
ІТ-Олімпіада "IT-Universe"

Результат 
досягнутої мети



Удосконалення професійної 
майстерності

Популяризація інформаційних 
технологій (ІТ) і способів їх 
ефективного застосування

Покращення процесів 
використання ІТ суспільством

"Цілі проекту ІТ-Олімпіада "IT-Universe 



Наш результат -

молоді та талановиті фахівці, які 

досконало володіють ІТ



Конкурс «Управління ІТ-проектами»

ЕТАПИ

Конкурс проходить в заочно-очній формі у 
два етапи:

1.Заочний етап (online-тестування) – з 1 по 
25 квітня

1.Фінал (рішення практичних завдань) – з 
30 травня по 10 червня

https://it-universe.org/ua/2019/IT-Olympics/Konkurs/

https://it-universe.org/ua/2019/IT-Olympics/Konkurs/


Перший етап - заочний етап (з 1 по 25 квітня).

Для участі у конкурсі необхідно ознайомитися з Положенням про IT-Universe та 
зареєструватися на участь в IT-Universe згідно з процедурою реєстрації.

➢ Спочатку потрібно пройти тренувальне тестування (тест вважається пройденим,
якщо конкурсант надав правильні відповіді не менше ніж на 80% запитань). Для
цього конкурсант має 10 спроб.

➢ Для проходження конкурсного online-тестування кожному учаснику надається
одна спроба. Доступ до онлайн-тестування буде відкрито з 1 по 25 квітня.

➢ За відповідь на кожне питання нараховується 10 балів. Час проходження тестування
- 45 хвилин. Максимальна кількість балів - 300.

➢ Після завершення тестування результати можна переглянути в Журналі учасника.
➢ За результатами Першого етапу на веб-сайті IT-Universe публікується загальний

рейтинг. При однакових результатах більший рейтинг має учасник, який пройшов
тестування за меншу кількість часу.

У період з 25 по 30 квітня із загального рейтингу Оргкомітетом IT-Universe
обираються учасники Фіналу (не більше 20 учасників).

Список учасників Фіналу публікується на веб-сайті IT-Universe.
https://it-universe.org/ua/2019/IT-Olympics/Konkurs/

https://it-universe.org/ua/2019/IT-Olympics/Regulations.php
https://it-universe.org/ua/registrationST.php
https://it-universe.org/ua/course/index.php
https://it-universe.org/ua/course/gurnal.php
https://it-universe.org/ua/2019/IT-Olympics/Konkurs/


Другий етап - Фінал (з 30 травня по 10 червня)

Фінал відбудеться в Україні, у м.Києві. 

Графік фіналу буде опублікований не пізніше 30 квітня на офіційному 

веб-сайті IT-Universe.

Фінал конкурсу проводиться в два етапи:

1. Теоретичні питання творчого характеру.

2. Рішення ситуаційних завдань.

На сайте конкурсу є приклади практичних завдань.

https://it-universe.org/ua/2019/IT-Olympics/Konkurs/

Список переможців Національного фіналу публікується на офіційному 

веб-сайті ІТ-Олімпіади.

https://it-universe.org/ua/2019/IT-Olympics/Konkurs/


➢ Отримання завдань конкурсантами;

➢ Виконання отриманих завдань;

➢ Перевірка виконаних робіт членами журі;

➢ Бізнес-ігри з конкурсантами;

➢ Оголошення результатів олімпіади;

➢ Нагородження переможців олімпіади. 

Другий етап



Що необхідно враховувати:

➢ На виконання завдання надається три години.

➢ Уважно прочитати завдання;

➢ Відповідати суто на поставлені питання;

➢ Як інструмент планування будемо використовувати Microsoft Project.

➢ Потренуйтеся в ньому виконати проект від планування завдань

і ресурсів до фіксації закриття завдань;

➢ Спробуйте скласти різні звіти, щоб побачить розподіл ресурсів між задачами,

їх створення та виконання;

➢ Це буде ще один крок до ВАШОГО росту, 

як Проектного Менеджера.


