
     Хто хоче – шукає 

можливості,      хто не хоче 

– причини:                        

відбувся ІІІ етап 

Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з програмування                                             
Складна ситуація, викликана 

пандемією, досить чітко поділила 

освітян на тих, що стараються, не 

пасуючи перед обставинами, й тих, 

хто чекає вказівки до дії згори. Друга 

категорія охоплює чималий пласт 

«бюрократичної освітянської 

машини», яка давно вже не є 

продуктивною силою, не шукає 

розвитку. Адже завжди можна знайти 

формат змагання, підкорегований 

обставинами, щоб зберегти інтерес 

дітей до навчання.                                                                                        

Для виходу з ситуації в царині 

олімпіадної інформатики, що 



викликана бездієвістю бюрократичної 

машини, було створено громадську 

організацію. ’’Федерація олімпіадного 

програмуванн’’. Саме вона в цей 

непростий час узяла на себе 

організацію змагань з програмування 

для учнів шкіл.                                                                   

З 14 грудня стартував І етап 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

програмування, а вже через півтора 

місяця, маючи дві незалежні спроби, 

можна було подолати ІІ етап. Перші 

два тури відбулися в режимі онлайн. З-

понад двох із половиною тисяч 

учасників, подолавши жорна перших 

двох, до ІІІ етапу потрапила лише 

п’ята частина. Тож 27 та 28 лютого, з 

дотриманням санітарних норм 

відбувся ІІІ етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з програмування, у 

якому взяв участь 531 учасник на 

тридцяти майданчиках в усій Україні.                                                                              

На майданчику факультету ІТ УжНУ 

зібралося 27 учнів з  міст області. 



Спільно з ІТ-компанєю Astound 

Commerce та УжНУ проводені заходи, 

які сприяють інтересу дітей до 

програмування. Спасибі Вам, що 

підтримуєте обдарованих дітей!                                                                     

  Особливо відзначено високий рівень 

підготовки учнів нашого закладу освіти  

під керівництвом вчителя Сергія 

Вапнічного. 

      За інформацією оргкомітету ІІІ етапу 

Всеукраїнської олімпіади з програмування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Призери ІІІ етапу Всеукраїнської 

олімпіади з програмування                              

2020-2021 н.р. 

Диплом І ступеня 

9 клас Лешко Мартін Володимирович 

10 клас Кривов’яз Ілля Андрійович 

11 клас 
Піцура Роман Романович 

Лошак Сергій Богданович 

Диплом ІІ ступеня 

9 клас Товтин Анастасія Юріївна 

10 клас Чепелюк Денис Богданович 

11 клас 
Цімбота Владислав Вікторович 

Сусол Кароліна Андріївна 

Диплом ІІІ ступеня 

9 клас  

(8 клас) 
Дубський Ігор Андрійович 

 


