


I. Загальні положення 

1. Це Положення визначає порядок проведення Міського конкурсу зі 

спортивного програмування «Кубок К. В. Кошкіна» (далі - Конкурс). 

2. Конкурс проводиться з метою популяризації і поглиблення знань з 

алгоритмів та програмування серед учнів загальноосвітніх шкіл та студентів. 

3. Основними завданнями Конкурсу є: 

• підвищення рівня алгоритмічної грамотності учнів; 

• впровадження сучасних інформаційних та комунікаційних 

технологій в організацію навчального процесу; 

• ознайомлення і зацікавлення сучасними мовами програмування, 

середовищами та літературою з цих галузей знань; 

• активізація творчої діяльності викладачів. 

4. Цей конкурс присвячений Костянтину Вікторовичу Кошкіну – 

заслуженому діячу науки і техніки України, Лауреату Державної премії 

України в галузі науки і техніки, доктору технічних наук, професору, першому 

директору Навчально-наукового інституту комп'ютерних наук та управління 

проектами, завідувачу та засновнику кафедри інформаційних управляючих 

систем та технологій Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова. 

II. Учасники Конкурсу 

1. Конкурс проводиться у двох номінаціях: «Учні» та «Студенти». 

Організатори мають право утворити додаткові номінації. 

2. У Конкурсі мають право брати участь учні 7-11 класів загальноосвітніх, 

позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів усіх типів і форм 

власності (номінація «Учні») та студенти закладів вищої освіти (номінація 

«Студенти») (далі - Учасники Конкурсу).  

3. Учасники Конкурсу беруть участь у Конкурсі на добровільних засадах. 

4. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних Учасників 

Конкурсу здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист 

персональних даних». 

 

IІІ. Організатори Конкурсу 

1. Конкурс проводиться Національним університетом кораблебудування 

імені адмірала Макарова.  

2. До організації Конкурсу у якості партнерів залучаються ІT-компанії, що 

мають представництво у місті Миколаєві та Україні.  

3. Партнери можуть пропонувати завдання та (через представників) брати 

участь у роботі Оргкомітету та Журі конкурсу.   

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17


IV. Організація, умови, строки проведення Конкурсу 

1. Організація і проведення Конкурсу забезпечуються Організаційним 

комітетом (далі - Оргкомітет), визначеним Наказом ректора Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова. 

До повноважень Оргкомітету належать: 

• визначення структури завдань, часу, який надається для їх 

виконання, критеріїв оцінювання тощо; 

• визначення дати проведення Конкурсу; 

• організація перевірки робіт Учасників Конкурсу; 

• оприлюднення результатів Конкурсу і визначення його переможців; 

• опрацювання зауважень учасників щодо проведення Конкурсу та 

його завдань; 

• координація та виготовлення матеріалів Конкурсу (у вигляді 

видання інформаційних вісників, посібників, науково-популярних 

видань, статей, відеоматеріалів тощо), розміщення таких матеріалів 

у мережі Інтернет. 

2. Розробка та перевірка завдань здійснюється журі Конкурсу (далі - Журі), 

визначеним Наказом ректора Національного університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова. 

3. Конкурс проводиться щороку в жовтні-листопаді на добровільних 

засадах. 

Перелік завдань для проведення Конкурсу в Україні затверджується 

Оргкомітетом Конкурсу. 

Для участі в Конкурсі у встановлені Оргкомітетом строки та у визначеній 

ним формі учасники подають до Оргкомітету заявки на участь у Конкурсі. 

Не менше ніж за добу до початку Конкурсу Оргкомітет надсилає 

учасникам інформацію щодо підключення до інформаційної системи 

конкурсу, необхідні інструкційні та інформаційні матеріали. 

Для участі в Конкурсі кожен бажаючий реєструється у системі конкурсу. 

Дані реєстрації буде використано для створення грамот переможців та 

сертифікатів учасників. 

 

V. Зміст і структура завдань 

1. Учасникам Конкурсу пропонуються завдання двох типів: 

завдання на розробку програми «олімпіадного» типу: читання вхідних 

даних з вхідного файлу та виведення результатів у вихідний файл, також 

дозволяється використання стандартного введення-виведення (вказується 

авторами завдань); 



інтерактивні завдання, у яких отримання правильної відповіді передбачає 

«спілкування» програми учасника з відповідною програмою (інтерактор) 

Журі. 

2. Кількість завдань та час виконання завдання для кожної номінації 

Учасників Конкурсу визначає Оргкомітет. 

3. Оцінювання результатів Конкурсу здійснюється на підставі сумарної 

кількості балів, набраних Учасником Конкурсу. Кількість балів за кожне 

завдання та порядок нарахування цих балів визначає Оргкомітет у правилах 

проведення чергового Конкурсу. 

 

VI. Порядок проведення Конкурсу 

1. Підготовчий етап: 

Оргкомітет розповсюджує інформацію про Конкурс, проводить відповідні 

семінари, бесіди, консультації для Учасників Конкурсу, учителів, викладачів, 

батьків, надають демонстраційні версії матеріалів Конкурсу. 

Про початок Конкурсу Оргкомітет повідомляє на офіційних сторінках 

Конкурсу на сайтах Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова та кафедри інформаційних систем та технологій. 

2. Конкурс проводиться протягом одного дня для всіх учасників, які 

подали заявки, за однаковими завданнями для кожної номінації; 

Учасники Конкурсу отримують доступ до завдань безпосередньо перед 

початком Конкурсу. 

Усі завдання Учасник Конкурсу повинен виконувати самостійно. 

Час початку і час завершення роботи над завданнями фіксується 

автоматично. 

Кожен Учасник Конкурсу після завершення Конкурсу подає свої 

автоматично сформовані результати у систему. 

Учасники Конкурсу та їхні батьки (особи, що їх замінюють) після 

завершення перевірки робіт мають право ознайомитися з оцінками виконаних 

робіт, здійсненими Журі. 

VII. Підбиття підсумків Конкурсу 

1. Результати Конкурсу затверджуються протокольним рішенням 

Оргкомітету. 

2. Результати Конкурсу оприлюднюються на офіційних сторінках 

Конкурсу на сайтах Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова та кафедри інформаційних систем та технологій не пізніше 

ніж через один тиждень після його проведення.  



3. Звіти та аналітичні матеріали за підсумками проведення Конкурсу 

можуть публікуватися в засобах масової інформації та інших виданнях. 

 

VIII. Апеляція 

1. Оргкомітет Конкурсу у разі наявності апеляційних заяв створює 

апеляційну комісію, уповноважену розглядати апеляційні заяви Учасників 

Конкурсу з приводу порушення процедури проведення. 

2. Апеляційна заява подається Учасником Конкурсу за посиланням, 

вказаним на офіційних сторінках Конкурсу, не пізніше однієї доби після 

отримання персональних результатів перевірки завдань Учасника Конкурсу. 

3. Апеляційна комісія розглядає апеляційні заяви Учасників Конкурсу в 

строк не більше одного робочого дня з дати отримання апеляційної заяви, 

приймає свої рішення більшістю голосів та складає протокол, який підписують 

голова, секретар та члени апеляційної комісії. 

4. Про висновки апеляційної комісії, викладені в протоколі, Учасник 

Конкурсу, який подавав заяву, повідомляється в день прийняття рішення по 

апеляції. Протоколи передаються до Оргкомітету протягом одного робочого 

дня після завершення роботи комісії для прийняття та затвердження 

результатів. 

 

IX. Відзначення Учасників Конкурсу 

1. Урочиста церемонія нагородження переможців Конкурсу та вчителів, 

які їх підготували, відбувається, як правило, на урочистих заходах, що 

проводяться в навчальному закладі. 

2. Кожен Учасник Конкурсу отримує сертифікат (сертифікати) Конкурсу 

та інформаційні матеріали Конкурсу у формі, визначеній Оргкомітетом. 

3. Підсумки Конкурсу підбиваються по кожній номінації окремо і 

сертифікати та грамоти переможців розподіляються за сумарною кількістю 

набраних балів згідно рейтингу: 

грамоту І ступеня отримують 10% Учасників Конкурсу; 

грамоту ІІ ступеня отримують не більше 20% Учасників Конкурсу; 

грамоту ІІІ ступеня отримують не більше 20% Учасників Конкурсу; 

сертифікат «Учасник конкурсу» отримують всі решта 50% Учасників 

Конкурсу. 

4. За пропозиціями партнерів Конкурсу Учасники можуть відзначатися 

іншими заохочувальними нагородами (наприклад, за абсолютний результат, за 

правильне розв’язання окремих складних задач тощо). 



X. Фінансування Конкурсу 

Джерелами фінансування Конкурсу є спонсорська і благодійна допомога 

ІТ-компаній, фізичних та юридичних осіб згідно діючого законодавства 

України. 


