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ПОЛОЖЕННЯ 

про обласний етап Всеукраїнського чемпіонату 

з інформаційних технологій «Екософт» 

 

І. Загальні положення 

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення                             

обласного етапу Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій 

«Екософт» (далі - Чемпіонат). 

1.2. Дане Положення розроблено відповідно до Положення про 

Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій «Екософт», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 3 березня    

2007 р. № 177, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  23 березня  

2007 р. за № 266/13533. 

1.3. Чемпіонат проводиться з метою виявлення та залучення 

обдарованих і талановитих дітей до інтелектуальних змагань, стимулювання 

інтересу учнівської молоді до оволодіння сучасними інформаційними 

технологіями.  

1.4. Чемпіонат проводиться  управлінням освіти і науки   Волинської 

обласної державної адміністрації на базі Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді. 

1.5. Завданням Чемпіонату є: 

- виявлення та підтримка обдарованої молоді в галузі розробки 

програмного забезпечення, технічного устаткування та прикладних рішень для 

обчислювальних систем; 

- вивчення пріоритетних напрямів у розробці програмних засобів, попиту 

на них та пропозицій; 

- демонстрація технічних інноваційних рішень у галузі інформаційних 

технологій, розповсюдження авторського програмного продукту, 

конструкторських ідей тощо; 
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- забезпечення всебічної адресної підтримки розробника складових 

обчислювальних систем. 

1.6. Офіційні реквізити чемпіонату: 

- емблема: "Екософтик" - графічне зображення кулеподібної істоти 

жовтого кольору, з блакитним капелюшком - дашком назад, у кросівках і 

чорних окулярах, яка тримає розкриту квітку, з комп'ютером на квітколожі; 

- девіз: "Наука, природа, технології" - три відокремлених слова, 

розміщених уздовж вигнутих стрілок із зображенням колажів природничої та 

технічної тематики; 

- вимпел: прапор синьо-жовтого кольору зі словами "ЕКОСОФТ" і 

"ECOSOFT" зеленого кольору, розташованими по колу, між якими розміщене 

графічне зображення земної кулі; 

- знак: білий круг діаметром 3 і 5 см зі словами "ЕКОСОФТ" і "ECOSOFT" 

зеленого кольору, розташованими по колу, між якими розміщене графічне 

зображення земної кулі; по периметру круга - слова червоною фарбою 

"Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій". 

 

ІІ. Порядок і терміни проведення 

2.1. Чемпіонат проводиться у два етапи: 

1-й етап - районний (міський) - протягом  листопада поточного року; 

2-й етап - обласний - грудень поточного року.  

Переможці обласного етапу беруть участь у Всеукраїнському Чемпіонаті  

в лютому – березні наступного року в м. Києві на базі Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді. 

2.2. Для проведення 1-го етапу Чемпіонату начальники управлінь освіти 

міських рад (міст обласного значення), відділів освіти райдержадміністрацій, 

директори позашкільних навчальних закладів: 

- здійснюють координацію підготовки та проведення 1-го етапу 

Чемпіонату; 

- затверджують програму його проведення; 

- визначають для проведення базові навчальні заклади; 

- затверджують склад журі; 

- створюють призовий фонд для переможців; 

- забезпечують висвітлення Чемпіонату в регіональних засобах масової 

інформації; 

- залучають до участі в організації та проведенні Чемпіонату місцеві 

(районні, міські, обласні) установи та громадські організації. 

До 1 грудня необхідно подати заявку за формою, що додається     

(додаток 1) та підсумкові протоколи "Про результати проведення 1-го етапу 

Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій "Екософт" із 

зазначенням прізвища, ім'я, по батькові переможців, назви навчального закладу, 

теми розробки, категорії програмних або апаратних засобів, номінації, у якій 

розробники визнані призерами, за адресою:  

43024, м. Луцьк, вул. В. Чорновола, 3, Центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді (з позначкою "Екософт"), а також електронною поштою:   

e-mail: ecosoft.cnttum@mail.ru. 



2.3. З метою здійснення загального керівництва заходом та проведення  2-

го етапу Чемпіонату наказом Центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді затвердити журі, яке: 

- визначає термін проведення заходу; 

- установлює порядок відбору претендентів, кількісний і персональний 

склад учасників або авторських груп; 

- здійснює координацію підготовки та проведення обласного етапу 

Чемпіонату; 

- забезпечує висвітлення Чемпіонату в засобах масової інформації та 

вирішення питання використання авторських розробок згідно з чинним 

законодавством. 

 

ІІІ. Учасники чемпіонату та документація 

3.1. Учасниками Чемпіонату можуть бути учні загальноосвітніх, 

позашкільних навчальних закладів віком від 12 до 18 років. 

3.2. Навчальні заклади направляють заявки до організаторів 1-го етапу 

Чемпіонату. 

Порядок відбору претендентів, кількісний і персональний склад учасників 

або авторських груп 2 - го етапу визначає журі. 

3.3. У зв'язку з відкритою формою заходу претенденти можуть подавати 

заявки самостійно. У подібних випадках участь у Чемпіонаті обов’язково 

підтверджується офіційним запрошенням. 

3.4. Для реєстрації учасники подають такі документи: 

картку для участі в Чемпіонаті за формою, що додається (додаток 2) на 

кожну авторську розробку окремо; 

анкету учасника Чемпіонату за формою, що додається  (додаток 3); 

опис авторської розробки (в електронному вигляді); 

тези в електронному вигляді обсягом до 2 сторінок тексту формату А4; 

рецензію або відгук на розробку; 

копію свідоцтва про реєстрацію авторського права на розробку (за його 

наявності); 

інформацію щодо співавторів; 

копію наказу навчального закладу або органу управління освітою щодо 

участі в заході. 

Керівники заповнюють анкети за формою, що додається (додаток 4). 

 

ІV. Вимоги до подання розробок 

4.1. Програмні та апаратні засоби повинні бути авторськими, 

функціонально завершеними, не залежними від систем програмування, а також 

придатними до застосування в освітянській, науковій або інших галузях 

практичної діяльності. 

Програмні засоби можуть бути: ігрові, навчальні, прикладні, системні, 

інструментальні, анімаційні та спеціального призначення, а також Web-

розробки. 



Апаратні засоби можуть бути представлені як функціональні пристрої, 

моделі, макети або опис. 

4.2. Тематика авторських розробок не обмежується. 

До участі допускаються програмні продукти, створені різними мовами 

програмування, які функціонують у середовищі MS-DOS, Windows або Linux. 

Інноваційні рішення в галузі інформаційних технологій можуть бути 

представлені у вигляді будь-яких конструкторських пристроїв (апаратних 

засобів), компонентів обчислювальних систем.  

 

V. Суддівство Чемпіонату 

До роботи в складі журі запрошуються фахівці в галузі інформаційних 

технологій, представники органів управлінь освітою, науково-педагогічні 

працівники вищих і вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, 

представники громадських організацій та об'єднань. 

 

VІ. Визначення переможців 

6.1. Переможцями Чемпіонату можуть бути як окремі учасники, так і 

творчі колективи.  

6.2. Розробки оцінюються за критеріями: 

функціональна завершеність; 

професійний рівень; 

технологічна надійність; 

практична ефективність; 

ергономічність інтерфейсу (ступінь пристосованості розробки до людини, 

який визначає енергетичні затрати в процесі роботи); 

суспільна корисність; 

творча оригінальність; 

рівень презентації.  

6.3. Переможці визначаються з номінацій: 

"неординарна творча розробка"; 

"стильність оформлення та якісний інтерфейс"; 

"високий професійний рівень продукту"; 

"максимальна функціональність продукту"; 

"висока суспільно-корисна спрямованість"; 

"краща розробка теми з екологічного спрямування"; 

"юна надія" (для учасників віком до 15 років); 

"приз спонсорських симпатій". 

6.4. Переможці обласного етапу Чемпіонату нагороджуються дипломами 

управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації та 

можуть бути рекомендовані для участі у Всеукраїнському чемпіонаті. 

 

 

Заступник начальника 

управління освіти і науки 

облдержадміністрації                                                                                      Ю.В. Таранчук 



Додаток 1 

до Положення про обласний 

етап Всеукраїнського 

чемпіонату з інформаційних 

технологій «Екософт» 

(пункт 2.2) 

 

 

Заявка 

на участь в обласному етапі 

Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій "Екософт" 

(подається окремо на кожного учасника) 

 

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю): 

____________________________________________________________________ 

Число, місяць, рік народження:_________________________________________ 

Назва навчального закладу (повна назва і адреса): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Факультет, курс, клас: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Результати участі в розробці (повна або часткова участь): 

____________________________________________________________________ 

Прізвище, ім'я, по батькові викладача (наукового керівника) 

____________________________________________________________________ 

Назва розробки 

____________________________________________________________________ 

Апаратно-програмне середовище для демонстрації: 

____________________________________________________________________ 

 

Категорія програмних (апаратних) засобів 

____________________________________________________________________ 

 

Рішенням оргкомітету (ради навчального закладу, 

установи):___________________________________________________________ 

(прізвище, ініціали учасника) 

рекомендується до участі у обласному етапі Всеукраїнського чемпіонату з 

інформаційних технологій "Екософт". 

Адреса для зв’язку з конкурсантом (поштова, E-mail, URL) 

____________________________________________________________________ 

Голова оргкомітету (ради) 

навчального закладу (установи) ______________  ______________ 

                                         (прізвище, ініціали)                               (підпис) 

Дата заповнення: “_______”_____________ 20___ р. 



Додаток 2 

до Положення про   обласний 

етап Всеукраїнського 

чемпіонату з інформаційних 

технологій «Екософт» 

(пункт 3.4) 

 

Картка  

на участь в обласному етапі  

Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій "Екософт"  

(подається для кожної розробки окремо) 

 

Назва розробки 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Прізвище, ім’я авторів (розбірливо) 

                  

 

                  

 

                  

 

                  

 

                  

Навчальний заклад 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Наукові керівники проекту  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Резюме про розробку  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

                                                                                     

Потреба в технічних 

пристроях___________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Мета створення розробки і очікуваний результат  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(використання з навчальною метою, впровадження в галузь господарства, отриманий 

економічний ефект) 



                 

 

Додаток 3 

до Положення про  обласний 

етап Всеукраїнського 

чемпіонату з інформаційних 

технологій «Екософт» 

(пункт 3.4) 

 

 

Анкета 

учасника обласного  етапу  

Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій “Екософт” 

(заповнюється кожним учасником окремо) 

   

Прізвище, ім’я, по-батькові учасника (розбірливо) 

                  

                  

 

Дата, рік народження  

 

Навчальний заклад 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

факультет 

____________________________________________________________________ 

клас, курс, 

____________________________________________________________________ 

 

Місце проживання:                                   

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Контактний телефон 

 

 

E-mail         

 

 

URL 

 

Сфера інформаційних 

розробок_____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

У яких заходах були 

учасником___________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

                    

 

  Х   Х     

 

                    

 



     

 

                 

 

Додаток 4 

до Положення про  обласний етап 

Всеукраїнського чемпіонату з 

інформаційних технологій «Екософт» 

(пункт 3.4) 

 

 

Анкета 

керівника учасника обласного етапу 

Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій “Екософт” 

 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові керівника (розбірливо) 

                  

                  

                  

 

Навчальний заклад 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

вчений ступінь_______________________________________________________ 

вчене звання ________________________________________________________ 

Місце проживання:                                       ________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Контактний телефон 

 

E-mail 

 

____________________________________________________________________ 

 

URL 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Сфера інтересів для співробітництва 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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