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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
1.1 Положення про проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з 

навчальної дисципліни «Інформатика» (далі – Олімпіада) розроблено відповідно до 
«Положення про Всеукраїнську студентську олімпіаду», яке затверджено наказом 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 грудня 2012 р. № 1410 
«Про затвердження Положення про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади» 
та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2012 року за № 2207/22519 
і визначає порядок її організації та проведення серед студентів закладів вищої освіти 
(далі – ЗВО) ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування 
(далі – Учасники). 

1.2 II етап Олімпіади проводиться у Національному аерокосмічному університеті 
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі – Університет) згідно  
з наказом Міністерства освіти і науки України про проведення Всеукраїнської 
студентської олімпіади у поточному навчальному році та відповідним наказом Ректора 
Університету у визначений термін.   

1.3 Олімпіада – це змагання студентів у творчому застосуванні здобутих знань, 
умінь і навичок, а також у професійній підготовці майбутніх спеціалістів у сфері 
інформатики серед студентів закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації (далі – 
ЗВО), незалежно від форм власності та підпорядкування. 

1.4 Олімпіада проводиться за секціями з усіх спеціальностей для галузей знань, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про 
затвердження галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти», а саме: 

– «Інженерні науки» (шифри галузей – 10-20, 25-27); 
– «Економічні та гуманітарні науки» (шифри галузей – 01-09, 21-24, 28 ). 
1.5 Основні завдання II етапу Олімпіади – це виявлення та розвиток обдарованої 

студентської молоді, сприяння реалізації її творчих здібностей, стимулювання творчої 
праці студентів, педагогічних та науково-педагогічних працівників, формування 
кадрового потенціалу для дослідницької, виробничої, адміністративної і 
підприємницької діяльності, відбір студентів для участі в міжнародних олімпіадах. 

1.6 Олімпіада проводиться з метою підвищення якості підготовки фахівців і 
системного вдосконалення освітнього процесу, активізації навчально-пізнавальної 
діяльності студентів. 

1.7 У II етапі Олімпіади можуть брати участь студенти – іноземні громадяни, які 
навчаються у ЗВО України. Умови їх участі узгоджуються з Університетом і не повинні 
суперечити міждержавним та іншим угодам. 
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2 РОБОЧІ ОРГАНИ II ЕТАПУ ОЛІМПІАДИ 
 

2.1 Для організації і проведення II етапу Олімпіади в Університеті створюються 
організаційний комітет, журі, мандатна та апеляційні комісії. 

2.2 Організаційний комітет. 
2.2.1 Склад організаційного комітету. 
До складу оргкомітету Олімпіади входять педагогічні, науково-педагогічні 

працівники,  представники підприємств, установ тощо (за згодою). 
Склад Оргкомітету та його голова затверджуються наказом ректора Університету. 
2.2.2 Обов’язки організаційного комітету. 
Організаційний комітет здійснює наступне: 
– розробляє положення про проведення II етапу Олімпіади; 
– розробляє програму заходів II етапу Олімпіади і забезпечує її проведення у 

зазначений термін; 
– організує зустріч, розміщення, харчування, культурно-пізнавальні заходи та 

від'їзд учасників; 
– організує і проводить нагородження переможців; 
– надсилає закладам вищої освіти результати участі кожного студента; 
– складає звіт про проведення II етапу Олімпіади; 
– готує довідки-подання на відзначення активних організаторів II етапу Олімпіади; 
– сприяє висвітленню результатів II етапу Олімпіади на сайті Університету 

(https://khai.edu/) та у періодичній пресі. 
2.3 Журі. 
2.3.1 Склад журі. 
 До складу журі II етапу Олімпіади входять провідні науково-педагогічні 

працівники Університету та інших ЗВО (за їх погодженням або направленням іншого 
ЗВО). Склад затверджується наказом ректора Університету. 

До складу журі не можуть входити особи, що є близькими родичами Учасників 
Олімпіади. 

Журі очолює голова. Голова має заступника та секретаря. Голова журі організовує 
роботу членів журі, проводить засідання журі, бере участь у визначенні переможців, 
затверджує список переможців. 

Кількість членів журі не повинна перевищувати третини від кількості студентів, які 
беруть участь у II етапі Олімпіади. 

Кількість представників базового закладу вищої освіти в журі ІІ етапу Олімпіади 
не повинна перевищувати 50% від загальної кількості членів журі. 

2.3.2 Обов’язки журі. 
Журі здійснює наступне: 
– розробляє та затверджує структуру, зміст завдань та оцінює їх виконання; 
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–  перевіряє роботи Учасників і визначає переможців II етапу Олімпіади;  
– аналізує якість виконання студентами завдань, виявляє характерні помилки та 

оцінює рівень підготовки студентів; 
– готує збірники конкурсних завдань та методичні рекомендації для підготовки 

студентів до Олімпіади. 
2.4 Апеляційна комісія. 
2.4.1 Склад апеляційної комісії. 
Склад апеляційної комісії затверджуються наказом ректора Університету (за їх 

погодженням або направленням іншого ЗВО). До складу апеляційної комісії входять 
представники Університету та інших ЗВО. Члени апеляційної комісії не входять до 
складу журі. 

2.4.2 Обов’язки апеляційної комісії. 
Апеляційна комісія оперативно розглядає звернення учасників щодо вирішення 

суперечних питань, пов’язаних з оцінкою виконання олімпіадних завдань, і виносить 
відповідні пропозиції на обговорення журі. 

2.5 Мандатна комісія. 
2.5.1 Склад мандатної комісії. 
Склад мандатної комісії затверджуються наказом ректора Університету (за їх 

погодженням або направленням іншого ЗВО).  
2.5.2 Обов’язки мандатної комісії.  
Мандатна комісія перевіряє повноваження учасників, проводить їх реєстрацію, 

здійснює шифрування та дешифрування робіт, контролює виконання даного 
Положення. 

 
3  ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ II ЕТАПУ ОЛІМПІАДИ 
 
3.1  II етап Олімпіади проводиться між переможцями I етапу згідно з планом 

проведення олімпіад, затвердженого відповідним наказом МОН України. 
3.2  II етап Олімпіади складається з одного туру. Форми та методи проведення є 

однаковими для кожної секції Олімпіади. 
3.3  Умови та порядок проведення, склад оргкомітету, журі та апеляційної комісії 

за секціями II етапу Олімпіади затверджуються наказом Ректора Університету. 
3.4  Університет надсилає ЗВО, студенти яких можуть брати участь у II етапі 

Олімпіади, листи-запрошення (додаток А) з інформацією про умови проведення 
Олімпіади та тематикою олімпіадних завдань, анкету учасника (додаток Б). 

Кількісний склад учасників II етапу Олімпіади обмежується трьома учасниками на 
кожну з секцій від кожного ЗВО у загальному заліку. 

3.5  Після проведення II етапу Олімпіади та підведення її підсумків Оргкомітет у 10-
денний термін надсилає до: 
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– до ЗВО – лист-повідомлення про місце, яке посів студент (додаток В), 
– до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти – звіт про підсумки 

проведення II етапу Олімпіади, за встановленою формою (додаток Г). 
 
4 УЧАСНИКИ ОЛІМПІАДИ 
 
4.1 У II етапі Олімпіади беруть участь переможці І етапу змагань у ЗВО  

ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі 
іноземці (відповідно до п. 1.7 цього Положення), що навчаються у цих ЗВО. 

Приймати участь можуть студенти 1–3 курсу, які вивчали предмет «Інформатика» 
(або близький за змістом) в цьому або минулому навчальному році. Цей факт, а також 
напрям навчання учасника повинен бути підтверджений витягом з навчального плану. 

4.2 Учасники олімпіади повинні зареєструватися онлайн за електронною адресою 
www.k304-events.info, додатково в онлайн-формі реєстрації необхідно завантажити 
скановані копії документів («Анкета учасника», «Витяг з навчального плану»). 

4.3 Учасники мають право ознайомитися з оцінкою їх роботи та письмово 
звернутися до апеляційної комісії з приводу об’єктивності оцінки виконаних ними 
завдань. 

4.4 Учасники ІІ етапу Олімпіади повинні мати при собі студентський квиток та 
паспорт для підтвердження їх особи. 

5 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ  II ЕТАПУ ОЛІМПІАДИ  
 

5.1 Переможці II етапу Олімпіади визначаються за результатами загальної кількості 
набраних балів та затверджуються наказом МОН України . 

5.2 Переможці II етапу Олімпіади нагороджуються відповідними дипломами. 
5.3 Дипломом І ступеня нагороджується Учасник, який набрав не менше 80 %, ІІ 

ступеня – 70 %, ІІІ ступеня – 60 % від максимально можливої сумарної кількості балів, 
що дорівнює 100 %.  

При цьому кількість переможців не може перевищувати 10 % від загальної 
кількості Учасників. Якщо кількість учасників не перевищує 30, переможці 
визначаються за трьома призовими місцями. 

5.4 Дипломом I ступеня нагороджується один Учасник. Якщо рівну кількість балів 
набрали декілька Учасників, які претендують на нагородження дипломом І ступеня, між 
ними призначається додатковий тур. 

5.5 За оригінальне, нестандартне розв’язання олімпіадних завдань учасники 
змагань можуть бути нагороджені заохочувальними та спеціальними дипломами 
Оргкомітету. 

5.6 У разі втрати диплом не поновлюється і дублікат не видається. 
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5.7 Переможці II етапу Олімпіади мають право на участь у відповідній 
Міжнародній студентській олімпіаді. 

5.8 Ректори ЗВО закладів можуть заохочувати студентів, які посіли призові  
(І, ІІ, ІІІ) місця у II етапу Олімпіади:  

– наданням грошової премії, цінного подарунку. 
5.9 Результати проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 

затверджуються наказом Міністерства освіти і науки України 
5.10 Організатори II етапу Олімпіади відзначаються Міністерством освіти і науки 

України. 
 

6 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1 Положення «Про проведення IІ-го етапу всеукраїнської студентської олімпіади 
з навчальної дисципліни «Інформатика»» погоджують з проректором з науково-
педагогічної роботи, начальником навчально-аналітичного відділу, начальником 
юридичного відділу. Положення перевіряється начальником навчально-методичного 
відділу. 

6.2 Положення затверджується вченою радою Університету та вводиться в дію 
наказом ректора Університету. 
 
 
 
ПОГОДЖЕНО: 
 
Проректор з науково-педагогічної роботи                   В. Є. Зайцев 
 
 
Зав. каф. математичного моделювання  
та штучного інтелекту                      А. Г. Чухрай 
 
 
В.о. начальника навчально-аналітичного відділу                 О. В. Барздун 
 
 
Начальник юридичного відділу                    В. А. Цимбалістий 
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Додаток А 
 

ЛИСТ- ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У II ЕТАПІ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАТИКА» 
 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО «ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ» 

Вул. Чкалова, 17, м. Харків, 61070, тел. (057) 315-10-56, факс: (057) 315-11-31 
E-mail: khai@khai.edu, код ЄДРПОУ 02066769  

________________№____________ 
на №_________________________ 

 Запрошення на II етап Всеукраїнської 
студентської олімпіади з навчальної 
дисципліни «Інформатика» 

  
 
Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від «____» _______ 20___ 

р. № ______ «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 20___/20___ 
навчальному році» Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут» призначено базовим вищим навчальним закладом з 
проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни 
«Інформатика» (далі – олімпіада).  

Запрошуємо студентів Вашого закладу вищої освіти до участі в олімпіаді. 
Олімпіаду буде проведено з «___» _______ по «___» _______ 20___ року на базі 

Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут». 

Оргкомітет планує проведення олімпіади за секціями з усіх спеціальностей, що 
відповідають напрямам підготовки олімпіади, а саме: 

 1. Інженерні науки. 
 2. Економічні та гуманітарні науки. 

Приймати участь можуть студенти, які вивчали предмет «Інформатика» або 
близький за змістом в цьому або минулому навчальному році. Цей факт, а також 
напрям навчання учасника повинен бути підтверджений витягом з навчального плану . 
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Продовження додатку А 
 
До участі в II етапі олімпіади від навчального закладу запрошуються не більше 

трьох студентів з одного напряму – переможців I етапу змагань разом із викладачем-
керівником делегації.  

Підставою для участі у II етапі Олімпіади є анкета учасника, заповнена 
оргкомітетом І туру Олімпіади закладу вищої освіти, де він проводився (форма анкети 
наведена у Додатку Б). Учасники олімпіади повинні зареєструватися онлайн за 
адресою www.k304-events.info додатково в онлайн-формі реєстрації необхідно 
завантажити скановані копії документів («Анкета учасника», «Витяг з навчального 
плану»).  

Оригінали документів необхідно надіслати поштою до оргкомітету не пізніше ніж 
«____» _______ 20___ р.. В цей же термін ми чекаємо пропозицій щодо участі 
представників Вашого навчального закладу в журі та апеляційну комісію. При 
реєстрації на олімпіаду також необхідно мати оформлене відрядження від закладу вищої 
освіти, студентський квиток та паспорт (або документ, що його замінює). 

Адреса оргкомітету:  
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський 

авіаційний інститут», вул. Чкалова, 17, м. Харків, 61070. 
Докладнішу інформацію щодо порядку проведення олімпіади додаємо. 
 
 

З повагою, 
проректор з науково-педагогічної роботи, 
голова оргкомітету олімпіади, професор 

 
 
             _________        ________________ 
                           (підпис)                            (ініціали, прізвище) 
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Додаток Б 
 

ФОРМА АНКЕТИ УЧАСНИКА II ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ІНФОРМАТИКА» 
 

А Н К Е Т А 
учасника II  етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 

з навчальної дисципліни «Інформатика» 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) 
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Дата народження 
________________________________________________________________________ 
Телефон,  e-mail  
________________________________________________________________________ 
Заклад вищої освіти (повна назва та адреса) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Факультет, спеціальність, курс _____________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Рішенням оргкомітету 
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

(Назва закладу вищої освіти) 

студент(ка) 
________________________________________________________________________ 

(ініціали, прізвище) 
який(яка) у I етапі олімпіади 
______________________________________________________ 

(Назва олімпіади з навчальної дисципліни, спеціальності (напряму) 

посів(ла) __________ місце, рекомендується до участі у II етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Інфоратика» 
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Продовження додатку Б 
 

на секцію: (позначити «√» одну з запропонованих): 
  Інженерні науки 
 мова програмування (позначити «√» одну з запропонованих): 

 Pascal  
 Delphi   
С++ 
 С#  
 Visual Basic  
 Java 

    Економічні та гуманітарні науки 
 
Необхідність розміщення у гуртожитку: 

 Так 
 Ні 

 
Голова оргкомітету 
закладу вищої освіти                ____________________________________________ 
          (Підпис)                             (ініціали, прізвище) 

М.П. 
 

Підпис учасника олімпіади ________________________ 
 
Дата заповнення  _________________________________ 
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Додаток В 
 

ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ  ПРО МІСЦЕ, ЯКЕ 
ПОСІВ СТУДЕНТ У II ЕТАПІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ 

ОЛІМПІАДИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАТИКА» 
 

 
      Ректору ______________________________ 

         (найменування закладу вищої освіти) 

 Оргкомітет II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної 
дисципліни «Інформатика» повідомляє, що студент(ка) Вашого закладу вищої освіти 
_______________________ посів(ла) ____ місце                          

(ініціали, прізвище) 

з ______ можливих, а по групі __________________ закладів вищої освіти  
 

_________ місце з ______ можливих. 
 
Голова оргкомітету  

_________     _________________________ 
                                                                         (підпис)                           (ініціали, прізвище) 

 
М.П.    
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Додаток Г 
 

ФОРМА ЗВІТУ ПРО ПРОВЕДЕННЯ  
II ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ  

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАТИКА» 
 

З В І Т 
про проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади  

              з навчальної дисципліни «Інформатика»               . 
(Назва олімпіади з навчальної дисципліни, напряму  або спеціальності) 

проведеної                               20      р.   у     Національному аерокосмічному     . 
(Дата) (Назва закладу вищої освіти) 

    університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»    . 
 

 
1. Наказ ректора базового закладу вищої освіти про проведення  

II етапу Олімпіади. 
2. Організація II етапу Олімпіади (таблиця Г1). 
3. Результати проведення II етапу Олімпіади (таблиця Г2). 
4. Список та результати участі в Олімпіаді студентів від кожного закладу вищої 

освіти (таблиця Г3). 
5. Результати переможців ІІ етапу Олімпіади у 2 примірниках (таблиця Г4). 
6. Конкурсні завдання. 
7. Допоміжний та ілюстративний матеріали з проведення II етапу Олімпіади 

(запрошення, програми, методичні рекомендації, фотокартки, матеріали преси, радіо, 
телебачення тощо). 

 
М.П. 
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Продовження додатка Г 
 

Таблиця Г1 
 

Організація ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади  
                               «Інформатика»                             . 

(Назва навчальної дисципліни, напряму або спеціальності) 
проведеної                               20      р.   у     Національному аерокосмічному     . 

(Дата) (Назва закладу вищої освіти) 

          університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»          . 
 

Хід проведення 
олімпіади 

Перелік заходів олімпіади Форми проведення олімпіади 
(організаційні аспекти) 

  

Склад журі  
у секції «Інженерні 

науки» 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
(згідно паспортних даних) 

Повна назва закладу вищої 
освіти, посада та наукова 

ступінь 
   
   

Склад журі  
у секції 

«Економічні та 
гуманітарні науки» 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
(згідно паспортних даних) 

Повна назва закладу вищої 
освіти, посада та наукова 

ступінь 
   
   

Склад мандатної 
комісії 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
(згідно паспортних даних) 

Повна назва закладу вищої 
освіти, посада та наукова 

ступінь 
   
   

Склад апеляційної 
комісії у секції 

«Інженерні науки» 
№
з/п 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
(згідно паспортних даних) 

Повна назва закладу вищої 
освіти, посада та наукова 

ступінь 
   
   

Склад апеляційної 
комісії у секції 
«Економічні та 

гуманітарні 
науки» 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я та по-батькові 
(згідно паспортних даних) 

Повна назва закладу вищої 
освіти, посада та наукова 

ступінь 
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Продовження додатка Г 
 

закінчення Таблиці Г1 
Зауваження  

по роботі журі 
 

Робота апеляційної 
комісії 

 

Новації в організації  
та проведенні 

 

Пропозиції щодо 
поліпшення організації 

та проведення 
Олімпіади 

 

 
Голова оргкомітету     

 (підпис)  (Прізвище, ініціали, звання) М.П. 
    

 
Голова журі 

  
 

 

 (підпис)  (Прізвище, ініціали, звання)  
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Продовження додатка Г 
 

 
Таблиця Г2.1 

 

Результати проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 
      «Інформатика» у секції «Інженерні науки»         . 

 (Назва навчальної дисципліни, напряму або спеціальності) 
проведеної                               20     р.    на базі        Національного аерокосмічного          .  

(дата)   (Назва закладу вищої освіти) 
             університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»              . 

 
 

Конкурсні 
завдання 

Олімпіади 

Розділ,  
тема 

(з якого взято 
завдання) 

Кількість студентів Аналіз типових помилок 
студентів, перелік розділів, тем, 

недостатньо засвоєних 
студентами 

всього 
(що 

виконували 
завдання) 

з них 
зробили 
помилки 

     
     
     
     
     

Аналіз підготовки 
студентів, які 
брали участь в 

Олімпіаді 

 

 
Голова оргкомітету     

 (підпис)  (Прізвище, ініціали, звання) М.П. 
    

 
Голова журі 

  
 

 

 (підпис)  (Прізвище, ініціали, звання)  
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Продовження додатка Г 
 

Таблиця Г2.2 
 

Результати проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 
           «Інформатика» у секції «Економічні та гуманітарні науки»        . 

 (Назва навчальної дисципліни, напряму або спеціальності) 
проведеної                               20     р.    на базі        Національного аерокосмічного          .  

(дата)   (Назва закладу вищої освіти) 
            університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»                . 

 

Конкурсні 
завдання 

Олімпіади 

Розділ,  
тема 

(з якого взято 
завдання) 

Кількість студентів Аналіз типових помилок 
студентів, перелік розділів, тем, 

недостатньо засвоєних 
студентами 

всього 
(що 

виконували 
завдання) 

з них 
зробили 
помилки 

     
     
     
     
     
     

Аналіз підготовки 
студентів, які 
брали участь в 

Олімпіаді 

 

 
Голова оргкомітету     

 (підпис)  (Прізвище, ініціали, звання) М.П. 
    

 
Голова журі 

  
 

 

 (підпис)  (Прізвище, ініціали, звання)  
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Продовження додатка Г 
 

Таблиця Г3.1 
 

Список та результати участі в олімпіаді студентів (від кожного закладу вищої освіти) 
       «Інформатика» у секції «Інженерні науки»          . 

(Назва навчальної дисципліни, напряму або спеціальності) 
проведеної                               20     р.    на базі        Національного аерокосмічного          .  

(дата)   (Назва закладу вищої освіти) 
            університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»                . 

 

Повна назва вищого  
навчального закладу 

Прізвище, ім’я  
та по-батькові студента 

(згідно паспортних даних) 
Курс Факультет, 

спеціальність 
Кількість 

балів Місце 

 
1.     
2.     
Всього студентів:     

 
1.     
2.     
Всього студентів:     

 
1.     
2.     
Всього студентів:     

Всього закладів вищої освіти, що брали участь в олімпіаді:   
Загальна кількість студентів, що брали участь в олімпіаді:   

 
 

Голова оргкомітету     
 (підпис)  (Прізвище, ініціали, звання) М.П. 
    

 
Голова журі 

  
 

 

 (підпис)  (Прізвище, ініціали, звання)  
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Продовження додатка Г 
 

Таблиця Г3.2 
 

Список та результати участі в олімпіаді студентів (від кожного закладу вищої освіти) 
           «Інформатика» у секції «Економічні та гуманітарні науки»        . 

 (Назва навчальної дисципліни, напряму або спеціальності) 
проведеної                               20     р.    на базі        Національного аерокосмічного          .  

(дата)   (Назва закладу вищої освіти) 
            університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»                . 

 

Повна назва вищого  
навчального закладу 

Прізвище, ім’я  
та по-батькові студента 

(згідно паспортних даних) 
Курс Факультет, 

спеціальність 
Кількість 

балів Місце 

 
1.     
2.     
Всього студентів:     

 
1.     
2.     
Всього студентів:     

 
1.     
2.     
Всього студентів:     

Всього закладів вищої освіти, що брали участь в олімпіаді:   
Загальна кількість студентів, що брали участь в олімпіаді:   

 
 

Голова оргкомітету     
 (підпис)  (Прізвище, ініціали, звання) М.П. 
    

 
Голова журі 

  
 

 

 (підпис)  (Прізвище, ініціали, звання)  
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Продовження додатка Г 
 

Таблиця Г4.1 
 

Результати переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 
       «Інформатика» у секції «Інженерні науки»          . 

 (Назва навчальної дисципліни, напряму або спеціальності) 
проведеної                               20     р.    на базі        Національного аерокосмічного          .  

(дата)   (Назва закладу вищої освіти) 
            університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»                . 

 

 

Місце 

Прізвище, ім’я  
та по-батькові 

студента 
(згідно паспортних даних) 

Повна назва  
закладу вищої 

освіти 
Бали 

% від  
максимальної 
кількості балів 

Місце  
в груповому 

заліку 

Перше 1.     
Друге 1.     

2.     
Третє 1.     

2.     
 
 

Голова оргкомітету     
 (підпис)  (Прізвище, ініціали, звання) М.П. 
    

 
Голова журі 

  
 

 

 (підпис)  (Прізвище, ініціали, звання)  
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Закінчення додатка Г 
 

Таблиця Г4.2 
 

Результати переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 
           «Інформатика» у секції «Економічні та гуманітарні науки»          . 

 (Назва навчальної дисципліни, напряму або спеціальності) 
проведеної                               20     р.    на базі        Національного аерокосмічного          .  

(дата)   (Назва закладу вищої освіти) 
            університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»                . 

 

 

Місце 

Прізвище, ім’я  
та по-батькові 

студента 
(згідно паспортних даних) 

Повна назва  
закладу вищої 

освіти 
Бали 

% від  
максимальної 
кількості балів 

Місце  
в груповому 

заліку 

Перше 1.     
Друге 1.     

2.     
Третє 1.     

2.     
 
 

Голова оргкомітету     
 (підпис)  (Прізвище, ініціали, звання) М.П. 
    

 
Голова журі 

  
 

 

 (підпис)  (Прізвище, ініціали, звання)  
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ЛИСТ ОБЛІКУ ОЗНАЙОМЛЕННЯ 
 
З Положенням ознайомлений: 
 

Прізвище, ініціали Посада Дата Підпис 
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