Запитання, що ставить учасник, повинні передбачати відповідь «Так» або «Ні». 

У випадках, коли запитання сформульоване так, що на нього не можна відповісти 
«Так» або «Ні» (відповідь на запитання учасника міститься у явному вигляді в  умові 

задачі; запитання стосується розв’язку задачі, термінології програмних засобів, які 
використовуються для виконання олімпіадного завдання) – член журі повинен 
відповідати: «Не коментую». 

Всі файли учасник зберігає в окрему папку, назва якої співпадає з шифром. 
Папку з виконаними завданнями учасників необхідно зберегти до кінця туру в двох 

екземплярах. Учасник повинен бути присутнім при збереженні.  
Перевірка розв’язку олімпіадного завдання здійснюється на основі критеріїв 

оцінювання. У разі, якщо частина завдання, яка оцінюється за певним критерієм, 

виконана учасником частково, журі нараховує за цим критерієм неповну кількість 
балів.  

Необхідно звернути особливу увагу на суворе дотримання вимог до 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 (як-то відсотки штрафних 
балів або незарахування завдання взагалі). 

Учасники олімпіади мають право на апеляцію (заява на ім’я голови журі 
надається в письмовому вигляді). Апеляцію проводять: журі, експерт-консультант, 
члени організаційного комітету олімпіади.  

Надаємо форми Анкети учасника та Бланку запитання. 
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Анкета учасника олімпіади ____________ 
                                                   шифр 

 

ПІБ   

Район (місто)  

Повна назва навчального закладу  

  

Клас(якщо є-профіль)  

Домашня адреса,e-mail  

Контактний телефон   

ПІБ учителя, який готував до олімпіади  

  

Телефон, e-mail вчителя, 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  
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ЗАВДАННЯ ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 
З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 2014-2015 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

 

 
 Максимальна кількість балів – 120 балів  

Дід Мороз залишається незмінним символом Нового року. Його чекають 
практично в кожному будинку, у кожній школі, у дитячих садках і навіть офісах. Цей 

казковий герой приносить з собою настрій свята і відчуття наближення Чуда.  
Абсолютно у всіх з Дід Морозом пов’язані теплі й добрі побажання – 

побажання миру, здоров’я й щастя!  

Нехай вони збудуться в Новому 2015 році!  
 

Завдання 1. ТЕКСТОВИЙ ПРОЦЕСОР 
 

Кількість балів - 20  
Результат роботи - файл zavd1.docx  
 

Завдання слід виконувати в середовищі додатку Microsoft Word.  
ПАМ’ЯТАЙТЕ: правильне розуміння умови – невід’ємна складова успішного 

розв’язання.  
У файлі rekl_zamov.txt (папка Завдання 1) міститься інформація про фірму 

«Виклик Діда Мороза і Снігуроньки» та замовлення.  

Потрібно подати її у документі MS Word у вигляді таблиці, відформатованої 
за зразком, який знаходиться в файлі малюнок1.pdf.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Рекламна інформація повинна бути розміщена окремо від таблиці та 

оформлена за зразком. Зображення у папці Малюнки.  
Вся таблиця замовлення повинна бути відформатована за одним 

форматом.  
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Завдання 2. РЕДАКТОР ПРЕЗЕНТАЦІЙ  
 

Кількість балів - 25  

Результат роботи - файл zavd2.ppsx  
 

Завдання слід виконувати в середовищі редактора презентацій.  
Використання безпосередньо самих зразків під час виконання завдання 

заборонено.  

ПАМ’ЯТАЙТЕ: правильне розуміння умови – невід’ємна складова успішного 
розв’язання.  

Створіть презентацію, що демонструє вибір товарів у майстерні Діда Мороза 
(ДМ). Всі необхідні зображення знаходяться в папці Малюнки.  

1. Згідно зі зразком (файл майстерня_ДМ.avi або малюнок2.pdf) оформіть 

презентацію, що складається з 3 слайдів.  
 

  
 

2. Згідно зі зразком намалюйте полиці, розмістіть на них зображення 12 
подарунків та мішок Діда Мороза. Тло зображень має бути прозорим.  

3. Створіть анімацію наповнення мішечка: коли користувач клацає на 

певному елементі подарунка, що стоїть на полиці, він переміщується до мішечка за 
прямою траєкторією. Користувач може перемістити до кошика довільну кількість 

товарів: від 1 до 12.  
4. Створіть зображення кнопки «в дорогу», у разі натискання якої Ви 

переходите на наступний слайд.  

5. Створіть анімацію Діда Мороза на слайді 3 за зразком у файлі 
майстерня_ДМ.avi.  

 
Завдання 3. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР  

 

Кількість балів - 35  

Результат роботи - файл zavd3.xlsx  

 

Завдання слід виконувати в середовищі табличного процесора. 

Використання безпосередньо самих зразків під час виконання завдання заборонено.  
ПАМ’ЯТАЙТЕ: правильне розуміння умови – невід’ємна складова успішного 

розв’язання.  
За наведеним у файлі шаблон.xlsx (папка Завдання 3) шаблоном створіть 

Калькулятор витрат на подарунки фірми «Виклик Діда Мороза і Снігуроньки».  

(Дані по співробітниках взяти в таблиці Завдання 1. Інформація по назвах і 
вартості солодощів знаходиться у файлі прайс.xlsx).  

Вимоги до таблиці Калькулятора.  
1. Необхідно заповнити всі дані по п’яти співробітниках.  
2. Солодощі в таблиці повинні обиратися зі списків (рис. 1).  
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Рис. 1 Список цукерок  
3. Ціна з’являється в таблиці Калькулятор автоматично після обрання 

солодощів.  
4. Кількість замовлень та кількість солодощів уводяться з клавіатури 

учасником самостійно.  
5. До стовпчика «Загальна вартість» застосовуйте умовне форматування за 

зразком. Зелена стрілка вгору для найбільшого значення, червоний трикутник вниз – 

для найменшого, жовтий кружечок – для всіх інших значень (рис. 2).  

 
 

Рис. 2 Вигляд умовного форматування  
6. До таблиці додайте стовпчик «Рейтинг», у якому визначте місце 

співробітника за показником середньої вартості подарунків (на першому місці – 

найдорожчий).  
7. Для значень стовпчиків «Загальна вартість» та «Середня вартість» створіть 

на окремому аркуші Діаграму з двома осями значень.  
 

Завдання 4. БАЗИ ДАНИХ  

Кількість балів - 40  
Результат роботи - файл zavd4.accdb  

 
Завдання слід виконувати в середовищі системи керування базами даних.  
ПАМ’ЯТАЙТЕ: правильне розуміння умови – невід’ємна складова успішного 

розв’язання.  
1. Побудуйте базу даних за предметною областю замовлення фірми «Виклик 

Діда Мороза і Снігуроньки», яка складається з таблиць: «Співробітники», «Діти», 
«Подарунки» та «Замовлення». еобхідно зберігати відомості про прізвище та 
ініціали співробітників, ім’я та адресу дитини, назву та вартість подарунку. Також 

мають зберігатися відомості про Замовлення: дата та час замовлення, 
співробітник, ім’я дитини, подарунок.  

2. Забезпечте введення всіх даних через форми, які відкриваються з Головної 
форми (рис. 3). Зображення у папці Малюнки. Форма відкривається окремим вікном.  
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Рис. 3 Головна форма 

3. Створіть форму «Замовлення», яка відкривається лише для введення 

даних. Під час введення даних про «Замовлення» інформація про співробітника, ім’я 
дитини, а також подарунок мають вибиратися з розкривних списків.  

4. Уведіть інформацію по 5 співробітниках та дітях з відомостей таблиці 
Завдання 1. Інформацію про подарунки (не менше 5) учасник уводить самостійно.  

Обов’язково повинні бути присутніми наступні відомості:  

Співробітник: Тур О.П.  
Діти:  

Ірина, пров. Кутузова, 3  
Оксана, вул. Садова, 3  
Подарунки:  

набір цукерок 1, 59 грн.  
набір цукерок 2, 35 грн.  

5. Після натискання кнопки «Звіт по співробітнику» на Головній формі має 

відображатися звіт про всі замовлення обраного співробітника за наведеним нижче 
зразком (рис. 4).  

Щодо кожного замовлення потрібно відображати відомості про дату та час 
замовлення, ім’я дитини, назву подарунка та його вартість. Слід також відображати 

відомості про те, яка середня вартість подарунків його замовлень.  
 

 
 

Рис. 4 Звіт  

Всі чотири файли з результатами роботи необхідно зберегти у папці учасника 
<Код учасника>. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ  
З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 2014-2015 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

 

 
Завдання 1 (текстовий редактор) 

№ Критерій оцінювання 
Максимальна 
кількість балів 

1 Робота з текстом реклами за зразком 3 

2 Створення таблиці замовника 4 

3 Оформлення списків за зразком (сніжинка та римські цифри без 
крапки) 

3 

4 Відповідність форматування створеної таблиці зразку 3 

5 Особливий колонтитул 1 сторінки 2 

6 Колонтитули та нумерація за зразком 3 

7 Додавання об'єкту WordArt 1 

8 Оформлення сторінок 1 

  РАЗОМ 20 

 
Завдання 2 (презентація) 

 

№ Критерій оцінювання 
Максимальна 
кількість балів 

1 Створення слайдів 1 

2 Відповідності фону слайдів до зразку 2 

3 Створення полиць за зразком 1,5 

4 Розміщення зображень подарунків на полицях та мішка Діда 
Мороза 

1,5 

5 Розміщення зображень подарунків на полицях за зразком 
(послідовність, впорядкування розташування) 

2 

6 Відповідність зображень подарунків (об'ємність, форми) зразку 2 

7 Встановлення прозорого тла зображень  1,5 

8 Переміщення подарунків за визначеною траєкторією  1,5 

9 Переміщення довільної кількості подарунків до мішка  3,5 

10 Створення зображення кнопки «в дорогу» 1,5 

11 Перехід до наступного слайду при натисканні кнопки «в дорогу» 1 

12 Створення анімації Діда Мороза у відповідності до зразку 3 

13 Переходи між слайдами за зразком 1 

14 Збереження файлу в форматі демонстрації 2 

  РАЗОМ 25 

 

Завдання 3 (табличний процесор) 

№ Критерій оцінювання 
Максимальна 
кількість балів 

1 Створення списку «Цукерки» 2 

2 Створення списку «Печиво» 2 
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3 Створення списку «Шоколад» 2 

4 Автоматичне визначення ціни в таблиці після обрання солодощів  4 

5 Введення даних про солодощі до таблиці  5 

6 Заповнення стовпчиків з довільною інформацією (співробітники, 
кількість замовлень та солодощів) 

1,5 

7 Встановлення зеленої стрілки вгору для найбільшого значення 2 

8 Встановлення червоного трикутника вниз – для найменшого 2 

9 Встановлення жовтий кружечок – для всіх інших значень 2 

10 Обчислення загальної вартості замовлення  2 

11 Обчислення середньої вартості замовлення з округленням до сотих  1,5 

12 Додавання стовпчика «Рейтинг» та визначення місця співробітника 
за показником середньої вартості подарунків  

3 

13 Для значень стовпчиків «Загальна вартість» та «Середня вартість» 

створення на окремому аркуші Діаграму з двома осями значень  

6 

  РАЗОМ 35 

 

Завдання 4 (бази даних) 

№ Критерій оцінювання 
Максимальна 
кількість балів 

1 Побудова таблиць  бази даних у відповідності до завдання 5 

2 Встановлення звязків між таблицями з забезпеченням їх цілостості  3 

3 Створення полів таблиць відповідних типів (обовязкове грошове 
поле та поле дата в повному форматі) 

2 

4 Створення форм для заповнення таблиць «Співробітники», «Діти», 

«Подарунки» 

3 

5 Створення форми для заповнення таблиці «Замовлення» з з 

розкривними списками 

3 

6 Створення «Головної» форми у відповідності до зразка  2 

7 Кожна кнопка на Головній формі відкриває відповідну форму або 
звіт 

2 

8 Головна форма відкривається окремим вікном 1,5 

9 Створення форми «Замовлення», яка відкривається лише для 
введення даних 

1,5 

10 Заповнення таблиць інформацією 3 

11 Заповнення таблиць обов'язковою інформацією 1 

12 Створення запиту з параметром, який забезпечить формування звіту 5 

13 Створення звіту «Замовлення» 1 

14 Обчислення середньої вартості подарунку по обраному 
співробітнику 

2 

15 Після натискання кнопки «Звіт по співробітнику» на Головній формі 
відображається вікно запиту прізвища співробітника  

2 

16 Створення звіту у відповідності до завдання та зразку оформлення  3 

  РАЗОМ 40 
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ЗАВДАННЯ ІІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 
З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 2014-2015 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ  

І тур  
 

Максимальна кількість балів – 100 балів 
 

ЗАВДАННЯ1: СТВОРИТИ У ПРОГРАМІ MICROSOFT  WORD 2010 ЛИСТ - 
ПОВІДОМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ УЧАСТІ У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ 

УЧНІВСЬКІЙ  ОЛІМПІАДІ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» 
 

Кількість балів - 24 

 

1. Створити у папці з № шифру папку з ім’ям Завдання1. 

2. Використати вихідні дані згідно зразка для компонування листа, створивши 
для нього список за полями таблиці, що формує джерело даних: 

 

Прізвище Ім’я Назва навчального закладу 

Бали за 

перший 
тур 

Бали за 

другий 
тур 

Загальни
й бал 

Пешта  Тетяна  

Успенська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів   
ім. Г. Головенського Успенської 
сільської ради Буринського 
району  Сумської області 

10 37 47 

Дробниця  Марія  

Кролевецька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів  № 2  
ім. М.О. Лукаша Кролевецької  
районної ради Сумської 
області 

22 52 74 

Бондарець  Артем  

Кролевецька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів  № 2 
ім. М.О. Лукаша Кролевецької 
районної ради Сумської 
області 

38 66 104 

Киреєв  Андрій  

Мазівський навчально-
виховний комплекс: 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад 
Путивльської районної ради 
Сумської області 

10 36 46 

Марченко  Надія  

Зноб-Новгородська 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів  Середино-
Будської районної ради 
Сумської області 

25 58 83 

Холодько Оксана  

Тростянецька спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 5 
Тростянецької районної ради 
Сумської області 

15 30 45 

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

43 61 104 
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Зберегти джерело даних під ім’ям Дані у папку Завдання1. 

3. Підготувати основний документ, на основі якого буде створений лист-
повідомлення результатів участі у Всеукраїнській учнівській  олімпіаді з 

інформаційних технологій за поданим зразком: 

  
 

«Назва_навчального_закладу» 
 Шановний «Прізвище» «Ім’я» повідомляємо Вам результати участі у 

Всеукраїнській учнівській  олімпіаді з інформаційних технологій: 
 

Перший тур 

(кількість балів) 

Другий тур 

(кількість балів) 
Загальний бал 

«Бали_за_перший_тур» «Бали_за_другий_тур» «Загальний_бал» 

 
Зберегти основний документ під ім’ям Зразок у папку Завдання1. 

4. Створити лист-повідомлення результатів участі у Всеукраїнській учнівській 
олімпіаді з інформаційних технологій, що містить зміст листа відповідно до основного 
документу одразу для кожного учасника (тобто сім повідомлень в одному документі). 

Якщо учасник набрав більше ніж 50 балів, то під таблицею результатів повинно 
з’являтись додаткове повідомлення «Ви запрошуєтесь до участі у 

тренувальних зборах». Зберегти документ під ім’ям Повідомлення у папку 
Завдання1. 

5. За результатами виконання у папці Завдання1 повинно бути три файли. 
 

ЗАВДАННЯ 2: СТВОРИТИ МУЛЬТИМЕДІЙНУ ІНСТРУКЦІЮ У ПРОГРАМІ 

MICROSOFT  POWERPOINT 2010 
 

Кількість балів – 24 

 

І. Створити презентацію (кількість слайдів необмежена), яка б відображала всі 

можливі способи створення текстового документу Microsoft Word. 

Вимоги до презентації: 

1. На першому слайді має бути перелік всіх можливих способів створення 

текстового документу Microsoft Word у вигляді змісту, що надає можливість 

перегляду у будь-якій послідовності кожного способу та повернення до першого 

слайду.  

2. Кожен спосіб має назву та автоматично відображається за допомогою 

графічних зображень, що поетапно представляє алгоритм створення текстового 

документу Microsoft Word. Графічні зображення повинні доповнюватись 

уточнюючими фрагментами.  

3. Режим демонстрації презентації має відповідати описаним вимогам: 
 незалежно від послідовності вибору пункту змісту повинен 

демонструватися саме обраний спосіб створення текстового документу Microsoft 

Word; 

 при натисканні на будь-який варіант пункту змісту запускається 

покрокова мультимедійна демонстрація даного способу з обов’язковим поверненням 

на перший слайд. 

ІІ. Зберегти презентацію у папку з № шифру під ім’ям Презентація. 
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ЗАВДАННЯ 3: СТВОРИТИ ПІДСУМКОВУ ТАБЛИЦЮ У ПРОГРАМІ MICROSOFT 
OFFICE EXCEL 2010 (ВХІДНІ ДАНІ ЗНАХОДЯТЬСЯ У ПАПЦІ «ДЛЯ 
УЧАСНИКА» ФАЙЛ «РЕЗУЛЬТАТИ ОЛІМПІАДИ») 

 

Кількість балів - 24 
 

І. Створити підсумкову таблицю на аркуші Результати олімпіади 2014 за 
вказаними вимогами:  

 інформацію на аркушах Результати олімпіади 2013 та Результати 

олімпіади 2012  залишити без змін (не дозволяється сортувати, фільтрувати, 

редагувати та виконувати інші дії, що призводять до змін); 

 за допомогою функції перенести тільки числові дані з аркушів 

Результати олімпіади 2013 та Результати олімпіади 2012 на аркуш 

Результати олімпіади 2014 відповідно до  вказаної послідовності даних стовпця В.  

 у стовпчику W за допомогою функції обчислити для кожного 

району/міста кількість зайнятих місць за три роки («0» – не є зайнятим місцем); 

 у комірку X3 за допомогою функції вивести порядковий номер 

району/міста за критерієм найбільшої кількості зайнятих місць за три роки; 

 у комірку Y3 за допомогою функції вивести порядковий номер 

району/міста за критерієм найменшої кількості зайнятих місць за три роки. 

ІІ. Побудувати діаграму, яка відображатиме кількість зайнятих місць у 2012, 2013 та 

2014 роках по класах: 10 клас – тип діаграми «Графік», 11 клас – тип діаграми 

«Стовпчаста діаграма». 

ІІІ. Зберегти файл у папку  з № шифру під ім’ям Підсумкова таблиця. 
 

ЗАВДАННЯ 4: СКЛАСТИ РЕЙТИНГ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ ЗА 
2014 РІК У ПРОГРАМІ MICROSOFT OFFICE ACCESS 2010 (ВХІДНІ 

ДАНІ ЗНАХОДЯТЬСЯ У ПАПЦІ «ДЛЯ УЧАСНИКА» ФАЙЛ 
«РЕЙТИНГ») 

 

Кількість балів - 28 
 

Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено консолідований 

рейтинг вищих навчальних закладів України в 2014 році. Під час виконання завдання 
будемо використовувати лише перші 50  вищих навчальних закладів України за 

даними рейтингів «ТОП-200 Україна», «Scopus» та «Вебометрикс».  
 

І. База даних відкривається головною формою Рейтинг. Форма повинна містити  

кнопки ТОП-200 Україна, Scopus, Вебометрикс та Загальний рейтинг для 
перегляду даних за вказаними вимогами: 

1. На основі таблиці ТОП-200 Україна та Scopus  створити запити, які 
відсортують вузи за рейтингом від 1 до 50, за основу покласти критерій найвищий 
загальний показник – 1 місце, ..., найнижчий загальний показник – 50 місце. Зберегти 

запити під ім’ям Запит ТОП-200 Україна та Запит Scopus. Таблиця Вебометрикс 
містить вже відсортовані за рейтингом дані. 

2. Створити запит Загальний рейтинг для відображення 50 вищих 
навчальних закладів України за трьома рейтингами,  який складається з чотирьох 
стовпчиків: Назва ВНЗ, ТОП-200 Україна, Scopus, Вебометрикс. Кожен рейтинг 

відображати одним показником – сумою значень рейтингових критеріїв. Зберегти 
запити під ім’ям Загальний рейтинг. 

ІІ. Зберегти файл у папку  з № шифру під ім’ям Рейтинг.  
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ІІ тур  
 

Максимальна кількість балів – 75 балів 
 

ЗАВДАННЯ1: СТВОРИТИ ШАБЛОН ЛИСТА ТА НАПИСАТИ ІНФОРМАЦІЙНЕ 

ПОВІДОМЛЕННЯ У ПРОГРАМІ MICROSOFT OFFICE WORD 2010 
 

Кількість балів - 25 
 

І. Створити у папці з № шифру папку з ім’ям Завдання1 

ІІ. Створити шаблон документу дотримуючись наступних вимог: 
1. Параметрами сторінки шаблону: 

- формат аркушів А4 (210 × 297 мм); 
- поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 20 мм; 

- орієнтація сторінки – книжна. 
2. Параметри вмісту шаблону: 

- аркуш розділити навпіл горизонтальною лінією; 
- у верхньому правому куті  вставити графічне зображення розміром  

1,5х2 см, що буде символізувати марку; 
- у верхньому лівому куті заповнюєте реквізити особистими (уявними) 

даними: Відправник, що містить 1-й рядок ПІБ відправника; 2-й рядок Вулиця; 3-й 
рядок Місто (село); 4-й рядок Район, область; 5-й рядок Країна; 

- у верхньому правому куті  під графічним зображенням (маркою) вказати 
реквізити для подальшого неодноразового використання: Одержувач, що містить 1-й 

рядок Назва організації; 2-й рядок Тема листа. 
3. Зберегти шаблон під ім’ям Шаблон у папку Завдання1.  

ІІІ.  Відкрити  та заповнити збережений шаблон: 
1. Заповнити реквізити Одержувача запропонованими даними: 

- у рядку Назва організації написати кафедра інформаційно-

комунікаційних технологій Сумського ОІППО; 
- у рядку Тема листа написати Інтернет як глобальна мережа. 

2. Заповнити вміст документу (обсяг до однієї сторінки, шрифт Calibri,  

кегель – 16, інтервал – 1,15): 
- у нижній частині аркуша під горизонтальною лінією написати зв’язне 

інформаційне повідомлення на тему «Інтернет як глобальна мережа», використавши 

п’ять із  запропонованих термінів: електронна пошта, хостинг, онлайн, аккаунт, 
браузер, пост, посилання, блог, сайт; 

 - кожен термін представити у вигляді визначення, яке з’являється у 
спливаючому вікні над терміном при наведені на ньому курсору миші. Визначення 
термінів повинні бути тільки у спливаючих вікнах (не дозволяється їх розташування 

на полях, інших сторінках документу, в інших документах) та не залежати від 
налаштування програмного забезпечення комп’ютера.  

3. Зберегти документ під ім’ям Лист у папку Завдання1. 
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ЗАВДАННЯ 2: СТВОРИТИ КРОСВОРД У ПРОГРАМІ MICROSOFT OFFICE 
POWERPOINT 2010 

 

Кількість балів - 25 
 

І. Створити презентацію, що складається з одного слайду. 
Вимоги до презентації: 
1. На слайді одразу з’являється форма кросворду за зразком, у яку в 

подальшому можна вписувати вірні відповіді: 

        
1          

     
2             

                  

                  

     
3      

4       

                  

 
5                 

          6        

 
7                 

                  

2. Для подальшого інтерактивного представлення кросворду необхідно його 

розгадати: 
По горизонталі: 

2.Точка мережі, в якій обслуговується користувач або приєднаний 

комунікаційний канал. 
3. Елемент офісного документу, якому присвоєно унікальне ім’я. Це ім’я можна 

використовувати для подальших гіперпосилань. 

6. Набір команд на інтерпретуючій мові програмування.  
7. Додання до тексту, графічного або іншого об’єкту спеціального відео- чи 

звукового ефекту. 
По вертикалі: 

1. Опис фізичних з’єднань у локальній мережі або логічних зв’язків між її 

вузлами, що вказує, які пари вузлів можуть з’єднуватися між собою. 
4. Хакер, який зламує комп’ютерні системи захисту з метою крадіжки і 

отримання фінансових доходів. 
5. Масове розсилання небажаних рекламних повідомлень на електронні 

поштові скриньки. 

Режим демонстрації презентації повинен відповідати описаним вимогам: 
 незалежно від послідовності вибору номеру відповіді (1,2,3, ...) кожне слово у 

формі кросворду з’являється починаючи з першої до останньої літери по черзі; 
 слово-відповідь з’являється у клітинках кросворду після натискання на 

цифру; 

 налаштувати можливість зникнення у будь-якій послідовності певного слова-
відповіді шляхом повторного натискання на цифру.  

Зберегти презентацію у папку з № шифру під ім’ям Кросворд. 
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ЗАВДАННЯ 3: СТВОРИТИ ТЕСТ У ПРОГРАМІ MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010 
 

Кількість балів - 25 

 
І. Створити тест за вказаними вимогами: 

1. Аркуш1 містить тестові завдання та запропоновані варіанти відповідей з 
можливістю обрати вірну відповідь: 

 Як правильно записати в комірку Excel число 4,76109? 

а) 4.76Е9 
б) 4,76Е9 

в) 4,76*E9 

 При якій адресації змінюються адреси комірок у формулах при їх 

копіюванні? 
а) відносній  
б) абсолютній 

в) абсолютній і відносній 

 Структура  бази даних де реалізується зв’язок між даними Один-до-одного: 

а) реляційна 
б) мережева 

в) ієрархічна 

 Поле, значення якого не повторюється в різних записах і  використовують 
для зв’язку між таблицями  Microsoft Access: 

а) основне 
б) ключове 

в) залежне 

 12 Кбайт дорівнюють: 
а) 12288 байтам  

б) 6 Мбайтам 
в) 4836 бітам 

 Запис ##### в комірці Excel означає: 
а) неправильна формула 

б) неіснуючий формат 
в) число заданого формату не вміщується в комірку 

 До логічних функцій Excel належить функція: 

а) ЕСЛИ (умова; вираз1; вираз2) 
б) ЕСЛИ (вираз1; вираз2) 

в) СРОТКЛ (діапазон) 

 Як записується число 11 десяткової системи у двійковій системі числення? 
а) 0101 

б) 1111 
в) 1011 

2. Аркуш2 містить аналіз вірних та невірних відповідей за наступними 
вимогами: 

- до кожного питання за порядковим номером визначити та відобразити 

правильні варіанти відповідей  
- незалежно від вибору варіанту відповіді на аркуші1 відображається аналіз 

вибору за критерієм «вірно» або «не вірно» на аркуші2; 
- під аналізом вибору за критеріями відображається два параметри 

«Кількість вірних відповідей» та «Кількість невірних відповідей». 

3. Зберегти файл у папку  з № шифру під ім’ям Тест. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ІІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 2014-2015 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ  

І - ТУР 

 

Виконання завдання 
Максимальна 

кількість балів 

Завдання 1 24 

1.Створена папка  з ім’ям Завдання1 у папці з  № шифру  0,5 

2.Створене джерело даних під ім’ям Дані у папку з ім’ям 

Завдання1. 

7 (1бал х 7 даних) 

3. Створений основний документ за умовою завдання 

 

8 

4. Створений  лист-повідомлення результатів участі для 

кожного учасника 5 

5. З’являється додаткове повідомлення «Ви запрошуєтесь до 

участі у тренувальних зборах», якщо учасник набрав більше ніж 
50 балів. 

3,5 

Завдання 2 24 

1.На першому слайді відображений перелік всіх можливих 
способів створення текстового документу Microsoft Word у 

вигляді змісту, що надає можливість перегляду у будь -якій 
послідовності та повернення до першого слайду.  

4 

2. Кожен спосіб має назву та автоматично відображається за 

допомогою графічних зображень, що поетапно представляє 
алгоритм створення текстового документу Microsoft Word. 
Графічні зображення містять уточнюючі фрагменти.  

1-2 способи  
3-4 способи  

5 і > способів 

 

 
 
 

5  
7  

10  

3. Незалежно від послідовності вибору пункту змісту 
демонструється саме обраний спосіб створення текстового 

документу Microsoft Word 
1-2 способи  
3-4 способи  

5 і > способів 

 
 

 
2  
4  

6  

4. При натисканні на будь-який варіант зі списку запускається 
покрокова мультимедійна демонстрація даного способу з 

обов’язковим поверненням на перший слайд. 

4 

Завдання 3 24 

1. Інформація на аркушах Результати олімпіади 2013 та 
Результати олімпіади 2012  залишена без змін  

1 

.2 Автоматично перенесені тільки числові дані з аркушів 

Результати олімпіади 2013 та Результати олімпіади 2012 на 
аркуш Результати олімпіади 2014 відповідно до  вказаної 
послідовності даних стовпця В 

7 
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2 – ТУР 

3. У стовпчику W за допомогою функції обчислюється для 

кожного району/міста кількість зайнятих місць за три роки 
(значення «0» – не є зайнятим місцем) 

3 

4. У комірку X3 за допомогою функції виводиться порядковий 

номер району/міста за критерієм найбільшої кількості зайнятих 
місць за три роки; 

4 

5. У комірку Y3 за допомогою функції вивеодиться порядковий 
номер району/міста за критерієм найменшої кількості зайнятих 

місць за три роки. 

4 

6. Побудована діаграма, яка відображає кількість зайнятих місць 
за три роки по класах, 10 клас – тип діаграми «Графік», 11 клас 

– тип діаграми «Стовпчаста діаграма». 

5 

Завдання 4 28 

1.  База даних відкривається головною формою Рейтинг 3 

2.  Форма містить кнопки «ТОП-200 Україна», «Scopus», 
«Вебометрикс» та «Загальний рейтинг» для перегляду даних 

6  
(1,5 бали х 4 кнопки) 

3.  Створені запити на основі таблиці «Топ 200 Україна» та 

«Scopus», які відсортують вузи за рейтингом від 1 до 50 

10  

(5 балів х 2 запити) 

4.  Створений запит Загальний  рейтинг для відображення 50 
вищих навчальних закладів України за трьома рейтингами,  який 

складається з чотирьох стовпчиків: «Назва ВНЗ», «ТОП-200 
Україна», «Scopus», «Вебометрикс». 

9 

Всього 100 

Виконання завдання 
Максимальна 
кількість балів 

Завдання 1 25 

І.Створена папка  з ім’ям Завдання1 у папці з  № шифру  0,5 

ІІ. Створений шаблон документу за вимогами:  

1. Задані параметрами сторінки шаблону: 

 формат аркушів А4 (210 × 297 мм) 

 поля: верхнє, нижнє, ліве, праве - 20 мм 

 орієнтація сторінки – книжна 

 

0,5 
0,5 

0,5 

2.  Задані параметри вмісту шаблону: 

 аркуш розділений навпіл горизонтальною лінією 

 у верхньому правому куті  вставлене графічне 
зображення розміром 1,5х2 см, що символізує марку 

 у верхньому лівому куті заповнені реквізити особистими 
даними: Відправник, що містить 1-й рядок ПІБ відправника; 2-й 
рядок Вулиця; 3-й рядок Місто (село); 4-й рядок Район, 

область; 5-й рядок Країна; 

 у верхньому правому куті  під графічним зображенням 

(маркою) вказані реквізити для подальшого неодноразового 
використання: Одержувач, що містить 1-й рядок Назва 

організації; 2-й рядок Тема листа. 

 
0,5 

0,5 
 

2,5 

(0,5 бали × 5 даних) 
 

1 
(0,5 бали × 5 даних) 

 

3.  Документ збережений з розширенням .dotx 2,5 

ІІІ. Заповнений шаблон за вимогами  

 

 

1 
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1. Заповнені реквізити одержувача за вимогами 

2. Заповнений вміст документу за вимогами 

 (обсяг до однієї сторінки, шрифт Calibri, кегель 16, інтервал 
1,15): 

- у нижній частині аркуша під горизонтальною лінією написане 
зв’язне інформаційне повідомлення на тему «Інтернет як 
глобальна мережа» та використані 5 із  запропонованих 

термінів: електронна пошта, хостинг, онлайн, аккаунт, 
браузер, пост, посилання, блог, сайт  

-кожен термін представлений у вигляді визначення, яке 
з’являється у спливаючому вікні над терміном. Визначення 
термінів повинні бути тільки у спливаючих вікнах (не 

дозволяється розташування на полях, інших сторінках 
документу та в інших документах) та не залежати від 

налаштування програмного забезпечення комп’ютера. 

 

1,5 
 

5 (1 бал × 1 термін) 
 
 

 
 

10  
(2 бали × 1 термін) 

 

Завдання 2 25 

1. Презентація містить лише один слайд 2 

2. На слайді  одразу з’являється форма кросворду за зразком 2 

3. Кросворд розгаданий вірно 
 

7  
(1 бал × 1 відповідь) 

4. Режим демонстрації презентації відповідає вимогам: 

- незалежно від послідовності вибору номеру відповіді (1,2,3, ...) 
кожне слово у формі кросворду з’являється починаючи з першої 
до останньої літери по черзі; 

- слово-відповідь з’являється у клітинках кросворду після 
натискання на цифру; 

- налаштована можливість зникнення у будь-якій послідовності 
певного слова-відповіді шляхом повторного натискання на 
цифру. 

7  

(1 бал × 1 відповідь) 
 
 

3,5 
(0,5 бали × 1 термін) 

3,5 
(0,5 бали × 1 термін) 

3. Кросворд розгаданий вірно 

 

7 

(1 бал × 1 відповідь) 

Завдання 3 25 

1. Створений  тест з можливістю обрати вірну відповідь  8  
 (1 бал × 1 термін) 

2. Аркуш2 містить правильні варіанти відповідей за порядковим 

номером 

8  

(1 бал × 1 термін) 

3. Незалежно від вибору варіанту відповіді на аркуші1 
відображається аналіз вибору за критерієм «вірно» або «не 
вірно» на аркуші2; 

4 
(0,5 бали × 1 термін) 

4. Під аналізом вибору за критеріями відображається два 
параметри «Кількість вірних відповідей» та «Кількість невірних 
відповідей» 

5 

Всього: 100 
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СКЛАД ЖУРІ ІІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З 

ІНФОРМАТИКИ, 2014-2015 Н.Р. 

 

Голова журі Петрова Лариса Григорівна, завідувач кафедри 

інформаційно-комунікаційних технологій Сумського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 

кандидат технічних наук, доцент (за згодою); 
Заступник голови журі Петров Сергій Олександрович, асистент кафедри 

комп’ютерних наук Сумського державного університету, 

кандидат технічних наук (за згодою); 
Секретар Ященко Валентина Вікторівна, методист інформатики 

Сумського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти (за згодою); 

Герасименко Наталія 

Вікторівна 

– старший викладач кафедри інформаційно-

комунікаційних технологій Сумського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти (за 
згодою);  

Лобода  
Вікторія Володимирівна 

– викладач кафедри інформаційно-комунікаційних 
технологій Сумського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти (за згодою); 
Семеніхіна Олена 
Володимирівна 

– завідувач кафедри інформатики Сумського 
державного педагогічного університету  

імені А.С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, 
доцент (за згодою); 

Дегтярьова Неля 
Валентинівна 

– викладач кафедри інформатики Сумського 
державного педагогічного університету                          
імені А.С. Макаренка (за згодою); 

Експерт-консультант Антонченко Марія Олексіївна, доцент кафедри 
інформаційно-комунікаційних технологій Сумського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 
кандидат технічних наук, доцент(за згодою); 
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ 
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ІІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ  

З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 2014-2015 Н.Р. 

 
 У першому та другому етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

інформаційних технологій були задіяні учні 10-11 класів. У ІІ етапі Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з інформаційних технологій взяли участь 658 учнів, з них 274 – з 
міських загальноосвітніх навчальних закладів, 255 – сільських, 129 – зі 

спеціалізованих навчальних закладів. 
ІІІ етап олімпіади відбувся 23-24 січня 2015 року. У ньому взяли участь  

53 учня 10-11 класів з районів та міст області (згідно з рейтингом команд –  
59 учнів).  

 

Учасники 
Міських 

загальноосвітніх 
шкіл 

Сільських 
загальноосвітніх 

шкіл 

Спеціалізованих 
навчальних 

закладів 
Усього 

І етапу 563 708 205 1476 

ІІ етапу 167 138 92 397 

ІІІ етапу 10 9 9 28 

  
В розрізі класів та призерів кількість учасників ІІІ етапу виглядає так: 

 10 клас – 26 учнів – 13 призових місць (1 – І м; 3 – ІІ м; 9 – ІІІ м); 

 11 клас – 27 учнів – 13 призових місць (1 – І м; 3 – ІІ м; 9 – ІІІ м). 
У ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з інформаційних технологій  взяли участь 

53 учня усіх міст та районів області, що на 21% меньше від кількості учасників 2013-
2014 н.р. загальною кількість призових місць 26 дипломів І, ІІ,  
ІІІ ступеня. 

Серед переможців обласної олімпіади 5 (19,2%) представників міських 
навчальних закладів, 4 (15,4%) – сільських, 17 (65,4%) − спеціалізованих з яких:  

5 представників гімназій і 2 представника Сумського державного ліцею-інтернат  з 
посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» 
імені І.Г. Харитоненка. Отже, можна зробити висновок про необхідність сільських та 

міських загальноосвітніх навчальних закладів звернути увагу на підготовку учнів до 
участі в олімпіадах різних рівнів. Розширення таких ефективних форм роботи, як 

факультативи, індивідуальні та групові заняття, спецкурси і гуртки за вибором учнів.  
Найчисельнішими були команди: м. Суми (6 осіб), м. Конотоп (4 осіби), м. 

Шостка (4 осіби), Державного ліцею-інтернат  з посиленою військово-фізичною 

підготовкою «Кадетський корпус» імені І.Г. Харитоненка  (3 осіби). 
Найвища результативність участі  (100%) показали учні загальноосвітніх 

навчальних закладів м. Шостка (4 учасника – 4 переможця), м. Охтирка (2 учасника – 
2 переможця), м. Ромни (2 учасника – 2 призових місця). 

Високу результативність участі в змаганнях мають учні Державного ліцею-

інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» ім. І.Г. 
Харитоненка (3 учасника – 2 переможця), м. Суми (6 учасників – 5 призових місць).  

Наймолодші учасники олімпіади: Синявська Євгенія Романівна − учениця 

8 класу Шосткинської гімназії Шосткинської міської ради та Бондарець Артем 
Павлович − учень 9 класу Кролевецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів   

№ 2 ім. М.О. Лукаша Кролевецької районної ради, які змагалася на паралелі  
10-х класів та посіли почесні ІІ та ІІІ місця.  

Не приймала участь  команда  Путивльського району. 
Найнижчі результати показали учні: Білопільського, Конотопського, 

Лебединського районів. 
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Відсутні переможці у Білопільському, В-Писарівському, Глухівському, 

Конотопському, Лебединському, Охтирському, Сумському, Середино-Будському, 
Шосткинському районах, м. Лебедин.  

Дані результати свідчать про відсутність системної роботи з обдарованими 
учнями і глибокого розбору завдань та аналізу результатів попередніх олімпіад. 

Для досягнення високих результатів необхідно впроваджувати в роботу з 
обдарованими учнями сучасні технології навчання, оптимізувати індивідуальну 
роботу, ефективно використовувати години варіативної складової навчального 

робочого плану (курси за вибором, факультативні заняття з розв'язування 
олімпіадних задач), розширити мережу профільних класів та класів з поглибленим 

вивченням інформатики. 
 

Аналіз олімпіадних завдань 

 

ІІ та ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій 

проводився з використанням пакету офісних додатків MS Office (2010 Professional) 
ІІ етап олімпіади проводився в один практичний тур і тривав  4 години.  
Для успішного виконання завдань на момент проведення олімпіади учні 

повинні опрацювати пакет офісних додатків MS Office 2010: Word, Excel, Access, 
PowerPoint. 

Під час роботи над завданням учасник самостійно обирав послідовність 
виконання окремих його складових. Кожна задача оцінювалась визначеною кількістю 
балів, відповідно до критеріїв. 

Під час виконання Завдання №1 Текстовий процесор функцію меню 

«Таблиця/Перетворити текст в таблицю» використали 60% учнів. Створили 

таблицю замовника – 50%, необхідно було використати функцію та відредагувати її 
видаливши зайві стовпці, але учні копіювали окремі комірки в  результаті таблиця не 
відповідала зразку по кількості рядків та кількості сторінок, або створювали таблицю 

частково. Оформлення списків за зразком (сніжинка та римські цифри без крапки) 
виконали на 75%. Відповідність форматування створеної таблиці зразку – частково 

(невірно вибрали стиль для таблиці). Особливий колонтитул першої сторінки – 50% 
не справились з завданням, учні встановлювали колонтитул як малюнок на першій 
сторінці. Не передбачили учні розбиття документа на розділи, тому нумерація  

сторінок не відповідала зразку. З додаванням об'єкту WordArt справились 75% учнів, 
інші оформили заголовок застосувавши форматуванням звичайного тексту. 

Завдання 2. Редактор презентацій оцінювалось в 25б. і полягало у 

створенні презентації з 3-х слайдів, що демонструє вибір товарів у Майстерні Діда 
Мороза. 

У слайдах необхідно було створити об’єкти за зразком, що містились у 
спеціальній папці у форматі .pdf, а також був поданий зразок презентацій формату 

.avi. До об’єктів потрібно було застосувати анімаційні ефекти, використовуючи шляхи 
переміщення, прозорість зображень і кнопку переходу до наступного слайду 
відповідно зразка. 

90% учнів створили презентацію, що демонструє вибір товарів у майстерні 
Діда Мороза, вказані анімації. 7% учнів зберегли презентацію у форматі 

демонстрації, інші не звернули увагу на оформлення результату роботи. 60% учнів 
створили тригери для переміщення довільної кількості подарунків до мішка. 

Труднощі виникли при встановленні прозорого тла зображень. Учні видаляли 

тло, а не робили його прозорим. 60% учнів не створили перехід до наступного слайду 
при натисканні кнопки «в дорогу» та перехід між слайдами за зразком. 

У Завданні 3 за наведеним шаблоном потрібно було створити Калькулятор 

витрат на подарунки фірми. З завданням справилися 30% учасників. Велика 
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кількість учнів не знали як створювати списки в середовищі табличного процесора. 
Стовпчик Ціна повинен був заповнюватися автоматично після вибору відповідних 
солодощів, для цього необхідно було використати функцію ВПР(). З цим завданням 

впоралися 25% учасників. Найбільше труднощів виникло при додаванні стовпчика 
Рейтинг та створенні на окремому аркуші діаграми з двома осями значень . 

Завдання 3 виявилося найважчим, з ним на 100% не впорався жоден учень. 
До розв’язування  Завдання 4 приступили більше учнів ніж в попередні роки. 

Більшість учнів створили таблиці і внесли дані, вказавши типи відповідних полів. 

Також створили форми для введення даних і головну форму у відповідності до 
зразка. Не всі учні змогли створити запит з параметром, який забезпечив би 

формування звіту. Наслідком цього були не правильно створені  звіти без підрахунку 
середньої вартості по обраному співробітнику. 

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій 

проводився у дводенний термін за завданнями, розробленими Сумським обласним 
інститутом післядипломної педагогічної освіти. 

Олімпіадні завдання, запропоновані учням, відповідають сучасним вимогам до 
вивчення інформаційних технологій, орієнтовані на професійну компетентність учнів, 
їхній інтелектуальний потенціал, неординарність та креативність мислення. 

Перший (практичний) тур тривав 4 години і складався з 4 завдань за 
програмами MS Offise 2010  

З Завданням 1 справилися 21%. Найпоширенішою помилкою при виконанні 
Завдання 1 було те, що більше 75% учасників всі дані вводили вручну. Створили 
джерело даних під ім’ям Дані у папку з ім’ям Завдання 1 4% учасників олімпіади. 

Основний документ відповідно до умови Завдання 1 створили лише 6% учасників. 

Лист-повідомлення створили 9% учасників. Додаткове повідомлення відповідно до 
умови Завдання 1 автоматично з’являлося  лише у 4% учасників. 

Завдання 2 виконали 73% учнів. Відобразили 1-2 можливих способів 

створення текстового документу Microsoft Word у вигляді змісту, що надає 

можливість перегляду у будь-якій послідовності та повернення до першого слайду 
25% учасників, 3-4 способи – 51%, 5 і більше – 4% учасників. Автоматично 

відобразити за допомогою графічних зображень, що поетапно представляють 
алгоритм створення текстового документу Microsoft Word змогли 45% учасників. 
Незалежно від послідовності вибору пункту змісту продемонструвати саме обраний 

спосіб створення текстового документу Microsoft Word змогли 83% учасників. При 
натисканні на будь-який варіант зі списку запускається покрокова мультимедійна 

демонстрація даного способу з обов’язковим поверненням на перший слайд – 81% 
учасників. 

При виконанні Завдання 3 автоматично перенесли тільки числові дані з 

аркушів Результати олімпіади 2013 та Результати олімпіади 2012 на аркуш 
Результати олімпіади 2014 відповідно до вказаної послідовності даних стовпця В – 

42% учасників олімпіади. Автоматично перенесли але з порушенням  послідовності 
даних стовпця В – 17 %. І 41% учнів перенесли дані не автоматично, а шляхом 
введення інформації вручну з клавіатури. У стовпчику W за допомогою функції 

обчислили для кожного району/міста кількість зайнятих місць за три роки (значення 
«0» – не є зайнятим місцем) – 31% учасників олімпіади. У стовпчику W за допомогою 

функції представили обчислення, які не відповідають умові, а саме обчислили суму, 
а не  кількість зайнятих місць за три роки – 69% учнів. У комірку X3 за допомогою 
функції вивели порядковий номер району/міста за критерієм найбільшої та 

найменшої кількості зайнятих місць за три роки – 21% учнів. 19% – учасників олімпіад  
вивели порядковий номер але не за допомогою функції, а шляхом введення даних. 

60% учнів не виконали дане завдання. Побудували діаграму, яка відображає кількість 
зайнятих місць за три роки по класах, 10 клас – тип діаграми «Графік», 11 клас – тип 
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діаграми «Стовпчаста діаграма» – 11% учнів. 37% учасників олімпіади побудували 
діаграми за вказаними критеріями, а не діаграму. 52% побудували діаграми, що не 
відповідають умові, а саме відобразили не кількість, а суму. 

У Завданні 4 потрібно було скласти рейтинг вищих навчальних закладів 

України за 2014 рік у програмі Microsoft Office Access 2010. З завданням справилися 

51% учнів. База даних відкривається головною формою Рейтинг у 19% учнів. Форма 
містить кнопки «ТОП-200 Україна», «Scopus», «Вебометрикс» та «Загальний 
рейтинг» для перегляду даних у 44 % учнів. Форма містить не всі кнопки зазначені в 

умові у 7 % учнів. Форма містить кнопки без можливості  перегляду даних у 14 % 
учнів. Форма не створена у 35 % учасників олімпіади. Створені запити на основі 

таблиці «Топ 200 Україна» та «Scopus», які відсортують вузи за рейтингом від 1 до 50 
у 51 % учнів. Створені запити, що не відповідають умові задачі у 45 % учнів. Запити 
не створені у 4 % учасників олімпіади. Створений запит Загальний рейтинг для 

відображення 50 вищих навчальних закладів України за трьома рейтингами,  який 
складається з чотирьох стовпчиків: «Назва ВНЗ», «ТОП-200 Україна», «Scopus», 

«Вебометрикс» у 44 % учнів. Запит не створений у 56 % учнів. Найкраще справився з 
завданням Нечепорук Олександр учень Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 
№9 м.Суми, Сумської міської ради. 

ІІ тур (теоретично-практичний) олімпіади тривав 3 години та складався з 3 
завдань. Найкраще з завданнями ІІ туру справилися учні Сумського державного 

ліцею-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» 
імені І.Г.Харитоненка. 

У Завданні 1 потрібно було створити шаблон листа та написати 

інформаційне повідомлення у програмі MS Office Word 2010 на тему «Інтернет як 
глобальна мережа». Створили шаблон документу за вимогами відповідно до умови 
Завдання 1 майже 90%.  Документ зберегли з розширенням .dotx (Шаблон) 42% 

учасників. Зв’язне інформаційне повідомлення на тему «Інтернет як глобальна 
мережа» з використанням 5 запропонованих термінів було написане 82% 
учасниками. Визначення термінів у спливаючих вікнах згідно умови Завдання 1 

представили 29% учнів.  
Завдання 2 учні виконали з такими показниками: кросворд повністю вірно 

розгадали 7% учасників, режим демонстрації презентації відповідно до вимог 
завдання  змогли правильно налаштувати 51% учасників. Найпоширенішими 

помилками були такі:  не налаштована можливість зникнення у будь-якій 
послідовності певного слова-відповіді шляхом повторного натискання на цифру; 

слова у формі кросворду з’являлися не по літері, а одразу цілим словом; низький 
рівень знань теоретичного матеріалу. 

При виконанні Завдання 3 створили тест з можливістю обрати вірну 

відповідь 69% учнів. 31% учнів створили тест без  можливості обрати вірну відповідь. 
Правильно надали відповіді на запитання тесту 23% учнів, допустили одну помилку 

31% учнів та 3% учнів відповіли на запитання тесту не вірно. Незалежно від вибору 
варіанту відповіді на аркуші1 відобразили аналіз вибору за критерієм «вірно» або 
«не вірно» на аркуші2 79% учнів. Не відобразили аналіз вибору за критерієм 21% 

учнів. Під аналізом вибору за критеріями відобразили два параметри «Кількість 
вірних відповідей» та «Кількість невірних відповідей» 64%  учнів. Не відобразили два 

параметри 36% учнів. 
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За загальною кількістю балів високі результати показали учні Сумського 

державного ліцею-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою 
«Кадетський корпус» імені І.Г.Харитоненка, Конотопської гімназії Конотопської міської 
ради і Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9, м. Суми. 

Традиційними лідерами олімпіад є вихованці вчителів інформатики: 
 

Яценко  

Станіслав 
Григорович  

Кролевецька загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів №  2 

ім. М.О. Лукаша Кролевецької районної ради Сумської області  

Слуцька Ірина 
Анатоліївна  

Шосткинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1  
Шосткинської міської ради Сумської області 

Харькова Оксана 
Володимирівна 

Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо 
обдарованих дітей Сумської обласної ради  

Солод Світлана 

Володимирівна 

Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною 
підготовкою «Кадетський корпус» 

імені І.Г. Харитоненка Сумської області 

Зиміна Любов 
Олександрівна  

Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №10 ім. Героя 
Радянського Союзу О.Бутка м. Суми Сумської області  

 

Завдання, що були запропоновані, відповідали рівню ІІІ етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з інформаційних технологій, мали на меті виявити учнів, що 

здатні творчо застосовувати програмові та позапрограмові знання, вироблені у них 
вміння і навички мислити творчо, нестандартно, оригінально. 

З метою підвищення результативності учасників рекомендується: окреслити 

план заходів щодо роботи зі здібними та обдарованими учнями; запроваджувати 
поглиблене вивчення предметів, профілізація та соціалізація навчання, розширити 

співпрацю з вищими навчальними закладами, здійснювати методичний та 
психологічний супровід роботи зі здібними та обдарованими учнями. заохочувати 
обдарованих учнів та їх вчителів до  роботи  у розробках МАН, Всеукраїнських 

учнівських олімпіад, інтернет олімпіад, турнірів, конкурсів, акції тощо. 
Учителям у роботі з учнями слід більшу увагу приділяти вивченню 

фундаментальних понять, основних закономірностей, навчати учнів умінню 
встановлювати логічні зв’язки, формувати уміння і навички практичного характеру, 
приділяти більше уваги практичній роботі.  

Відсоткові показники за параметрами туру та ПЗ
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СПИСОК УЧНІВ-ПЕРЕМОЖЦІВ ІІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ 
ОЛІМПІАДИ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, 2014-2015 Н.Р. 

 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, 
по батькові учня 

Назва навчального закладу 
Зайняте 

місце 

1.  
Петров Сергій 
Віталійович 

Державний ліцей-інтернат з посиленою 

військово-фізичною підготовкою «Кадетський 
корпус» імені І.Г.Харитоненка 

І 

2.  
Гаврилюк 
Катерина 

Миколаївна 

Конотопська гімназія Конотопської міської ради 

Сумської області 
ІІ 

3.  
Слуцький 
Дмитро 
Олексійович 

Комунальна організація (установа, заклад) 

"Шосткинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
№ 1  Шосткинської міської ради Сумської 

області" 

ІІ 

4.  

Синявська 

Євгенія 
Романівна 

Комунальна організація (установа, заклад) 

"Шосткинська гімназія Шосткинської міської 
ради Сумської області" 

ІІ 

5.  

Мучарова 

Євгенія 
Олександрівна 

Охтирська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 2 Охтирської міської ради 
Сумської області 

ІІІ 

6.  
Холодько 
Оксана 
Григорівна 

Тростянецька спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів №5 Тростянецької районної ради 
Сумської області 

ІІІ 

7.  
Жалнін 
Роман 

Михайлович 

Комунальна установа Сумська спеціалізована 
школа І-ІІІ №7, м. Суми, Сумської області   

ІІІ 

8.  
Корощенко 
Тетяна 

Юріївна 

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

ІІІ 

9.  
Ковальов 
Олексій 

Віталійович 

Комунальна установа Сумська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів  №29, м. Суми, Сумської 

області 

ІІІ 

10.  
Петренко Віталій 

Віталійович 

Роменська спеціалізована загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 1  ім. П.І. Калнишевського 
Роменської міської ради Сумської області 

ІІІ 

11.  
Бондарець 

Артем Павлович 

Кролевецька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів  № 2 імені М.О.Лукаша Кролевецької 
районної ради Сумської області 

ІІІ 

12.  

Ювченко 

Олексій 
Володимирович 

Комунальна організація (установа, заклад) 

"Шосткинська гімназія Шосткинської міської 
ради Сумської області" 

ІІІ 

13.  
Руденко Максим 
Олександрович 

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

ІІІ 

14.  
Ігнатьєв Ігор 
Валерійович 

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

І 
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15.  
Нечепорук 
Олександр 

Андрійович 

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

області 

ІІ 

16.  
Ахтирцев Ілля 

Іванович 

Сумська обласна гімназія-інтернат для 

талановитих та творчо-обдарованих дітей 
ІІ 

17.  

Богачек 

Єлизавета 
Миколаївна 

Конотопська гімназія Конотопської міської ради 

Сумської області 
ІІ 

18.  
Бацман Анна 
Русланівна 

Комунальна установа Сумська спеціалізована 

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

ІІІ 

19.  

Ковпак 

Олександр 
Юрійович 

Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів   

№ 4 імені Остапа Вишні Охтирської міської ради 
Сумської області 

ІІІ 

20.  
Дарико 
Владислав 

Геннадійович 

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

області 

ІІІ 

21.  
Селедцов Гліб 

Максимович 

Комунальна організація (установа, заклад) 
"Шосткинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№ 1  Шосткинської міської ради Сумської 
області" 

ІІІ 

22.  
Юракова Юлія 
Геннадіївна 

Роменська спеціалізована загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 1  ім. П.І. Калнишевського 
Роменської міської ради Сумської області 

ІІІ 

23.  
Зеленська Юлія 
Миколаївна 

Успенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
ім. Г.Головенського Успенської сільської ради 

Буринського району  Сумської області 

ІІІ 

24.  
Пуцко Дар’я 
Володимирівна 

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

ІІІ 

25.  
Марюха Віталій 

Васильович 

Беївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Липоводолинської районної ради Сумської 

області 

ІІІ 

26.  

Онищенко 

Сергій 
Вікторович 

Комунальна установа Сумська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської 
області 

ІІІ 
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СПИСОК УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ, ЯКІ ПІДГОТУВАЛИ  
ПЕРЕМОЖЦІВ ІІІ ЕТАПУ  ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 

З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, 2014-2015 Н.Р. 

 

№ 
з/п 

Прізвище, 
ім’я по батькові 

Назва навчального закладу 

1.  Марущенко Олександр 

Миколайович 

Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 

імені Остапа Вишні Охтирської міської ради Сумської 
області 

2.  Слуцька Ірина 

Анатоліївна  

Шосткинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1  

Шосткинської міської ради Сумської області 

3.  Яценко Станіслав 
Григорович 

Кролевецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  
№ 2 ім. М.О. Лукаша Кролевецької районної ради 
Сумської області 

4.  Щербина Людмила 
Петрівна 

Роменська спеціалізована загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 1 ім. П.І. Калнишевського Роменської 
міської ради Сумської області 

5.  Чуланов Володимир 

Іванович 

Роменська спеціалізована загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 2 ім. акад. А.Ф. Йоффе 
Роменської міської ради Сумської області 

6.  Пата Олена  

Іванівна 

Шосткинська гімназія Шосткинської міської ради 

Сумської області 

7.  Солод Світлана 
Володимирівна 

Державний ліцей-інтернат з посиленою військово-
фізичною підготовкою "Кадетський корпус" 
імені І.Г. Харитоненка Сумської області 

8.  Бурдейна Олена 
Геннадіївна 

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

9.  Кучерова Алла 
Миколаївна 

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

10.  Харькова Оксана 

Володимирівна 

Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих 

та творчо обдарованих дітей Сумської обласної ради  

11.  Прокопенко Юрій 
Володимирович 

Успенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
ім. Г.П.  Головенського Успенської сільської ради 

Буринського району Сумської області 

12.  Шеян Олександр 
Анатолійович 

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

13.  Зиміна Любов 

Олександрівна  

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 10  

ім. Героя Радянського Союзу О. Бутка, м. Суми, 
Сумської області 

14.  Мещишина Ганна 

Миколаївна  

Конотопська гімназія Конотопської міської ради 

Сумської області 

15.  Родителєва Вікторія 
Анатоліївна 

Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 
Глухівської міської ради Сумської області 

16.  Басова Ольга 
Миколаївна 

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

17.  Кубінець Ірина 
Сергіївна 

Беївська загальноосітня школа  І-ІІІ ступенів 
Липоводолинської районної ради Сумської області   

18.  Мучарова Людмила 
Іванівна 

Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 
Охтирської міської ради Сумської області 

19.   Голованьов 

Олександр Сергійович 

Угроїдська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Краснопільської районної ради Сумської області 
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20.  Слєдзєвський Юрій 

Богданович 

Тростянецька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5 

Тростянецької районної ради Сумської області 

21.  Чечіль Юрій 
Миколайович 

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29,  
м. Суми, Сумської області 

22.  Мотузна Ксенія 

Олександрівна 

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7,  

м. Суми, Сумської області 

23.  Фалько Юлія 
Григорівна 

Конотопська гімназія Конотопської міської ради 
Сумської області 
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ІV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З 

ІНФОРМАТИКИ, 2014-2015 Н.Р. 
 

З 03 квітня по 07 квітня 2015 року у м. Дніпропетровськ  успішно пройшов IV 

етап  Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій, організатором 
якого виступило Міністерство освіти і науки України. 

04 квітня відбувся 1 тур олімпіади , 05 квітня – 2 тур.  

Сумську область представляла команда у складі 5 учнів. Це: 
– Ігнатьєв Ігор Валерійович, учень 11 класу Державного ліцею-інтернату з 

посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені 
І.Г. Харитоненка Сумської області  

– Нечепорук Олександр Андрійович учень 11 класу Сумської 

спеціалізованої школа І-ІІІ ступенів №9  м. Суми Сумської області 
– Ахтирцев Ілля Іванович учень 11 класу Сумської обласної гімназії-

інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей Сумської 
обласної ради 

– Гаврилюк Катерина Миколаївна учениця 10 класу Конотопської гімназії 

Конотопської міської ради 
– Слуцький Дмитро Олексійович  учень 11 класу Шосткинської 

спеціалізованої школи  І-ІІІ ступенів № 1  Шосткинської міської ради 
Сумської області 

 

 
 

 
За результатами змагань диплом ІІ ступеня одержала Гаврилюк Катерина 

Миколаївна учениця 10 класу Конотопської гімназії Конотопської міської ради, 

дипломи ІІІ ступеня - Ігнатьєв Ігор Валерійович, учень 11 класу Державного ліцею-
інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І.Г. 

Харитоненка Сумської області та Слуцький Дмитро Олексійович учень 11 класу 
Шосткинської спеціалізованої школи  І-ІІІ ступенів № 1  Шосткинської міської ради 
Сумської області 
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Довідка про участь команд Сумської області в ІV етапі Всеукраїнської  
учнівської олімпіади з інформатики 
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ЗАВДАННЯ ІV ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 

З ІНФОРМАТИКИ 2014/2015 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 
 

М І Н І С Т Е Р С Т В О  О С В І Т И  І  Н А У К И  У К Р А Ї Н И  
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ 

ІМ.О.ГОНЧАРА 

 УПРАВЛІНННЯ  

ОСВІТИ ТА НАУКИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  

МІСЬКОЇ РАДИ  
 

ІV Всеукраїнська учнівська олімпіада з інформаційних 
технологій 

ІV етап 
м.Дніпропетровськ І тур 4 квітня 2015 року 

Уважне вивчення умов і 
допоміжних матеріалів 

завдання — половина успіху!  
Життя людства тісно зв’язано з технічним прогресом, винаходами та 

відкриттями. Поява деяких з них була передбачена задовго до їх матеріального 

втілення, інші ж були суцільною несподіванкою як для суспільства, так і для самих 
винахідників, а третім судилося назавжди залишитися в пам’яті як зразок людської 

фантазії, що так і не знайшли втілення в житті. Але як знати… 
Про Нобелівську премію знають майже всі. Вона вручається найвидатнішим 

суспільним діячам та науковцям з  різних галузей науки. Премія може бути 

призначена через великий час, навіть через 20 років після виходу наукової праці, за 
яку нагороджують лауреата. Це відбувається через те, що оцінити значущість 
наукового винаходу можна лише після перевірки його практикою. Але чи потенціал 

всіх винаходів та відкриттів можна осягнути одразу, щоб хоча б почати 
втілювати їх у практику життя? 

У 1991 році з’явилася пародія на Нобелівську премію — Шнобелівська премія. 
Десять Шнобелівських премій вручаються на початку жовтня, в той самий час, 
коли оголошуються лауреати Нобелівської премії. Може здатися, що досліди, 

винаходи та роботи шнобелівських лауреатів — це справжня маячня, з якої можна 
лише посміятися. Але за формулюванням організаторів, Шнобелівська премія 

видається «за досягнення, які спочатку заставляють сміятися, а потім 
замислитися» Так премія вручалась наприклад за дослідження з хімії - як залежить 
швидкість звуку в сирі «Чеддер» від температури, задослідження з гідродинаміки - 

як при ходьбі розплескується чашка кави, за дослідження з психології - чому 
Ейфелева вежа здається нижчою, якщо нахилити голову вліво. 

Будь-який винахідник потребує натхнення. І що може дати більше натхнення 
ніж досвід попередників? Саме тому такою популярністю користуються музеї науки і 
техніки по всьому світу, де виставлені відомі наукові і технічні винаходи. 

Учаснику пропонується прийняти участь у створенні музею може не таких 
відомих, але дуже яскравих технічних цікавинок — «Музею неймовірностей». Робота 

над створенням музею вже розпочата, експонати збираються, але будь-який 
сучасний музей потребує автоматизованої інформаційної системи. 

В рамках створення такої системи учаснику необхідно розв’язати наступні 

задачі виключно засобами MS OFFICE 2010 відповідно до умов задач та файлів — 
інструкцій.  

Використання VBA ЗАБОРОНЕНО!  
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Умова задачі «Музей» 

(Завдання виконується виключно засобами MS ACCESS 2010 та MS WORD 2010) 
Результат з самого початку роботи учасника необхідно зберігати виключно у 

файл музей.accdb наданий авторами. Учаснику забороняється створювати 
такий файл самостійно) 

— Дайте мені музей і я заповню 
його! 

 

Будь-який сучасний музей обов’язково обладнується інтерактивними 
інформаційними системами. Планується розмістити частину автоматизованої 
інформаційної системи музею неймовірностей - медіа-гід на інтерактивних панелях, 

що встановлені в холі музею. Медіа-гід повинен надавати можливість попередньо 
ознайомитися із залами та експонатами музею. 

Інша частина автоматизованої інформаційної системи призначена для 
внутрішнього користування адміністрацією музею. Вона повинна виконувати такі 
функції: 

 облік експонатів; 

 розробка розкладу екскурсій; 

 облік орендованих приміщень. 
Учаснику пропонується розробити перераховані частини автоматизованої 

інформаційної системи відповідно до наданих інструкцій (файл 
Умова_завдання_access.docx ) 

 
Музей 

Інформаційна система  

«Музей» — автоматизована музейна інформаційна система. 
ІС надає користувачеві наступні можливості для різного типу 

користувачів. 

Для співробітників: 

 обробляти, зберігати і публікувати інформацію про музейні предмети; 

 проводити пошук і вибірку даних; 

 створювати інтерактивні мультимедійні системи (медіа-гід). 

Для адміністрації: 

 проводити статистичну обробку збереженої інформації; 

 розробляти розклади проведення екскурсій; 

 підбирати площі приміщень за заявками для проведення  виставок і здачі в 
оренду; 

 тощо. 
 

Розпочато роботу по створенню інформаційної системи для «Музею 
неймовірностей», побудовані і заповнені деякі таблиці: 

1. Відділи музею.  

2. Співробітники. 
3. Посади. 

4. Екскурсії тривалість. 
5. Екскурсоводи. 
6. Експонати. 

7. Зали_1 поверху. 
8. Кімнати ( кімнати другого поверху). 

Вам пропонується продовжити роботу над інтерфейсом системи, змоделювати 
фрагменти роботи медіа-гіда, провести розрахунки для оренди приміщень другого 
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поверху, сформувати розклад оглядової екскурсії в залежності від її початку та 
реалізувати можливість перегляду всіх експонатів музею. Система повинна бути 
створена в середовищі СУБД Access. 

 
Принцип дії системи «Музей» 

 
БД відкривається головною формою «Головна». (Рис.1).  

 
1. Форма «Головна» 

Форма містить назву музею та фоновий малюнок. Назва зроблена в MS Word.  
Клацання по дверях замку викликає форму з планом першого поверху (Рис.2). 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Рис.2. 

Рис.1 
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Для Медіа-гіда: 
2. Форма «Перший поверх» 
2.1.  Клік по «Зал №0» викликає форму «Шнобель» (Рис.3). 

 
 

 

 
Форма містить інформацію про Шнобелівські премії та опис церемонії їх 

вручення. 

2.2. Натискання на "Зал №1" викликає форму "Вічний двигун" (Рис.4). На ній 
розміщені експонати першого залу. 

 
 
 

Підведення  миші до будь-якого зображення викликає підказку про можливість 
перегляду анімації. Підказка розташована у двох рядках. 

2.3. Клік по «Зал №4» викликає форму «Галерея» (Рис.5), де показуються 
деякі експонати залу. 

Рис.3. 

Рис.4 
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2.4. Натискання на напис  «На другий поверх» викликає форму «2 поверх» 

(Рис.6-7).  
Для адміністрації. 
3. Форма «2 поверх» (Рис. 6-7). 

Фоновий малюнок форми представляє план другого поверху, приміщення 
якого здаються в оренду для проведення виставок. Форма містить два написи 

«Адміністрація» і «Співробітники». Клік по напису «Адміністрація» викликає форму 
«Адміністрація» (Рис.6-7). 

 

Рис.6-7 

Рис.5 
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3.1. Напис «Оренда» викликає форму «Площа суміжних кімнат». На формі 
розташовано напис, список і кнопка.(Рис.8). 

 
Користувач вибирає зі списку кількість суміжних кімнат і натискає кнопку 

«Виконати». У разі вибору двох суміжних кімнат з'являється форма «2 суміжні 

кімнати», яка містить номери кімнат, площі кожної і сумарну площу. Також вказується 
максимальна сумарна площа 2 суміжних кімнат. Використовуючи кнопки навігації 

форми, користувач може вибрати підходящий варіант (Рис.9). 

У разі вибору трьох суміжних кімнат  з'являється форма «3 суміжні кімнати», де 
можна вибрати будь-які три суміжні приміщення і визначити площу кожного з них та 

сумарну їхню площу. Також вказується максимальна сумарна площа 3 суміжних 
кімнат (Рис.10).  

 

Опис суміжності кімнат на другому поверсі повинен міститися в одній 
таблиці «Другий поверх». Учасник повинен створити цю таблицю самостійно. 

На даному етапі ми обмежуємося 2 і 3 суміжними приміщеннями. 

Рис.9 

Рис.8 

Рис.10 
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3.2. Напис «Розклад екскурсій» викликає форму «Початок першої екскурсії» 
(Рис.11). 

 
На формі в поле вводиться час у зазначеному форматі та натискається кнопка. 

Використовуючи таблицю «Екскурсії тривалість», проводиться розрахунок часу 
початку та кінця оглядової екскурсії в кожному залі та поточна тривалість екскурсії. 
Результати розрахунків виводяться на форму «Розклад». Використовуючи 

вертикальну смугу прокрутки, можна переглянути результат по кожному залу. 
(Рис.12). 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
3.4. Напис «Експонати» викликає форму «Експонати», яка дозволяє 

переглядати, коректувати і додавати інформацію про кожен експонат. Оскільки 
експонати містять анімаційні файли та електронні ресурси Інтернету, при наведенні 
миші на малюнок, повинна з'явитися підказка в 2 рядки, яким чином переглянути 

файли з даними форматами (Рис.13). Крім того, на формі визначається загальна 
страхова сума і кількість експонатів. 

Рис.11 

Рис.12 



 54 

  

Для створення працездатної системи учаснику видається БД «Музей», яка 

містить 8 таблиць. 

Склад БД, структуру таблиць, загальний вигляд і розміри форм учасник 
аналізує самостійно. 

Всі необхідні зображення знаходяться в папці «експонати». 

 
Завдання. 

Учень повинен створити таблицю «Другий поверх» та форми за зразками, які 
описані в розділі «Принцип дії системи». Форми повинні працювати відповідно до 
описаного вище принципу дії. 

Зверніть увагу на відсутність смуг прокрутки, кнопок переходу та кнопок 
розміру вікна у деяких форм. 

Запити, проміжні запити, макроси можуть створюватися учнем у міру 
необхідності. 

 
Умова задачі «Снарк» 

(Завдання виконується виключно засобами MS EXCEL 2010),  
Результат з самого початку роботи учасника необхідно зберігати 

виключно у файл snark.xlsx наданий авторами. Учаснику забороняється 
створювати такий файл самостійно) 

«Ось де водиться Снарк!» — 
загорлав Будодзвін 

І десант розпочав обережно, 
Всіх по черзі, за чуба тримаючи, він 
Опускав у прибій прибережний. 

 

В залах музею, крім експонатів, будуть присутні інтерактивні стенди, з якими 

зможуть працювати допитливі відвідувачі. Їм будуть доступні такі цікаві системи, як  

 «Полювання на Снарка»; 

  «Оптичні ілюзії»; 

  «Шнобель за галузями»; 

 «Детектор правди». 
Всі ці системи пропонується створити учаснику олімпіади відповідно до 
інструкцій наданих у файлі Умова_завдання_excel.docx. 

Рис.13 
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УВАГА! Кількість допоміжних аркушів для розміщення проміжних розрахунків 

не регламентується. При зміні вхідних даних у таблицях-розв’язках повинна 
змінюватися вихідна інформація.  

 
Снарк 

Доповнення до «Музею неймовірностей». 
Файл «snark.xlsx». 

 

1. Аркуші «Шнобель», «Шнобель по галузям» 
 

У «Музеї неймовірностей» є зал «Шнобелівські премії». Цікаво дізнатися, 
скільки премій і в яких галузях науки було присуджено за останні чотири роки?  

Ці дані знаходяться на аркуші «Шнобель». На підставі зібраних даних 

необхідно побудувати на аркуші «Шнобель по галузі» «вафельну діаграму», що 
показує у відсотках (%) кількість премій у вибраній галузі за чотири роки. Результати 

необхідно розташувати як показано на рис. 1. 

Діаграма повинна будуватися як за всі 4 роки, так і за окремі періоди за 

бажанням користувача. Вибір галузі для діаграми повинен здійснюватися зі списку 
(рис.2). 

 

 
 

Рис.1 

Рис.2 
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2. Аркуш «Детектор правди». 
 
У адміністрації музею є "Детектор правди", який дозволяє перевірити 

правильність рішення логічних задач. Необхідно змоделювати на аркуші "Детектор 
правди" розв’язок завдання щодо створення розкладу екскурсій, який відповідає 

наступним умовам і враховує побажання екскурсоводів: 

 Кожен день проводиться три екскурсії. 

 Екскурсовод Матвієнко просить, щоб його екскурсії не були останніми. 

 Фесенко може проводити другу або третю екскурсії. 

 Хоменко не може проводити другу екскурсію, але але може першу і 

третю. 

 Крім того, жоден екскурсовод не може проводити декілька екскурсій. 

Для його реалізації необхідно скласти логічний вираз, який приймає значення 
"Истина", коли дотримуються всі побажання екскурсоводів, і "ложь" в іншому випадку. 

Розв’язок необхідно представити в вигляді таблиці. Таблиці розрахунків і відповіді 
необхідно створити самостійно. Відповідь необхідно занести в клітинки біля 
детектора. Якщо відповідь буде правильна, детектор правди повинен вказувати на 

це зеленим сигналом індикатора L1, в іншому випадку індикатор L2 повинен 
подавати червоний сигнал (рис.3). (На малюнку занесені скриті вірні відповіді, тому 

горить зелений індикатор.) 

 
 
 
 

 
 

занести номер 

екскурсії для 
кожного 

екскурсовода  

занести всі 
можливі 

поєднання 
екскурсій за 

номерами  

Рис.3. 
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3. Аркуш «Полювання за снарком». 
 
У музеї є зал літературних абстракцій. Там представлена поема Льюїса 

Керролла "Полювання на Снарка" (переклад Юрка Позаяка). Хто такий Снарк? 
"Коли ти прочитаєш" Снарка ", - писав Керролл одній зі своїх приятельок-дівчаток, 

- то, сподіваюся, напишеш мені, як він тобі сподобався і чи все було зрозуміло. 
Деякі діти в ньому так і не розібралися. Ти, звичайно, знаєш , хто такий Снарк? 
Якщо знаєш, то скажи мені, бо я не маю про нього жодного уявлення "  

Кожен читач уявляє собі свого Снарка. Математики називають Снарком в 
теорії графів зв'язний кубічний граф без мостів c хроматичним індексом 4. Іншими 

словами, це граф, в якому кожна вершина має три сусідні вершини і ребра не 
можна пофарбувати тільки в три кольори, так щоб два ребра одного кольору не 
сходилися в одній вершині. 

Відома математична задача по булочника і Снарка 
(http://elementy.ru/problems/292). Цю задачу придумав в 1982 році математик Джон 

Конвей (відомий як творець гри «Життя»). 
Учаснику необхідно реалізувати власну задачу- гру «Снарк і лабіринт». 
Ігрове поле складається з 9 рядків і 11 стовпців. Кожна клітинка має штрафні 

очки. Вони вказані на полі, розташованому знизу від ігрового поля. Переміщення 

Снарка, який позначається символом «:)» , повинно здійснюватися за допомогою 

пульта керування, який необхідно розмістити в клітинках С14:С16. Темно-зелені 

клітинки - стіни лабіринту, у них великі штрафні очки. Завдання гравця - провести 

Снарка по лабіринту, отримавши найменшу сумарну кількість штрафних очок.  
Сумарна кількість очок повинна розраховуватися в клітинці А1. До початка гри 

треба обнулити значення очок попереднього гравця, встановивши прапорець в А3 і 

перевести Снарка в клітинку D4. Потім прибрати прапорець і переміщати Снарка по 
лабіринту кнопками пульта, намагаючись набрати найменшу кількість штрафних очок 

(рис.4). 
 
 

 

 
 

Рис.4. 



 58 

Для накопичення суми в А1, необхідно встановити дозвіл на ітераційні 
обчислення (рис.5). 

 
 
 

 
 

Приклад з розрахунком наведано на рис.6. 
 
 

 

 
 
 
 

Необхідно змоделювати розрахунок проходження Снарка по ігровому полю з 
обчисленням штрафних очок. Взяти до уваги, що коли снарк попадає на зелене поле, 

його не видно. Поле з прапорцем, обнулення результату, пульт управління, формулу 
накопичення суми штрафів необхідно створити самостійно. 

Рис.5. 

Рис.6. 
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4. Аркуш «Оптична ілюзія». 
 
В залі «Оптичні ілюзії» музею знаходяться експонати, які демонструють 

оптичні ілюзії - враження про видимий предмет або явище, невідповідне дійсності, 
тобто оптичний обман зору. 

Необхідно змоделювати стандартну ілюзію Герінга (Hering illusion, 1861), яка 
демонструє спотворення паралельності сторін прямокутників, що відбувається за 
рахунок фону (рис.7). Фон, прапорець, прямокутники, видалення і встановлення 

фону в залежності від значення поля з прапорцем, необхідно розробити самостійно. 

 

 

 

 

 

Рис.7. 

встановле
ному 

прапорці 
"Фон" 

При встановленому 

прапорці "Фон" 
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Умова задачі «Perpetium mobile» 

(Завдання виконується виключно засобами MS PowerPoint 2010) 
 Результат з самого початку роботи учасника необхідно зберігати виключно 

у файл mobile.pptx наданий авторами. Учаснику забороняється створювати 
такий файл самостійно) 

Вічний двигун — це двигун, який можна 
винаходити вічно. 
 

— Чим відрізняється вічний двигун від 
звичайного? 
— Тим, що у нього не має кнопки «Викл.» 

  

Спроби винайти «Perpetium mobile», вічний двигун, складають особливу сторінку 
в історії науки і техніки. Проектів налічено десятки, сотні, а може й тисячі. Пройшли 

століття, але проблему так і не було розв’язано. Попри це кожне покоління народжує 
нових ентузіастів-винахідників, які раз від разу намагаються все ж таки впіймати 

невловимого Снарка — «Perpetium mobile». 
Учаснику пропонується реалізувати модель одного із сучасних проектів 

«Perpetium mobile», яка буде розміщена на інтерактивному стенді в залі №1 музею 

неймовірностей. 
Учаснику необхідно створити  модель «Perpetium mobile» строго за зразком 

(модель.wmv, модель.mp4) відповідно до інструкцій наданих у файлі 
Умова_завдання_PowerPoint.docx..  

 
Perpetium mobile 

Модель  

Для створення стенду  учасник повинен представити проект  динамічної 

моделі руху кульок,  основаній на використанні закону вільного падіння, дії двох  
плазмових прискорювачів, один з яких надає вертикальне прискорення кульці у 

нижньому лівому куту траси, а другий змінює траєкторію у верхньому лівому куті  
траси.  Кульки кожного кольору мають вилітати виключно з відповідного цьому 
кольору сопла (жовтий-зелений-червоний)  та рухатись по відповідній траєкторії 
(файли модель.mp4 та модель.wmv).   
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Необхідно враховувати, що рух кульок відбувається всередині (!) 
товстостінних скляних прозорих трубок. 

Учаснику необхідно зробити на одному(!) слайді модель руху кульок трьох 

кольорів  за зразком (файл модель.wmv).  Кулька повинна вилітати з контейнера 
після натиснення на кнопку на його передній панелі. 

Кнопка «сенсорна», тому для наступного натискання необхідно виводити 
вказівник маніпулятора «Миша» за межі зображення кнопки. При цьому ймовірність 
вильоту кульок  жовтого, зеленого та червоного кольору  має співвідноситись 

приблизно як 1:2:3. Виліт кульок має відбуватись виключно після клацання лівою 
кнопкою маніпулятора «Миша» при наведеному вказівникові на зображення цієї 

кнопки. Ймовірність  вильоту кульки  певного кольору має залежати виключно тільки 
від об’єкта «Кнопка» в презентації.  

 
 

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. 

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 Класс 

(наприклад: Петров_Олесь_СЗШ43_11 або Сидоренко_Анна_НВК28_10). 
Під час олімпіади учасник має право задавати питання виключно у 

письмовому вигляді. Питання повинно бути сформулюване таким чином, 

щоб на нього можна було 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-роз’язками участника)  

Роз’вязок 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:PowerPoint відповідно 

35:40:25  
Бажаємо успіху! 

Журі та оргкомітет олімпіади. 
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М І Н І С Т Е Р С Т В О  О С В І Т И  І  Н А У К И  У К Р А Ї Н И  
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ 

ІМ.О.ГОНЧАРА 

 УПРАВЛІНННЯ  

ОСВІТИ ТА НАУКИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  

МІСЬКОЇ РАДИ  
 

ІV Всеукраїнська учнівська олімпіада з інформаційних 

технологій 
ІV етап 

м.Дніпропетровськ ІІ тур 5 квітня 2015 року 

Уважне вивчення умов і 

допоміжних матеріалів 
завдання — половина 

успіху!  

Умова задачі 1 

(Завдання виконується виключно засобами MS EXCEL 

2010)  
Результат з самого початку роботи учасника необхідно зберігати 

виключно у файл excel.xlsx наданий авторами. Учаснику забороняється 

створювати такий файл самостійно 

Діапазон A1:F6 символізує лабіринт, у якому стіни позначають клітинки із 

символом «х», а проходи – порожні клітинки. Входом вважається 
клітинка A6, виходом – F1. Залежно від того, яку конфігурацію 
стін задає користувач, у клітинці А8 має відображатися 

інформація про наявність проходу від входу до виходу. Вільними 
клітинками можна рухатися вправо, вліво, вгору й униз, але не 

можна по діагоналі. 
 

Умова задачі 2 

(Завдання виконується виключно засобами MS ACCESS 2010) 
Результат з самого початку роботи учасника необхідно зберігати виключно у 

файл access.accdb наданий авторами. Учаснику забороняється створювати 
такий файл самостійно 

1. Створити базу даних для зберігання відомостей 
про лабіринт у квадраті 10х10. Лабіринт є набором тунелів, 
спрямованих вертикально чи горизонтально. Потрібно 

заборонити можливість зберігання даних про тунелі, 
спрямовані по діагоналі, й такі, що виходять за межі 

квадрата. 
2. Ввести дані про такі тунелі, які зображено на 

рисунку. 

3. Створити форму наведеного 
зразка для виклику запитів. У списках «х» 

та «у» мають вибиратися координати від 1 
до 10. Координати x спрямовані по 
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горизонталі зліва направо, а координати у – по вертикалі зверху вниз.  
4. Створити запити, що виконуватимуться за натискання відповідних кнопок на 

формі. 

Запит 1. 
Визначити координати клітинок, що розміщені на перетині тунелів.  
Примітка. Кутові чи Т-подібні сполучення тунелів, як на рисунку в клітинках 

(5,8) і (8,8), також вважаються перетинами. 
Запит 2. 

Для клітинки з вибраними у списках «х» та «у» координатами визначити, 
скільки виходів із лабіринту з неї видно. Виходом називається клітинка тунелю, 

розташована на межі квадрата. Наприклад, у зображеному вище лабіринті виходами 
є клітинки з координатами (4,1), (10,3) та (5,10). Вважається, що вихід видно із 
клітинки, якщо вона належить тунелю, який має вихід. 

Примітка. Вважаємо, що тунель не може йти повністю по межі квадрата 10х10, 

тобто по його першому або останньому рядку чи стовпцю. 

Запит 3. 
Відобразити всю інформацію, яка є в базі стосовно тунелів, що мають тупики. 

Тупиком називається кінець тунелю, який не є виходом і з якого не можна завернути 

в інший тунель. Наприклад, у зображеному вище лабіринті тупики мають вертикальні 
тунелі у стовпцях 4 і 8 і горизонтальний тунель у рядку 3. 

 
Умова задачі 3 

(Завдання виконується виключно засобами MS PowerPoint 2010) 
 Результат з самого початку роботи учасника необхідно зберігати виключно 

у файл powerpoint.pptx наданий авторами. Учаснику забороняється 

створювати такий файл самостійно 

Учаснику необхідно забезпечити рух смайлика між кутами квадрату. Спочатку 
смайлик розташовано в лівому нижньому куті. Користувач натискає одну з чотирьох 

кнопок-стрілок, і смайлик у відповідному напрямі переміщується до одного з сусідніх 
кутів з рівномірною швидкістю протягом 1 сек. Під час руху смайлик залишає за 

собою слід у вигляді лінії (див. рис.), який в подальшому не зникає. Смайлик може 
переміщуватися і по наявних слідах. Натискання кнопок, що ведуть в стіни, мають 
ігноруватися. Користувач може керувати рухом смайлика, скільки забажає, поки не 

натисне клавішу Esc для виходу з презентації. 
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Умова задачі 4 

(Завдання виконується виключно засобами MS WORD 2010) 
Результат з самого початку роботи учасника необхідно зберігати виключно у 

файл word.docx наданий авторами. Учаснику забороняється створювати такий 
файл самостійно 

Використовуючи вміст файлу word.docx зібрати з фрагментів зображення за 
зразком (Рис. 1). 

 
Рис.  1  

У файлі-розв’язку необхідно залишити виключно фінальне зображення, 

зібране з незгрупованих фрагментів. 
 

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. 

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 Класс 
(наприклад: Петров_Олесь_СЗШ43_11 або Сидоренко_Анна_НВК28_10). 

Під час олімпіади учасник має право задавати питання виключно у 
письмовому вигляді. Питання повинно бути сформулюване таким чином, 
щоб на нього можна було 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-роз’язками участника)  

Роз’вязок 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 Excel:Access:PowerPoint:Word  
відповідно 35:30:20:15  

З електронною версією завдань та авторськими розв’язками можна 
ознайомитися за посиланням: http://mcenterdnepr.inf.ua 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО 
ОЛІМПІАДИ 

 
Керівникам районних (міських) методичних об’єднань:  

 

1. Проаналізувати результати виступу учнівських команд у ІІ та ІІІ 
(обласному) етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій. 

2. Провести в межах Р(М)МО обмін ефективним досвідом з організації 

підготовки школярів до виступу в учнівській олімпіаді з інформаційних технологій. 
3. Проводити заходи для педагогів (тренінги, консультації), спрямовані на 

підвищення фахової майстерності вчителів інформатики з питань якісної підготовки 
учнів до Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій. 

 
Учителям інформатики загальноосвітніх навчальних закладів:  

 

1. Здійснювати цілеспрямовану роботу з обдарованими та здібними 
учнями на уроках і в позаурочний час. 

2. При  підготовці учнів до участі в учнівській олімпіаді з інформаційних 

технологій врахувати типові помилки, які допустили учні на ІІ та ІІІ етапах олімпіади. 
3. Знайти підходи зацікавлення дітей щодо поглибленого  вивчення 

предмету (проводити конкурси, турніри, як з базового курсу так програмування). 
4. Приділяти значну увагу тим розділам програми, які є складними для 

вивчення  та потребують  відповідного пояснення.  

5. При підготовці учнів до участі в олімпіаді особливу увагу приділяти 
таким питанням:  

− 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; 

− 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;  

− 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); 
− у програмі для створення презентацій: проектування моделі презентації 

та її реалізація із використанням засобів форматування та редагування, анімації, 

вбудованих та зв’язаних об’єктів, стилів, посилань, створення навігації по слайдах, 
використання елементів керування.  

6. Залучати учнів до участі в інтернет-олімпіадах та Міжнародному конкурсі 
з інформатики «Бобер» (проводиться для усіх бажаючих учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів).  
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ДЛЯ НОТАТОК
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