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Н А К А З

30.09.2016    								           № 326


Про  проведення  районного етапу
Всеукрїнського турніру юних
інформатиків для учнів 7-11-х класів 
загальноосвітніх навчальних закладів 


На виконання районних комплексних заходів з реалізації Комплексної програми розвитку освіти міста Харкова на 2011-2017 роки та з метою подальшого вдосконалення системи роботи з обдарованими учнями, підвищення інтересу учнів до поглибленого вивчення інформатики та інформаційних технологій, розвитку творчих здібностей учнівської молоді


НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:
1.1. Умови  проведення районного етапу Всеукраїнського турніру юних інформатиків  для учнів 7-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів – далі Турніру (додаток 1).
1.2. Склад оргкомітету Турніру (додаток 2).
1.3. Склад журі Турніру (додаток 3).
 2. Оргкомітету Турніру:
2.1. Провести районний етап Всеукраїнського турніру юних інформатиків для учнів 7-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів 10.10.2016 року на базі Харківського приватного ліцею «Професіонал» Харківської області.
2.2. Здійснити організаційно-методичне забезпечення проведення Турніру.
3. Директору Харківського приватного ліцею «Професіонал» Харківської області Будко Оксані  Володимирівні забезпечити належні умови проведення Турніру.
4. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів всіх типів та форм власності:
4.1. Довести інформацію щодо проведення Турніру до вчителів інформатики та учнів 7-11-х класів.
До 10.10.2016
4.2. Сприяти участі учнів  у Турнірі. Призначити керівників команд-учасниць Турніру та покласти на них відповідальність за збереження життя і здоров’я членів команд.
 До 10.10.2016
5. Короп Юлії Володимирівні, завідувачу лабораторії комп’ютерних технологій в освіті, розмістити цей наказ на сайті Управління освіти.
До 10.10.2016
6. Контроль за виконанням  наказу покласти на директора методичного центру Настенко Ірину Василівну.         


 Начальник Управління  освіти                                                    Т.В.Куценко







Сипченко 
                                                                         
	З  наказом  від  30.09.2016  № 326  «Про  проведення  районного етапу Всеукраїнського турніру юних інформатиків для учнів 7-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»  ознайомлені:
                                           
Настенко  І.В.                                    
Короп Ю.В.
Бондар Т.І.
Борщик Л.М.
Будко О.В.
Ведяєва О.В.
Гряник О.Г.
Дементьєва І.П 
Денисюк Л.І.
Д’якова І.В.
Єфіменко І.В.
Єфіменко О.Г.
Жовтун Т.С.
Касеко І.І.
Коломієць С.Р. 
Лук’янович О.В.
Медреш Є.В.
Миколаєнко Ф.Ф.
Назарова О.В.
Прибиловська Н.В.
Ричкова Л.В.
Романова Л.В.
Романова О.В.
Савицька І.Ю.
Ткач В.В.
Уліцька О.М.
Уткіна О.А.
Черевань І.І.
Ткачова К.І.
Шойхет  Г.Й.


                                                                             








                                                              Додаток 1
                                                                                                            до наказу Управління освіти
                                                                                         30.09.2016 № 326

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ
 районного етапу Всеукраїнського турніру юних інформатиків 
для учнів 7-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів

1. Загальні положення
Районний етап Всеукраїнського турніру юних інформатиків для учнів 7-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (далі Турнір) — командні змагання школярів, що доводять їх здатність вирішувати складні наукові та дослідницькі завдання, подавати свої розв’язки в доведеній до впровадження формі, захищати їх під час наукової дискусії.
Умови проведення Турніру відповідають Положенню про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 №1099, та Правилам проведення Всеукраїнського турніру юних інформатиків. 
Для організації та проведення Турніру створюються оргкомітет і журі. 
До оргкомітету Турніру входять представники Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради, керівник та представники навчального закладу, на базі якого проводиться Турнір. Оргкомітетом турніру здійснюється інформаційне забезпечення учасників Турніру. 
До роботи у складі журі запрошуються викладачі та студенти вищих навчальних закладів, методисти та вчителі загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів району. 
2. Мета та завдання Турніру
Метою Турніру  є створення сприятливих умов для реалізації та розвитку творчих здібностей талановитої учнівської молоді при вивченні інформатики та основ програмування.
Завдання Турніру: 
5.	підвищення інтересу учнів до вивчення інформатики та програмування;
6.	сприяння поглибленому вивченню інформатики; 
7.	пошук талановитих учнів, схильних до діяльності в ІТ-галузі;
8.	активізація творчої діяльності вчителів та підвищення рівня викладання навчального курсу «Інформатика» в загальноосвітніх навчальних закладах району. 
 3. Учасники Турніру
3.1. Представництво команд
У Турнірі беруть участь команди навчальних закладів або збірні команди, сформовані з учнів різних навчальних закладів району. 
3.2. Склад команд-учасниць Турніру
У Турнірі бере участь команда, що складається з 3-5 учнів 7-11-х класів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. Кожна команда має офіційну назву. Заявлений персональний склад команди не може змінюватися під час проведення Турніру. 
3.3. Капітан команди
Кожну команду очолює капітан, який є офіційним представником команди на весь час проведення Турніру.
Обов’язки капітана команди:
-	офіційно представляти свою команду на Турнірі,
-	визначати послідовність і характер виступів членів своєї команди.
Капітан команди не має права:
-	допускати некоректні висловлювання на адресу учасників, членів оргкомітету і журі Турніру;
-	порушувати регламент і правила проведення Турніру.
3.4. Керівник команди
Кожну команду під час проведення Турніру супроводжує один керівник. Керівником команди призначається учитель інформатики, який брав активну участь у підготовці учнів до Турніру. На керівника команди покладається відповідальність за життя та здоров’я членів команди.
Керівник команди має право висловлювати після виставлення оцінок членами журі аргументовану оцінку виступу команди або її членів. 
Керівник команди не має права:
-	виконувати функції представника команди;
-	допускати некоректні висловлювання на адресу учасників, членів оргкомітету та журі Турніру;
-	порушувати регламент і правила проведення Турніру. 
4. Порядок проведення Турніру
Завдання  передбачає розроблення і доведення до стану
впровадження задачі-проекту.
Виконання задачі-проекту передбачає:
1) доведення задачі до стану готового програмного продукту;
2) наявність супроводжуючої технічної документації.
4.1. Турнір проводиться в 2 тури:
І тур - заочне оцінювання задачі-проекту. Результатом виконання завдання повинен бути розроблений командою програмний продукт, що реалізує сформульовану задачу та має зручний інтерфейс, супроводжуюча технічна документація та інструкція для користувача (до 3-х сторінок формату А4).
Заочне оцінювання задачі-проекту здійснюється за такими   критеріями:
Максимальний бал за виконання завдання заочного етапу – 50 балів. Виконання завдання оцінюється журі Турніру за наступними критеріями:
переносимість (5 балів),
інтерфейс програми (10 балів),
технічна документація (5 балів),
інструкція для користувача (5 балів),
досконалість реалізації задачі (15 балів),
ефективність роботи програми (10 балів).
Кожний член журі оцінює виступ команди-учасниці як суму балів, виставлених ним за кожним критерієм. Остаточні бали, якими оцінюється виступ команди-учасниці в заочному етапі, визначаються як середнє від усіх наявних оцінок членів журі, за виключенням однієї найвищої та однієї найнижчої оцінок. 
ІІ тур -  захист розробленої задачі-проекту.
Правила проведення захисту розробленої задачі-проекту:
Захист здійснюється у двокомандній дискусії за схемою
Команди
Дія

І
ІІ
1
Д
О
2
О
Д

	Під час захисту команда-опонент може  задати  до  5  запитань
команді-доповідачу.  Представник  команди-рецензента веде дискусію
між   командою-доповідачем   та    командою-опонентом.    Дискусія
оцінюється   командою-рецензентом   за   15-бальною  системою  (як
запитання команди-опонента,  так і  відповіді  команди-доповідача)
згідно таких критеріїв:
     - професійність (5 бали);
     - чіткість, конкретність (5 бали);
     - зрозумілість (5 бали);
     - логічність (5 бали);
     - коректність (5 бали).
     Журі Турніру  оцінює ведення дискусії всіма діючими сторонами
захисту за цими ж критеріями.
     Протягом захисту члени команд,  які беруть участь у  захисті,
можуть  використовувати  тайм-аут для консультації з рештою членів
команди,  але не можуть консультуватися з будь-якою особою, яка не
є членом команди.
4.2. Регламент ведення дискусії
 На представлення розроблених проектів командам-учасницям відводиться до 15 хвилин. З них:
-	представлення алгоритму задачі, демонстрація роботи програми – до 7 хв.;
-	запитання опонентів і відповіді на них — 4 хв.;
-	запитання журі та відповіді на них — 3 хв.;
-	підсумкове слово доповідача — 1 хв.
Під час доповіді членів команди-доповідача викладається основна суть алгоритму розробленої задачі, акцентується увага на основних ідеях, демонструються основні частини програми та робляться висновки. У разі потреби можуть застосовуватись технічні засоби, демонструватись малюнки, слайди, фотографії тощо.
Під час захисту команди-опоненти можуть поставити команді-доповідачу до 5 запитань. Представники команд-опонентів мають право висловлювати критичні зауваження щодо доповіді команди-доповідача, відзначаючи та обґрунтовуючи як позитивні, так і негативні сторони цієї доповіді. 
Протягом захисту члени команд, що беруть участь у захисті, не можуть консультуватися з будь-якою особою, яка не є членом команди.
Остаточні бали, якими оцінюється виступ команди-учасниці, визначаються як середнє від усіх наявних оцінок членів журі, за виключенням однієї найвищої і однієї найнижчої оцінок.
4.3. Виступи команд протягом захисту
      Команда-доповідач. Під   час    доповіді    членів    команди викладається    основна   суть   алгоритму   розробленої   задачі, акцентується  увага  на  основних  ідеях,  демонструються  основні частини   програми   та   робляться  висновки.  Під  час  доповіді доповідачами  при  необхідності  можуть  застосовуватись  технічні засоби, демонструватись плакати, малюнки, слайди, фотографії тощо.
     Технічні засоби,  необхідні  команді-доповідачу для доповіді, повинні бути замовлені при реєстрації команд.
     Команда-опонент. Представник    команди-опонента    висловлює критичні зауваження щодо доповіді команди-доповідача,  відзначаючи та обґрунтовуючи  як  позитивні,  так  і  негативні  сторони  цієї доповіді.  Виступ  команди-опонента  не повинен містити викладення
власного алгоритму задачі.
5. Переможці Турніру
5.1. Командна першість
Переможцями Турніру стають команди, які за підсумками Турніру набрали найбільшу сумарну кількість балів. 
При визначенні кількості команд-переможців їх число не може перевищувати 50 % від загальної кількості команд-учасниць Турніру. 
5.2. Переможці в номінаціях
За рішенням журі та оргкомітету Турніру можуть визначатись команди-учасниці Турніру – переможці в командних номінаціях: «За кращу розробку задачі-проекту», «За кращу презентацію задачі-проекту», «Команда кращих програмістів».
6. Апеляція
У випадку, якщо команда не погоджується з оцінкою її участі в Турнірі, вона має право подати апеляцію до оргкомітету Турніру. Апеляція подається в письмовому вигляді капітаном команди не пізніше, ніж через 20 хвилин після оголошення результатів і повинна містити виклад факту порушення та посилання на ті пункти даних правил, що були порушені.
Якщо команда вважає, що не отримала бали за певними критеріями, вона може викласти їх перелік в апеляційній заяві.
Оргкомітет разом із журі розглядає апеляцію на спільному засіданні та приймає рішення за наявності факту порушення до закінчення Турніру.
7. Нагородження переможців
Команди – переможці Турніру нагороджуються грамотами Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради.
Нагородження переможців Турніру у командному заліку відбувається після затвердження списку переможців начальником Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради. 





































                                                             Додаток 2
                                                                                                           до наказу Управління освіти
                                                                                        30.09.2016 № 326

оргкомітет
районного етапу Всеукраїнського турніру юних інформатиків 
для учнів 7-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів


Голова оргкомітету:   Настенко І.В. - директор методичного центру
                                     Управління освіти адміністрації Київського району
                                     Харківської міської ради  

Заступник голови
оргкомітету:                 Сипченко Т.М. - методист методичного центру
                                       Управління освіти адміністрації Київського району
                                       Харківської міської ради 


Члени оргкомітету:      Будко О.В. -  директор Харківського приватного
                                         ліцею «Професіонал»  Харківської області                                                                             
                                      Манжос О.В. -  заступник директора з навчально-
                                      виховної роботи  Харківського приватного
                                         ліцею «Професіонал»  Харківської області                                                                             

                                      
                                                                         
                                                                             
                                        
















                                                             Додаток 3
                                                                                                           до наказу Управління освіти
                                                                                       30.09.2016 № 326

Журі
районного етапу Всеукраїнського турніру юних інформатиків 
для учнів 7-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів

Голова журі:    Коваленко С.В., викладач інформатики Харківського
                           приватного ліцею «Професіонал» Харківської області
                           
Заступники
голови журі:    Жиліна С.О., учитель інформатики Харківської гімназії № 1,
                          керівник РМО вчителів інформатики
Члени журі:
Деменкова І.М., учитель інформатики Харківської  спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 
Корнієнко М.М., учитель інформатики    Харківської гімназії № 55
Аркатов І.М., учитель інформатики  Харківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 165 


