
 

 

 

УКРАЇНА 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  УКРАЇНИ 

“КИЇВСЬКИЙ  ПОЛІТЕХНІЧНИЙ  ІНСТИТУТ” 

НАКАЗ № 1-17 
 

м. Київ        «11»____02______2015 р. 

 

Про проведення Десятої відкритої міжнародної студентської олімпіади з 

програмування імені С.О. Лебедєва – В.М. Глушкова «KPI-OPEN» 

З метою посилення міжнародної співпраці і контактів серед студентів 

України та закордонних університетів, сприяння підвищенню рівня підготовки 

фахівців з програмування 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести Десяту відкриту міжнародну студентську олімпіаду з 

програмування імені С.О. Лебедєва – В.М. Глушкова «KPI-OPEN» у період 

з 29 червня по 04 липня 2015 року. 

2. Десяту відкриту міжнародну студентську олімпіаду з програмування імені 

С.О. Лебедєва – В.М. Глушкова «KPI-OPEN» (надалі Олімпіада) провести 

на базі інституту прикладного системного аналізу (заступник директора 

Романенко В.Д.), факультету інформатики та обчислювальної техніки 

(декан Павлов О.А.), факультету прикладної математики (декан Дичка І.А.) 

фізико-технічного інституту (директор Новіков О.М.). 

3. Затвердити склад організаційного комітету по проведенню Олімпіади 

(Додаток 1). 

4. Затвердити склад журі Олімпіади (Додаток 2). 

5. Затвердити склад апеляційної комісії Олімпіади (Додаток 3). 

6. Затвердити кошторис витрат на проведення Олімпіади (Додаток 4). 

7. Затвердити положення про робочі групи з підготовки до Олімпіади 

(Додаток 5). 

8. Призначити відповідальним за проведення Олімпіади проректора з 

науково-педагогічної роботи Киричка П.О. 

9. Проректору Киричку П.О. спільно з організаційним комітетом у термін до 

28.02.2015 року:  

9.1. Створити відповідні групи для організаційного, методичного, 

технічного та інформаційного забезпечення Олімпіади. 
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9.2. Підготувати інформаційне повідомлення та забезпечити 

інформування ВНЗ України та університетів-партнерів за кордоном 

про терміни та умови проведення Олімпіади. 

9.3. Розробити програму Олімпіади. 

10. Організаційному комітету здійснити необхідну підготовку щодо 

організації розробки завдань для учасників, методичних роз’яснень, 

інформаційного забезпечення проведення Олімпіади (відповідальні – декан 

ФІОТ Павлов О.А., згідно Додатку 5, п.1.; декан ФЛ Саєнко Н.С., згідно 

Додатку 5, п.2). 

11. Організаційному комітету здійснити необхідну підготовку щодо 

організації технічного забезпечення проведення Олімпіади (відповідальні – 

декан ФІОТ Павлов О.А., декан ФПМ Дичка І.А., директор ФТІ      

Новіков  О.М., заступник директора ІПСА Романенко В.Д., згідно Додатку 

5, пп.4,5). 

12. Головному бухгалтеру Субботіній Л.Г. здійснити фінансування проведення 

Олімпіади за рахунок коштів університету та власних коштів факультету 

інформатики та обчислювальної техніки відповідно до кошторису (Додаток 

4). 

13. Директору студмістечка Іщенку О.А. здійснити необхідні заходи щодо 

поселення учасників Олімпіади. 

14. Керівнику центру інформатизації НТО «КПІ-Телеком» Кучернюку П.В. 

забезпечити ресурси для стабільного функціонування інформаційної 

системи управління змаганнями у штатному режимі. 

15. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з науково-

педагогічної роботи Киричка П.О. 

 

 

 

Ректор         М.З. Згуровський 
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Проект наказу вносить 

 

Проректор з науково-педагогічної  

роботи (навчально-виховний напрям) 

 

______________П.О. Киричок 

 

29.01.2015 р. 

 

 

 

Перший проректор 

 

Начальник ДЕФ 

 

Керуючий справами 

 

Директор студмістечка 

 

Заступник директора ІПСА 

 

Директор ФТІ 

 

Декан ФІОТ 

 

Декан ФПМ 

 

Юрисконсульт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погоджено:  
 

                         Ю.І. Якименко 

 

                         Л.Г. Субботіна 

 

                         Я.Ю. Цимбаленко 

 

                         О.А. Іщенко 

 

                         В.Д. Романенко 

 

                         О.М. Новіков 

 

                         О.А. Павлов 

 

                         І.А. Дичка 

 

                          

 

 

 

ДП № _______ 

Надруковано в 1 примірнику 

на 9-х аркушах 

 

Друкував – Солонуха В.М. 

тел. 406-85-93 

 

Розрахунок розсилки: 

Завірена паперова копія: 

1. Проректор ДНВР. 

Електронна копія: 

2. На розмноження (у всі 

підрозділи, які завізували даний 

наказ). 

3. Веб-сайт 
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Додаток 1 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Ректор НТУУ «КПІ» 

 

_____________ М.З. Згуровський 

 

«_____» _____________ 2015 р. 

 

 

СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 

 

ДЕСЯТОЇ ВІДКРИТОЇ МІЖНАРОДНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 

З ПРОГРАМУВАННЯ ім. С.О.  ЛЕБЕДЄВА-В.М. ГЛУШКОВА «KPI-OPEN» 

 

1. ЗГУРОВСЬКИЙ М.З. д.т.н, професор, академік НАН України, ректор 

НТУУ «КПІ», голова організаційного комітету 

Олімпіади. 

2. СЕРГІЄНКО І.В. академік НАН України, секретар відділення 

інформатики НАН України, директор Інституту 

кібернетики, співголова організаційного комітету 

Олімпіади. 

3. ГЛУШКОВА В.В. к.т.н., старший науковий співробітник Інституту 

кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 

співголова організаційного комітету Олімпіади. 

4. КИРИЧОК П.О. д.т.н., професор, проректор з науково-педагогічної 

роботи НТУУ «КПІ», заступник голови 

організаційного комітету Олімпіади. 

5. НОВІКОВ О.М. д.т.н., професор, директор фізико-технічного 

інституту (ФТІ), проректор з науково-педагогічної 

роботи (перспективний розвиток) НТУУ «КПІ». 

6. ПАВЛОВ О.А. д.т.н., професор, декан факультету інформатики та 

обчислювальної техніки (ФІОТ). 

7. ДИЧКА І.А. д.т.н., професор, декан факультету прикладної 

математики (ФПМ). 

8. РОМАНЕНКО В.Д. д.т.н., професор, заступник директора інституту 

прикладного системного аналізу (ІПСА). 

9. ЛУЦЬКИЙ Г.М. д.т.н., професор, завідуючий кафедрою 

обчислювальної техніки (ФІОТ). 

10. ТЕЛЕНИК С.Ф. д.т.н., професор, завідуючий кафедрою автоматики 

та управління в технічних системах (ФІОТ). 
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11. ТКАЧ М.М. к.т.н., доцент кафедри технічної кібернетики, 

заступник декана (ФІОТ). 

12. МУХА І.П. к.т.н., доцент кафедри автоматизованих систем 

обробки інформації і управління, заступник декана 

(ФІОТ). 

13. РОЛІК О.І. д.т.н., професор кафедри автоматики та управління 

в технічних системах (ФІОТ). 

14. КОВАЛЮК Т.В. к.т.н., доцент кафедри автоматизованих систем 

обробки інформації і управління (ФІОТ). 

15. ЛІСОВИЧЕНКО О.І. к.т.н., доцент кафедри технічної кібернетики 

(ФІОТ). 

16. ВОЛОКИТА А.М. к.т.н., доцент кафедри обчислювальної техніки 

(ФІОТ). 

17. ЖЕРЕБКО В.А. асистент кафедри автоматики та управління в 

технічних системах (ФІОТ). 

18. СОЛОНУХА В.М. провідний інженер відділу організаційно-виховної 

роботи Департаменту навчально-виховної роботи 

НТУУ «КПІ», секретар організаційного комітету 

Олімпіади. 

19. ДЗЮБА О.С. голова НТСА НТУУ «КПІ». 

20. ЖУРАВЛЬОВА Н.В. 

(за згодою) 

завідуюча сектором Інституту інноваційних 

технологій і змісту освіти МОН. 

21. ПЛОТНІКОВ І.Є.  

(за згодою) 

генеральний спонсор Олімпіади. 

 

 

Проректор з науково-педагогічної роботи  П.О. Киричок 
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Додаток2 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Ректор НТУУ «КПІ» 

 

_____________ М.З. Згуровський 

 

«_____» _____________ 2015 р. 

 

 

СКЛАД ЖУРІ 

 

ДЕСЯТОЇ ВІДКРИТОЇ МІЖНАРОДНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 

З ПРОГРАМУВАННЯ ім. С.О.  ЛЕБЕДЄВА-В.М. ГЛУШКОВА «KPI-OPEN» 

 

1. КИРИЧОК П.О. д.т.н., профессор, проректор з науково-

педагогічної роботи НТУУ «КПІ», голова 

суддівської колегії. 

2. ПАВЛОВ О.А. д.т.н., профессор, декан факультету 

інформатики та обчислювальної техніки 

(ФІОТ), заступник голови суддівської 

колегії. 

3. МУХА І.П. к.т.н., доцент кафедри автоматизованих 

систем обробки інформації і управління, 

заступник декана (ФІОТ). 

4. РОЛІК О.І. 

 

д.т.н., професор кафедри автоматики та 

управління в технічних системах (ФІОТ). 

5. ЛІСОВИЧЕНКО О.І. к.т.н., доцент кафедри технічної кібернетики 

(ФІОТ). 

6. ВОЛОКИТА А.М. к.т.н., доцент кафедри обчислювальної 

техніки (ФІОТ). 

7. ЖУРАВЛЬОВА Н.В. 

(за згодою) 

завідуюча сектором Інституту інноваційних 

технологій і змісту освіти МОН. 

 

 

 

 

Проректор з науково-педагогічної роботи  П.О. Киричок 
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Додаток 3 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Ректор НТУУ «КПІ» 

 

_____________ М.З. Згуровський 

 

«_____» _____________ 2015 р. 

 

 

СКЛАД АПЕЛЯЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 

 

ДЕСЯТОЇ ВІДКРИТОЇ МІЖНАРОДНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 

З ПРОГРАМУВАННЯ ім. С.О.  ЛЕБЕДЄВА-В.М. ГЛУШКОВА «KPI-OPEN» 

 

1. ПАВЛОВ О.А. д.т.н., профессор, декан факультету 

інформатики та обчислювальної техніки 

(ФІОТ), голова апеляційної комісії. 

2. ТКАЧ М.М. к.т.н., доцент кафедри технічної кібернетики, 

заступник декана (ФІОТ). 

3. ЛІСОВИЧЕНКО О.І. к.т.н., доцент кафедри технічної кібернетики 

(ФІОТ). 

4. ВОЛОКИТА А.М. к.т.н., доцент кафедри обчислювальної 

техніки (ФІОТ). 

5. КОВАЛЮК Т.В. доцент кафедри автоматизованих систем 

обробки інформації і управління (ФІОТ). 

6. ЖЕРЕБКО В.А. асистент кафедри автоматики та управління в 

технічних системах (ФІОТ). 

7. ЖЕЛУДКОВ В.В. асистент кафедри обчислювальної техніки 

(ФІОТ). 

8. КРАВЧЕНКО Т.В.  студент (ФІОТ). 

9. КРАВЧУН Н.В. студент (ФІОТ). 

 

 

Проректор з науково-педагогічної роботи  П.О. Киричок 
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Додаток 4 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Ректор НТУУ «КПІ» 

 

_____________ М.З. Згуровський 

 

«_____» _____________ 2015 р. 

 

 

К О Ш Т О Р И С* 

передбачених витрат на проведення 

Десятої відкритої міжнародної студентської олімпіади з програмування імені 

С.О. Лебедєва – В.М. Глушкова «KPI-OPEN» 

 

№ Стаття витрат Сума, грн. Фінансування 

1 Проживання учасників та гостей 

Олімпіади в студмістечку НТУУ «КПІ» 

75 000 Власні кошти 

учасників 

2 Виготовлення сувенірної продукції 

(футболки з логотипом «KPI-OPEN») для 

учасників Олімпіади 

10 000 

 

НТУУ «КПІ» 

 

35 000 ФІОТ НТУУ 

«КПІ» 

3 Фотопослуги 1250 НТУУ «КПІ» 

 Всього 121 250  

* Можливий перерозподіл коштів по статтям витрат в межах кошторису. 

 

 

Проректор П.О. Киричок 

 

 

Декан ФІОТ О.А. Павлов 

 

 

Начальник ДЕФ Л.Г. Субботіна 
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Додаток 5 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Ректор НТУУ «КПІ» 

 

_____________ М.З. Згуровський 

 

«_____» _____________ 2015 р. 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

 

ПРО РОБОЧІ ГРУПИ З ПІДГОТОВКИ ДО  

ДЕСЯТОЇ ВІДКРИТОЇ МІЖНАРОДНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 

З ПРОГРАМУВАННЯ ім. С.О.  ЛЕБЕДЄВА-В.М. ГЛУШКОВА «KPI-OPEN» 

 

1. ГРУПА МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ здійснює наступні види 

діяльності: 

 розробка та контроль банку задач (умови, авторські розв’язки, тести), 

які виносяться на змагання; 

 формування даних про задачі для інформаційної системи управління 

змаганнями (ІСУЗ); 

 забезпечення роботи суддівської колегії та апеляційної комісії під час 

проведення Олімпіади, а також надання звітів та протоколів їх 

засідань в оргкомітет Олімпіади. 

 

2. ГРУПА ПЕРЕКЛАДУ здійснює переклад умов задач та всіх інших 

документів офіційними мовами Олімпіади (українська, російська, 

англійська). 

 

3. ГРУПА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ здійснює наступні види 

діяльності: 

 інформаційне висвітлення Олімпіади серед студентів України та 

закордону, в тому числі підтримка web-ресурсу Олімпіади; 

 формування даних про учасників для ІСУЗ; 

 зустріч та реєстрація учасників, забезпечення проживання та 

харчування учасників. 

 

4. ГРУПА РОЗРОБКИ здійснює наступні види діяльності: 

 вдосконалення, тестування та технічний супровід ІСУЗ; 
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 надання робочим групам інформації про формати, в яких повинні 

бути підготовлені дані для ІСУЗ; 

 надання робочим групам інформації про вимоги до технічних 

характеристик робочих місць, перелік необхідного програмного 

забезпечення, а також вимоги до налагодження робочих місць та 

комп’ютерних мереж, які забезпечують нормальну роботу ІСУЗ; 

 перевірка коректності даних та їх завантаження в ІСУЗ; 

 перевірка підготовки робочих місць та комп’ютерних мереж до 

проведення змагань (разом з групою технічного забезпечення); 

 забезпечення роботи ІСУЗ під час проведення змагань; 

 надання звітів про роботу системи та підсумкових рейтингових 

таблиць. 

 

5. ГРУПА ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ здійснює наступні види 

діяльності: 

 технічна підготовка та перевірка робочих місць для учасників 

змагань, членів суддівської колегії та апеляційної комісії; 

 інсталяція необхідного програмного забезпечення і налагодження 

робочих місць учасників змагань, членів суддівської колегії та 

апеляційної комісії; 

 налагодження, технічна підготовка та перевірка необхідних 

комп’ютерних мереж; 

 забезпечення працездатності робочих місць та комп’ютерних мереж 

під час проведення змагань. 

 

 

Проректор з науково-педагогічної роботи  П.О. Киричок 
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Додаток 4 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Ректор НТУУ «КПІ» 

 

_____________ М.З. Згуровський 

 

«_____» _____________ 2015 р. 

 

 

К О Ш Т О Р И С* 

передбачених витрат на проведення 

Десятої відкритої міжнародної студентської олімпіади з програмування імені 

С.О. Лебедєва – В.М. Глушкова «KPI-OPEN» 

 

№ Назва витрат Сума, грн. Фінансування 

1.  Проживання учасників та гостей в 

студмістечку НТУУ «КПІ» 
75000 

власні кошти 

учасників 

2.  Харчування учасників та гостей  
90000 

власні кошти 

учасників 

3.  Транспортні послуги 3000 Спонсори 

4.  Організація і проведення екскурсій по 

м. Києву 
5000 Спонсори 

5.  Оформлення приміщень для фінальних 

змагань 
3000 Спонсори 

6.  Цінні подарунки переможцям 

Олімпіади 
25000 Спонсори 

7.  Канцелярія та поліграфічні послуги 3000 Спонсори 

8.  Фотопослуги 1250 НТУУ «КПІ» 

9.  Виготовлення сувенірної продукції 

(футболки з логотипом «KPI-OPEN») 

для учасників (500 шт.) 

10000 НТУУ «КПІ»  

35000 ФІОТ НТУУ «КПІ» 

 Всього 250 250  

* Можливий перерозподіл коштів по статтям витрат в межах кошторису. 

 

 

Проректор П.О Киричок 

 

 

Декан ФІОТ О.А. Павлов 

 

 

Начальник ДЕФ Л.Г. Субботіна 

 


