
У К Р А Ї Н А
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Н А К А З

06.09.2021 р.                           Хмельницький                               №226-од

Про проведення ХXІI обласної учнівської
інтернет-олімпіади з програмування
у 2021/2022 навчальному році

Відповідно  до  Положення  про  Всеукраїнські  учнівські  Інтернет-
олімпіади,  затвердженого  наказом  Міністерства  освіти  і  науки,  молоді
та спорту  України від  11  червня  2012  року  № 671,  зареєстрованого
в Міністерстві юстиції  України 27  червня  2012  року за  № 1074/21386,
з метою подальшого впровадження обласного факультативу з програмування
(наказ  Департаменту  освіти  і  науки  Хмельницької  обласної  державної
адміністрації від 24.02.2014 № 20-но), пошуку, підтримки, розвитку творчого
потенціалу  обдарованої  учнівської  молоді,  підвищення  інтересу  учнів  до
поглибленого  вивчення  інформатики,  сприяння  широкому  залученню
обдарованої  молоді  до інтелектуальних  змагань,  що  проводяться
з використанням мережі Інтернет 

НАКАЗУЮ:

1. Провести  XXІI обласну  учнівську  інтернет-олімпіаду
з програмування (далі – інтернет-олімпіада з програмування) в терміни:

І етап (4 заочні тури) – 4 жовтня по 22 листопада 2021 року: 
перший тур – з 4 жовтня по 11 жовтня 2021 року;
другий тур – 18 жовтня по 25 жовтня 2021 року;
третій тур – 1 листопада по 8 листопада 2021 року;
четвертий тур – 15 листопада по 22 листопада;
ІІ етап (он-лайн тур) – 26 листопада 2021 року.

2. Затвердити  склад  організаційного  комітету,  журі  та  предметно-
методичної  комісії  інтернет-олімпіади  з програмування
у 2021/2022 навчальному році (додатки 1, 2, 3).



3. Хмельницькому  обласному  інституту  післядипломної  педагогічної
освіти (ректор В. Очеретянко):

3.1. Здійснити  організаційне  та  науково-методичне  забезпечення
проведення  інтернет-олімпіади  з  програмування  у 2021/2022 навчальному
році.

3.2. До  24  вересня 2021 року  розмістити  на  сайті  Хмельницької
обласної інтернет-олімпіади http://zoi.hoippo.km.ua/ умови участі в інтернет-
олімпіаді з програмування у 2021/2022 навчальному році. 

3.3. Скласти кошторис витрат  на організацію та проведення  інтернет-
олімпіади  з  програмування за  рахунок  коштів,  виділених  Хмельницькому
обласному  інституту  післядипломної  педагогічної  освіти  на проведення
ІІІ етапу  всеукраїнських  учнівських  олімпіад  із  навчальних  предметів
у 2021/2022 навчальному році. 

4. Рекомендувати керівникам структурних підрозділів з питань освіти
органів  місцевого  самоврядування,  директорам  закладів  освіти  обласного
підпорядкування довести  інформацію  про  інтернет-олімпіаду  з
програмування у 2021/2022 навчальному році до учнів 8-11 класів закладів
загальної  середньої  освіти  та  забезпечити  можливість  їхньої  участі
в олімпіаді. Як виняток в олімпіаді можуть брати участь учні 5-7 класів.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Заступник директора – 
начальник управління                            Дарія БАСЮК

http://zoi.hoippo.km.ua/


Додаток 1
до наказу директора Департаменту 
освіти і науки Хмельницької 
обласної державної адміністрації
06.09.2021 р.  № 226-од

Склад
організаційного комітету ХXІI обласної учнівської

інтернет-олімпіади з програмування
у 2021/2022 навчальному році

БАСЮК 
Дарія Іванівна

– заступник директора – начальник управління освіти
та науки Департаменту освіти, науки, молоді та спорту
Хмельницької обласної державної адміністрації, голова
оргкомітету (голова)

ОЧЕРЕТЯНКО
Віктор Іванович

– ректор  Хмельницького  обласного  інституту
післядипломної педагогічної освіти (заступник голови)

МАКСИМЕНКО
Вероніка Анатоліївна

– методист   Хмельницького  обласного  інституту
післядипломної педагогічної освіти (секретар)

ГІДЖЕЛІЦЬКИЙ
Ігор Казимирович

– перший  проректор  Хмельницького  обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти

ЗАРЕМБОВСЬКА
Лариса Петрівна

– головний  бухгалтер  Хмельницького  обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти

Заступник директора – 
начальник управління                            Дарія БАСЮК



Додаток 2
до наказу директора Департаменту 
освіти і науки Хмельницької 
обласної державної адміністрації
06.09.2021 р.  № 226-од 

Склад журі ХXІI обласної учнівської інтернет-олімпіади з програмування
у 2021/2022 навчальному році

 

РЕБРИНА
Віталій Арсенович

– завідувач  науково-методичного  центру
викладання інформатики, ІКТ і ДН Хмельницького
обласного  інституту  післядипломної  педагогічної
освіти (голова)

ЗУБИК
Віталій Віталійович

– методист  Хмельницького  обласного  інституту
післядипломної  педагогічної  освіти  (заступник
голови)

КУЛІКОВСЬКИЙ
Олександр Денисович

– учитель  інформатики  Технологічного
багатопрофільного  ліцею  з  загальноосвітніми
класами  ім. Артема  Мазура  м. Хмельницького,
учитель-методист (секретар)

СТРЕМЕЦЬКИЙ
Станіcлав Францович

– директор  спеціалізованої  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  № 29  м. Хмельницького,
вчитель-методист (голова апеляційної комісії)

КУХАР
Андрій Володимирович

– програміст (експерт-консультант журі)

Заступник директора – 
начальник управління                            Дарія БАСЮК



Додаток 3
до наказу директора Департаменту 
освіти і науки Хмельницької 
обласної державної адміністрації
06.09.2021 р.  № 226-од

Склад предметно-методичної комісії ХXІI обласної учнівської 
інтернет-олімпіади з програмування у 2021/2022 навчальному році

 
ЗУБИК
Віталій Віталійович

– методист  Хмельницького  обласного  інституту
післядипломної педагогічної освіти (голова)

ПИЛИПЧУК
Олександр Павлович

– учитель  інформатики  Гаврилівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Теофіпольського  селищної  ради,  учитель-методист
(заступник голови)

ВАПНІЧНИЙ
Сергій Дмитрович

– викладач  факультету  інформаційних  технологій
Ужгородського національного університету (за згодою)

КЕДРУН
Дмитро 
Олександрович

– учитель  інформатики  Теофіпольського  навчально-
виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа
І ступеня-гімназія» Теофіпольської селищної ради

МЕЛЬНИК
Валентин Іванович

– учитель Полтавського обласного ліцею-інтернату для
обдарованої  сільської  молоді  при  Кременчуцькому
педагогічному училищі,  Заслужений вчитель України
(за згодою)

МІЦА
Олександр
Володимирович

– завідувач  кафедри  інформаційних  управляючих
систем  та  технологій  Ужгородського  національного
університету, д.т.н., доцент (за згодою)

КОЛІСЕЦЬКИЙ
Вілен Іванович

– учитель  Шепетівського  навчально-виховного
комплексу  № 1  у  складі:  «Загальноосвітня  школа  І-
ІІ ступенів  та  ліцей  ім. Героя  України
М. Дзявульського», учитель-методист

САВІЦЬКИЙ
Олег Миколайович

–  учитель  НВК  №10  м. Хмельницького,  учитель-
методист

ШУМЕЙКО
Максим
Володимирович

– магістрант  Київського  національного  університету
ім. Тараса Шевченка (за згодою)

ФРАНЧУК
Роман Павлович

– програміст компанії Google (за згодою)

Заступник директора – 
начальник управління                            Дарія БАСЮК


	
	У К Р А Ї Н А
	– завідувач кафедри інформаційних управляючих систем та технологій Ужгородського національного університету, д.т.н., доцент (за згодою)

