
 
 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 
вул. Лесі Українки, 59 м. Луцьк, 43025, тел. (0332) 722 354, факс 722 319, e-mail: post@uon.voladm.gov.ua, 

код ЄДРПОУ 39782790 
 

 

  №    на № від    
 

Керівникам місцевих органів 

управління освітою 
 

Відповідно    до     наказу     Міністерства     освіти     і     науки     України 

№ 1437 від 16.10.2013 року «Про затвердження Положення про Міжнародний 

конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер» та листа державної 

наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і 

науки України № 22.1/10-882 від 14.04.2021 року «Про підсумки Міжнародного 

конкурсу з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер» у 2020–2021 н. р. 

та організацію конкурсу «Бобер» у 2021–2022 н. р.», з метою пошуку, 

підтримки талановитих учнів і популяризації інформаційно-технологічних 

знань 7-12 листопада 2021 року відбудеться Міжнародний конкурс з 

інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер-2021» для учнів 2-11-х класів. 

Організацію та проведення конкурсу в області здійснює Центр науково- 

технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради. 

З метою організованої участі у заході подаємо інструкцію щодо 

проведення конкурсу в закладі освіти (додаток 1). 

Просимо до 01 листопада 2021 року подати заявку та відскановану копію 

квитанції про оплату (додаток 2) на електронну адресу: 

bober.vocnttum@gmail.com. 

Рекомендований організаційним комітетом благочинний внесок за одного 

учасника становить 23 гривні, з них 3 гривні залишаються на поштові, 

банківські та інші витрати. Тобто на рахунок благодійного фонду «Ліцей» 

переказується по 20 гривень за учасника: 

IBAN:     UA693223130000026004000028621,      ПАТ      «Укрексімбанк», 

код ЄДРПОУ: 22360064, отримувач: Благодійний фонд «Ліцей». 

Просимо довести дану інформацію до відома педагогічних працівників 

та забезпечити участь усіх бажаючих дітей у конкурсі. 

Консультації щодо організації конкурсу можна отримати за телефоном 

0997067566 (контактна особа Семенюк Ірина Василівна, методист 

інформаційно-технічного відділу ЦНТТУМ, обласний координатор). 

 

Начальник управління Людмила ПЛАХОТНА 
 

Ігор Стельмащук 712 363 

 

mailto:post@uon.voladm.gov.ua
mailto:bober.vocnttum@gmail.com


 

Додаток 1 

до листа управління освіти  

і науки облдержадміністрації  

№  __________  від  __________ 
 

Інструкція по проведенню конкурсу в закладі освіти 
 

1. Для проведення конкурсу Ви повинні отримати 5 листопада пакет завдань 

у архівному файлі Beaver2021_all разом з шестицифровим кодом школи. 

2. З 5 листопада координатори закладів освіти встановлюють їх на 

комп’ютерах або роздають дітям для встановлення на домашніх комп’ютерах 

(якщо вони будуть брати участь в конкурсі вдома). 

3. Файл потрібно записати і розархівувати в окремій папці на жорсткому 

диску. Зверніть увагу, щоб папки, де розміщені завдання, були доступні учням не 

лише для зчитування, а і для запису. 

4. Після розархівації в поточній папці утвориться папка bebras2021_all. Вона 

міститиме кілька data- файлів та виконуваний файл Bober. data-файли змінювати не 

можна, вони забезпечують роботу програми. Можна запускати лише файл Bober. 

5. Учні повинні уважно ознайомитись з правилами конкурсу, які записані на 

перших сторінках цього файлу. Для цього їм дається можливість перед конкурсом. 

6. Для відкриття умов завдань потрібні паролі доступу. Регіональні 

координатори надсилають паролі координаторам закладів освіти 6 листопада. 

Паролі для 2-3, 4-5, 6-7 та 8 -11 класів різні. 

7. Конкурс проводиться 7-12 листопада. Координатор закладу освіти сам 

визначає час і спосіб проведення конкурсу (онлайн чи офлайн). При навчанні 

онлайн чи канікулах рекомендуємо перенести конкурс для наймолодших на 

перший тиждень повернення до навчання. 

8. Зразу після завершення учні зобов’язані здати файли - відповіді 

(Result_2021*.bbr) координатору закладу освіти. Цей файл-відповідь записується 

автоматично зразу після виходу учнем з програми у двох місцях (для надійності): у 

папці bebras2021_all і на робочому столі. Відповіді у файлі закодовані. Їх теж 

змінювати не можна, інакше файл не зчитається. 

9. Файли-відповіді всіх учасників конкурсу збираються у папку, назва якої – 

код закладу освіти, папка стискається і надсилається регіональному координатору 

12 листопада. 

Ніяких внутрішніх архівів та папок у цій папці не повинно бути. 

10. Оригінал цієї папки зберігається в координатора закладу освіти. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

до листа управління освіти  

і науки облдержадміністрації  

№  ___________   від   __________ 

 

 

ЗАЯВКА 

на участь у Міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерної 

вправності «Бобер – 2021» від 

___________________________________________________________________ 
(назва району, міста, ОТГ) 

 

У нашому районі (місті, ОТГ) бажають взяти участь у конкурсі «Бобер» __ осіб 
 

Рівень Бобреняточко Бобренятко Бобреня Бобрик Бобер 

ВСЬОГО 

Клас 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кількість                      

 

Координатор проведення конкурсу 
 

 

______________________             ____________________      _________________________ 

(прізвище)                                                          (ім’я)                                                         (по батькові) 

 
 

Повна адреса освітнього закладу 
__________________________________________________________________________ 

        (індекс)                                                                 (область) 

__________________________________________________________________________ 

                                                                                         (район) 

__________________________________________________________________________ 

                                                               (населений пункт) 

 

e-mail координатора: 

телефон координатора: 

  

        

 

 

 

Переказ  здійснювати у  IBAN- форматі на такий рахунок: 

Отримувач: Благодійний фонд "Ліцей" 

Назва банку отримувача: ПАТ "Укрексімбанк 

Код ЄДРПОУ: 22360064 

IBAN: UA693223130000026004000028621 

 

 

 

 

 


