ЗВІТ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕРНЕТ-ОЛІМПІАДИ
«ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА»
Згідно

рішення

Національного

технічного

університету

«Харківський

політехнічний інститут» щодо проведення Всеукраїнської олімпіади та погодження
проведення цього заходу з Міністерством освіти і науки України 12 січня 2018 року в
Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» вдруге
відбулася Всеукраїнська Інтернет–олімпіада «Цивільна безпека» в режимі online.
Керівником, організатором та базовим координатором Всеукраїнської учнівської
Інтернет-олімпіади є Національний технічний університет «Харківський політехнічний
інститут». Організаційно-методичне забезпечення здійснювали співробітники кафедри
«Охорона праці та навколишнього середовища» НТУ «ХПІ». Інтернет-ресурс для
проведення Інтернет-олімпіади забезпечував Інформаційно-обчислювальний центр та
Проблемна лабораторія дистанційного навчання.
Всеукраїнська учнівська Інтернет-олімпіада проводилася серед учнів випускних
класів загальноосвітніх закладів, ліцеїв, гімназій.
Мета проведення Інтернет-олімпіади:
- звернути увагу учнів і залучити до пошуку рішень проблем із цивільної безпеки
в сучасних умовах нашої країни;
- підвищувати інтерес до поглибленого вивчення напряму «Цивільна безпека».
Завдання Інтернет-олімпіади:
1. Сформувати суб'єктивне уявлення про джерела реальних небезпек зростаючого
покоління.
2. Знайти та вказати шляхи подолання існуючих небезпек у сучасному суспільстві
та збереження здоров’я населення.
Інформацію щодо проведення Інтернет-олімпіади було розміщено на головній
сторінці

сайту

кафедри

«Охорона

праці

та

навколишнього

середовища»

http://web.kpi.kharkov.ua/safetyofliving/ru/glavnaya/
Рекламна інформація проведення заходу була предсталена в соціальних мережах,
зокрема, Facebook.
Порядок проведення олімпіади був затверджений наказом ректора вищого
навчального закладу НТУ «ХПІ».
Системою управління обране середовище Moodle, яке дозволяє виконувати
основні

адміністративні

функції

проведення

Інтернет-олімпіади:

стежити

за

реєстрацією

і

підготовкою

учасників

до

олімпіади,

контролювати

кількість

зареєстрованих учасників, зберігати характеристики учасників, відстежувати кількість
відвідувань сторінок сайту, визначати час, витрачений учасниками на виконання
олімпіадних завдань, аналізувати статистику успішності учнів.
Адреса сторінки Інтернет–олімпіади http://dl.khpi.edu.ua/course/view.php?id=185.
Для організації та проведення Всеукраїнської учнівської Інтернет-олімпіади був
призначений оргкомітет, координатори, а для перевірки виконання завдань та
оцінювання результатів – експерти.
Секретар оргкомітету за підтримки заступника оргкомітету Інтернет-олімпіади і
голови журі забезпечував ведення необхідної документації і проведення Інтернетолімпіади:
1.

Розробка положення про Всеукраїнську учнівську Інтернет-Олімпіаду

із напряму «Цивільна безпека».
2.

Розробка інструкції учасникам Інтернет-олімпіади.

3.

Створення документу «Реєстрація на сайті Інтернет-олімпіади»,

4.

Корегування олімпіадних тестових завдань з напряму «Цивільна

безпека».
5.

Організація сайту в середовищі Moodle.

6.

Оновлення

необхідних

ресурсів

(словники,

форуми),

документів

(інструкції, положення, реєстрація), навчальних матеріалів (збірки тестів для
підготовки, відеофільми) в середовищі Moodle.
7.

Супроводження пробного тестування і проведення олімпіади.

8.

Організація спілкування з учасниками Інтернет-олімпіади (форуми на

сайті Інтернет-олімпіади, листування з приводу нагородження переможців).
9.

Створення

додаткових

рекламних

ресурсів

на

сайті

для

профорієнтаційної роботи з учасниками (майбутніми абітурієнтами).
Для участі в олімпіаді учням необхідно було зареєструватися на сайті
http://dl.khpi.edu.ua/ .
До участі у Всеукраїнській Інтернет-олімпіаді допускалися учні, зареєстровані на
сайті проведення Інтернет-олімпіади (самореєстрація).
За результатами реклами проведення заходу проявили зацікавленість 30 учнів. На
сайті Інтернет-олімпіади зареєструвалися 20 учасників з різних міст України (м.Харків,
м.Каменка-Дніпровська, м.Бердянськ).

Учасники Інтернет-олімпіади до початку її проведення були ознайомлені з
порядком її проведення, особливостями онлайн-тестування, характером і обсягом
завдань, а також правилами нагородження переможців і заохочення учасників.
Перед тим, як прийняти участь в Інтернет–олімпіаді, учасники мали можливість
до неї підготуватися. На сайті в рубриці «Підготовка до олімпіади» були розміщені:
– словник основних термінів;
– тестові завдання для підготовки;
– збірка тестів для підготовки;
– деякі вихідні положення для виживання в екстрених ситуаціях;
– навчальний фільм «Долікарняна допомога»;
– пробний тест (10 запитань, час на тестування – 10 хвилин).
Завдання Всеукраїнської Інтернет-олімпіади складалися з тестів різного рівня
складності.
Доступ до тестових завдань був відкритий 12.01.2018 о 15 годині за київським
часом. Тестування тривало 2,5 години в онлайн-режимі. Доступ до тестових завдань
був закритий о 17.30.
В проведенні Всеукраїнської Інтернет-олімпіади «Цивільна безпека» прийняли
участь 12 учнів старших класів шкіл.
Інтернет-олімпіада складалася зі 150 тестових завдань різного рівня складності.
Прості тестові завдання включали картки з вибором однієї правильної відповіді з
запропонованих. Кожна правильна відповідь оцінювалася в один бал.
Складні завдання включали запитання, які вимагали вибору декількох правильних
варіантів відповідей із запропонованих. Максимальний бал за вибір усіх правильних
варіантів - один бал.
Максимальна кількість балів при виконанні усіх тестових завдань – 150.
Переможцями стали учасники, які за сумарним результатом тестування набрали
найбільшу кількість балів:
1 місце Софія Уткіна - 111 балів (м.Каменка-Дніпровська).
2 місце Алла Уткіна - 109 балів (м.Каменка-Дніпровська).
3 місце Ольга Шахова - 77 балів (м.Бердянськ).
Переможці Всеукраїнської Інтернет-олімпіади, які посіли перше, друге, третє
місця, нагороджені дипломами I, II, III ступенів.
Дипломи переможців Інтернет-олімпіади підписані головою оргкомітету і завірені
печаткою НТУ «ХПІ».

Всі учні, які прийняли участь в Інтернет-олімпіади отримали сертифікати
учасника.

Пропозиції щодо покращення організації і проведення Інтернет-олімпіади
1.

Заздалегідь проводити рекламні заходи щодо проведення Інтернет-

олімпіади «Цивільна безпека» в засобах масової інформації, на офіційних сайтах
закладів освіти для залучення до участі в Інтернет-олімпіаді максимальної кількості
учнів з різних регіонів України.
2.

Залучати співробітників кафедри до виконання обов’язків відповідно

наказу про організацію і проведення Інтернет-олімпіади.
3.

Заохочувати вчителів–предметників ОБЖ для підготовки учнів до участі

в Інтернет-олімпіаді. Вчителям шкіл, учні яких перемогли в Інтернет-олімпіаді,
видавати сертифікат про проходження стажування з ОБЖ в рамках участі у
Всеукраїнській учнівській Інтернет-олімпіаді «Цивільна безпека».
4.

Директорам шкіл, учні яких перемогли в Інтернет-олімпіаді, надсилати

листи-подяки.

15.01.2018
Секретар оргкомітету Твердохлєбова Н.Є.

