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Начальникам управлінь (відділів)
освіти, завідувачам районних
(міських) методичних кабінетів,
керівникам відділів освіти ОТГ
Про учать у Міжнародному конкурсі
з інформатики та комп’ютерної вправності
«Бобер» у 2017/2018 навчальному році
Відповідно до листа Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
Міністерства освіти і науки України від 22.05.2017 № 2.2-1179 «Про підсумки
Міжнародного конкурсу з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер» у 2016–
2017 н.р. та організацію конкурсу «Бобер» у 2017–2018 н.р.» повідомляємо, що 1214 листопада 2017 року відбудеться Міжнародний конкурс з інформатики та
комп’ютерної вправності «Бобер» (далі - Конкурс) серед учнів 2-11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів.
Конкурс проводиться в п’яти вікових групах: БОБРЕНЯТЕЧКО – для учнів 2-3
класів, БОБРЕНЯТКО – для учнів 4-5 класів, БОБРЕНЯ – для учнів 6-7 класів;
БОБРИК – для учнів 8–9 класів; БОБЕР – для учнів 10-11 класів загальноосвітніх
шкіл.
Усі матеріали Конкурсу (крім сертифікатів) учням надаються в електронному
вигляді. Завдання учні виконують у визначений час на комп’ютерах у школах (або,
як виняток, на домашніх комп’ютерах для учнів 6-11 класів). Результатом виконання
завдання є автоматично створений файл з відповідями учня, який надсилається на
перевірку до центрального оргкомітету у м. Львів.
З умовами проведення Конкурсу та завданнями Конкурсів 2011-2016 років
можна ознайомитися на сайті http://bober.net.ua/.
Звертаємо увагу, що змінилися реквізити рахунку, на який потрібно
переказати благодійні внески.
Філія ПАТ "УКРЕКСІМБАНК" у м. Львові
Рахунок 26004000028261
МФО 322313
ЄДРПОУ 22360046

Конкурс у загальноосвітніх навчальних закладах проводять вчителі
інформатики (шкільні координатори). Усі організаційні питання (оформлення
заявок, благочинні внески, матеріали, інструкції, архіви завдань) щодо проведення
Конкурсу в 2017/2018 навчальному році шкільні координатори будуть вирішувати
через районного координатора.
До 01 жовтня 2017 року просимо визначити районних (міських)
координаторів Конкурсу (додаток 1) та надіслати на адресу lookiten@ukr.net.
Оновлений список районних (міських) координаторів Конкурсу, бланки
документів для оформлення заявки та інструкції щодо заповнення цих документів
будуть розміщенні на сайті Дистанційне навчання педагогічних кадрів 01 жовтня
2017 року в розділі «Новини» за посиланням http://dnpk.16mb.com/m-zhnarodniikonkurs-z-nformatiki-ta-komp-yuterno-vpravnost-bober-2017.html.
За більш детальною інформацією звертатися до Сисоєнко Наталі Анатоліївни,
методиста навчально-методичної лабораторії технологій, lookiten@ukr.net,
моб. телефон 096-57-86-513, 095-096-55-86.
Просимо довести зазначену інформацію до відома загальноосвітніх навчальних
закладів та забезпечити участь у Конкурсі учнів 2-11 класів.
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Додаток 1
Список районних (міських) координаторів конкурсу «Бобер»
Район (місто),
ОТГ

ПІБ
координатора

Навчальний
заклад

Власна Мобільний
поштова
телефон
скринька

