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Методичні рекомендації щодо проведення ІІІ етапу Всеукраїнської
учнівської олімпіади з інформаційних технологій у 2017 році
Нормативна база:
 Указ Президента України від 30.09.2010 №927 «Про заходи щодо розвитку
системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді»;
 Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 №1006 «Про
проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів
у 2016/2017 навчальному році»;
 Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з
навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади
зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011
№1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за
№1318/20056;
 Лист Інституту модернізації змісту освіти МОНУ від 16.01.2017 № 2.1/1041 «Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з
інформаційних технологій»;
 Лист Міністерства освіти і науки України від 18.11.2016 №2.1/10-2773 «Про
проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад за єдиними завданнями
ІМЗО»;
 Наказ управління освіти, науки і молоді Херсонської ОДА від 21.12.2016
№390 «Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2017
році».
Організація ІІІ етапу олімпіади
Обласна олімпіада з інформаційних технологій проводиться у два тури:
 І (практичний) тур – комплексне, інтегроване завдання на використання
інформаційних технологій, що вивчаються в курсі «Інформатика» (крім
програмування, в тому числі програмування на VBA) – 11.02.2017р. о
9.30 год.;
 ІІ (теоретичний) тур – тестування та виконання завдань, не пов’язаних
тематично – 12.02.2017.
В обласній олімпіаді з інформаційних технологій беруть участь учні 9-11 класів
(додаток 1).
Особливості олімпіади за єдиними завданнями
Завдання олімпіади розраховані на виконання у середовищі MS Office 2010
Professional.
Середовище Microsoft Office 2013 не передбачено методичними
рекомендаціями щодо проведення III етапу Всеукраїнської учнівської
олімпіади з інформаційних технологій у 2016-2017 навчальному році.
Зміст завдань для III етапу олімпіади базується на навчальній програмі
предмета «Інформатика» профільного та поглибленого рівнів.

Завдання І (практичного) туру розраховане на 4 години та складається з
декількох задач, пов’язаних тематично і передбачають роботу у текстовому та
табличному процесорах, системах управління базами даних, програмі для
створення презентацій. Додаткове прикладне програмне забезпечення надається
учасникам тільки у випадку, якщо його використання передбачається умовами
завдання.
Під час роботи над завданням учасник самостійно обирає послідовність
виконання окремих його складових.
Завдання ІІ (теоретичного) туру розраховане на 3 години і може включати
як невеликі за обсягом завдання, так і тестові питання закритого типу та
відкритого типу з короткою відповіддю, яка може містити виключно число, слово
або послідовність символів (розв’язки тестів заносяться учасниками у бланк
відповіді письмово).
Порядок проведення ІІІ етапу олімпіади
ІІІ (обласний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних
технологій буде проведено на комп’ютерах із операційними системами Windows
XP/Vista/7/8/10.
Під час проведення змагань учасникам не дозволяється використання
мережевих технологій, в тому числі і бездротових, а також буде унеможливлений
перегляд зображення на моніторах інших учасників шляхом відповідного
розташування робочих місць чи використання тимчасових перегородок між
робочими місцями.
Під час проведення практичного туру олімпіади, апаратно буде відімкнуто
локальну мережу від комп’ютерів учасників; унеможливлено обмін даними між
учасниками олімпіади. Учасникам олімпіади забороняється користуватися
допоміжними друкованими або рукописними матеріалами, засобами комунікації
(Інтернет, мобільні телефони, електронні носії інформації тощо).
Учасники олімпіади мають змогу поставити запитання стосовно умов
завдань членам журі та їх авторам виключно у письмовому вигляді. Запитання, що
ставить учасник, повинні передбачати відповідь «Так» або «Ні». У випадках, коли
запитання сформульоване таким чином, що на нього не можна відповісти «Так»
або «Ні», відповідь міститься в умові завдання, запитання стосується розв’язку
завдання, термінології програмних засобів, які використовуються для виконання
олімпіадного завдання, член журі повинен відповідати: «Не коментую». Відповідь
на питання учасника надається членом журі письмово.
Якщо учасники знайдуть помилку або двозначність у формулюванні
завдання, тоді до тексту завдання буде внесено правку та своєчасно оголошено
про неї усім учасникам змагань.
Перевірка та оцінювання завдань олімпіади
Критерії оцінювання та розподіл балів по кожному критерію розробляються
авторами завдань та затверджуються членами журі до початку перевірки завдань.
Критерії відображають відповідність обраних засобів та ефективність їх
використання для вирішення окремої частини завдання. Кожна задача оцінюється
визначеною кількістю балів відповідно до критеріїв. Результатом оцінки роботи
учасника є загальна сума балів за кожну виконану задачу.

У разі, якщо частина завдання, яка оцінюється за певним критерієм,
виконана учасником частково, журі за узгодженою пропорцією нараховує за цим
критерієм неповну кількість балів (наприклад, учасник під час створення
презентації обсягом 10 слайдів, за умовою задачі, створив тільки 8, але вони
відповідають даному встановленому критерію).
Рекомендована кількість критеріїв для однієї задачі – до 10. Для більш
складних в оцінюванні задач це число може бути збільшене до 20.
При оцінюванні звертається увага на суворе дотримання вимог до формату,
змісту та імен файлів-результатів. Учаснику забороняється вносити у зміст
файлів-результатів будь-яку інформацію, яка ідентифікує учасника олімпіади. У
разі порушення вимог до учасників застосовуються санкції: відсотки штрафних
балів або незарахування задачі взагалі.
Учасникам забороняється використовувати VBA та програмні засоби, що не
вказані у завданні. Файл-розв’язок не повинен містити абсолютні посилання, копії
змісту файлів-зразків (наприклад, файл-зразок має вигляд скріншоту сторінки
текстового документа, учасник здав на перевірку копію цього скріншоту у файлірезультаті).
Правильне розв’язання кожного завдання ІІ (теоретичного) туру оцінюється
кількістю балів відповідно до рівня складності. Учаснику забороняється наводити
будь-які міркування та коментарі, що пояснюють його відповідь.
Визначення переможців олімпіади
1.
Переможцями ІІІ-го (обласного) етапу олімпіади вважаються учні,
нагороджені дипломами I, II та III ступенів.
2.
Переможці ІІІ-го (обласного) етапу олімпіади визначаються на
спільному засіданні оргкомітету та журі.
3.
Переможці визначаються за правилом: кількість переможців (І-ІІІ
місця) не може перевищувати 1/2 від загальної кількості учасників відповідної
вікової категорії і розподіл по місцям повинен відповідати пропорції 1:2:3.
Переможцем не може бути учасник, який набрав менше ніж третину від
максимально можливої сумарної кількості балів.
Графік проведення олімпіади
 Перший (практичний) тур олімпіади – 11.02.2017 (початок реєстрації – з
08.00, відкриття олімпіади – 9.00, початок роботи – 09.30).
 Робота журі - 11.02.2017.
 Другий (теоретичний) тур олімпіади – 12.02.2017 (реєстрація на робочому
місці – о 9.00, початок роботи – о 9:30).
 Робота журі - 12.02.2017.
 Опублікування результатів двох турів – 12.02.2017 на сайтах «Дистанційне
навчання педагогічних кадрів» dnpk.16mb.com та «Ерудит» erudit.16mb.com

Місце проведення олімпіади з інформаційних технологій
та проживання учасників
Дата
проведення
11.02.2017

12.02.2017

Олімпіада

Початок

Інформаційні
технології

9.30

Інформаційні
технології

9.30

Місце
Проведення
Фізико-технічний ліцей
при Херсонському
національному
технічному університеті
та Дніпропетровському
державному університеті
Фізико-технічний ліцей
при Херсонському
національному
технічному університеті
та Дніпропетровському
державному університеті

Місце
проживання
Обласний центр
туристськокраєзнавчої
творчості
учнівської
молоді

Контактні телефони, транспорт і проживання учасників олімпіади
Обласний центр туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді
(пр.Ушакова, 18/2) - телефон – (0552) 49-43-61, (0552) 49-53-44; проїзд від
автовокзалу до зупинки «9-го січня» маршрутним таксі № 9.
Зв'язок з представником оргкомітету ІІІ (обласного) етапу олімпіади
здійснюється за допомогою е-mail та/або мобільного телефону: Сисоєнко Наталя
Анатоліївна – lookiten@ukr.net, моб. тел. 096-57-86-513, 095-096-55-86.

Додаток 1
СПИСОК
учасників ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської олімпіади з інформаційних технологій
№

Прізвище ім'я по
батькові учня
Білих Марія
Сергіївна

Дата
народження
25.10.1999

Білозерський

Данильченко
Богдан
Олександрович

19.02.2000

Білозерський

Бойцов Микола
Андрійович

24.03.2000

Білозерський

Крейза Катерина
Дмитрівна

02.08.1999

Генічеський

Сажнєв Станіслав
Андрійович

06.10.2002

Генічеський

Пирогов
Владислав
Ігорович

25.09.2002

Генічеський

Перфільєва
Вікторія
Олександрівна

24.08.2001

Генічеський

Фещук Андрій
Олегович

27.07.2000

Голопристанський

Кравченко Вадим
Віталійович

05.01.2000

Голопристанський

Німич Віолета
Олександрівна

22.01.2003

Горностаївський

Марущак Денис
Русланович

12.12.1999

Горностаївський

Воробєй Іван
Вікторович

30.06.1998

Іванівський

Подоляк
Артем
Сергійович
Мішакова Поліна
Олександрівна

23.04.2001

Палій Валерія
Сергіївна

13.10.2000

Район (місто)
Бериславський

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
м. Нова Каховка
14.
м. Нова Каховка
15.

05.01.2002

Повна назва ЗНЗ

Клас

Бериславська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №3
Бериславської районної ради
Херсонської області
Білозерська багатопрофільна
гімназія ім. О.Я. Печерського
Білозерської районної ради
Херсонської області
Микільська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів Білозерської районної
ради Херсонської області
Садівська загальноосвітня школа ІІІІ ступенів Білозерської районної
ради Херсонської області
Генічеська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 1 Генічеської
районної ради Херсонської області
Навчально-виховний комплекс
"Гімназія - спеціалізована школа І
ступеня з поглибленим вивченням
іноземних мов" Генічеської
районної ради Херсонської області
Навчально-виховний комплекс
"Гімназія - спеціалізована школа І
ступеня з поглибленим вивченням
іноземних мов" Генічеської
районної ради Херсонської області
Генічеська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №1 Генічеської
районної ради Херсонської області
Чулаківська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів Чулаківської
сільської ради Голопристанського
району Херсонської області
Новозбур'ївська загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів №2
Новозбур'ївської сільської ради
Голопристанського району
Херсонської області
Червонополянська загальноосвітня
школа I-III ступенів
Горностаївської районної ради
Херсонської області
Червонополянська загальноосвітня
школа I-III ступенів
Горностаївської районної ради
Херсонської області
Іванівська гімназія Іванівського
району Херсонської області

11

Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №10 Новокаховської
міської ради Херсонської області
Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №10 Новокаховської
міської ради Херсонської області

9

11

10

9

8

9

10

11

11

9

10

11

10

10

Додаткова
інформація
MS Office
2007

м. Нова Каховка

Караван
Олександр
Олександрович

03.10.2000

Новотроїцький

Каранда Владислав
Віталійович

10.03.2001

Новотроїцький

Войтович Ольга
Вікторівна
Ломанченко
Анастасія

14.01.2003

Трубаєв Анатолій
Анатолійович
Миргородський
Андрій Вікторович

02.06.2002

Дураєв Андрій
Сергійович
Федоренко Дарина
Василівна

10.05.2000

Скадовський

Нікішенко Єгор
Олегович

26.12.2000

Скадовський

Наконечний Іван
Олегович

04.08.2001

м. Херсон

Землянська Дар’я
Іллінічна
Єгупова Ксенія
Вікторівна

16.

17.

18.

Високопільський
19.

20.

Олешківський
Олешківський

09.09.2000

21.

22.

Олешківський
Скадовський

23.

24.

25.

26.

м. Херсон

03.07.1999

01.12.2001
18.11.2002

27.

м. Херсон

Білоусова Наталія
Олексіївна

19.06.2001

28.

м. Херсон
29.

м. Херсон

Гончарова
Катерина
Леонідівна

15.05.2001

Кореневський Ілля
Сергійович

26.06.2001

30.

м. Херсон
31.

Желєзнова Валерія
Сергіївна

26.09.2000

Дніпрянська загальноосвітня
школа І - ІІІ ступенів
Новокаховської міської ради
Херсонської області
Новотроїцький навчальновиховний комплекс
"Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів - гімназія" Новотроїцької
районної ради Херсонської області
Новотроїцька загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 1
Високопільська спеціалізована
школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів
"Обдарованість" Херсонської
обласної ради
Щасливська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів
Олешківська спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим
вивченням іноземних мов
Олешківської районної ради
Херсонської області
Олешківська гімназія Олешківської
районної ради Херсонської області
Опорний заклад Скадовський
навчально-виховний комплекс
"Академічна гімназія" Скадовської
міської ради Херсонської області
Скадовська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №3 Скадовської
міської ради Херсонської області
Опорний заклад Скадовський
навчально-виховний комплекс
"Академічна гімназія" Скадовської
міської ради Херсонської області
Херсонська гімназія №1
Херсонської міської ради
Херсонська спеціалізована школа ІІІІ ступенів №30 з поглибленим
вивченням предметів природничоматематичного циклу та
англійської мови Херсонської
міської ради
Херсонський фізико-технічний
ліцей Херсонської міської ради при
Херсонському національному
технічному університеті та
Дніпропетровському
національному університеті
Херсонський фізико-технічний
ліцей Херсонської міської ради при
Херсонському національному
технічному університеті та
Дніпропетровському
національному університеті
Херсонський фізико-технічний
ліцей Херсонської міської ради при
Херсонському національному
технічному університеті та
Дніпропетровському
національному університеті
Херсонський фізико-технічний
ліцей Херсонської міської ради при
Херсонському національному
технічному університеті та

11

10

8
11

9
10

11
11

10

10

9

9

10

10

10

10

м. Херсон

Попович Поліна
Вікторівна

03.08.2001

32.

м. Херсон
33.
м. Херсон

Гусаченко Сергій
Андрійович

12.07.2002

Яковенко Ілля
Артемович

23.02.2001

34.

м. Херсон

Подвисоцька
Валерія Олегівна

25.10.2001

35.

м. Херсон

Кузьмич Анастасія
Володимирівна

28.09.2000

36.

м. Херсон

Грецька Юлія
Олександрівна

09.03.2001

37.

м. Херсон
38.
м. Херсон

Єщенко Данило
Ігнатович

14.10.2000

Овчаренко Анна
Костянтинівна

01.02.2001

39.

м. Херсон

Шляховер Роман
Сергійович

27.01.2002

40.

м. Херсон

Петрова Тетяна
Олександрівна

25.01.2001

41.

42.

м. Херсон
м. Херсон

43.

Ігнатова Аліна
Сергіївна
Краснолуцька
Дар’я Віталіївна

11.08.2001
12.08.2001

Дніпропетровському
національному університеті
Херсонська спеціалізована школа ІІІІ ступенів №30 з поглибленим
вивченням предметів природничоматематичного циклу та
англійської мови Херсонської
міської ради
Комишанська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №26
Херсонської міської ради
Херсонська спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів №30 з поглибленим
вивченням предметів природничоматематичного циклу та
англійської мови Херсонської
міської ради
Херсонська спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів №30 з поглибленим
вивченням предметів природничоматематичного циклу та
англійської мови Херсонської
міської ради
Херсонський фізико-технічний
ліцей Херсонської міської ради при
Херсонському національному
технічному університеті та
Дніпропетровському
національному університеті
Херсонський фізико-технічний
ліцей Херсонської міської ради при
Херсонському національному
технічному університеті та
Дніпропетровському
національному університеті
Херсонський загальноосвітній
навчально-виховний комплекс №11
Херсонської міської ради
Херсонський фізико-технічний
ліцей Херсонської міської ради при
Херсонському національному
технічному університеті та
Дніпропетровському
національному університеті
Херсонська спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів №30 з поглибленим
вивченням предметів природничоматематичного циклу та
англійської мови Херсонської
міської ради
Херсонський фізико-технічний
ліцей Херсонської міської ради при
Херсонському національному
технічному університеті та
Дніпропетровському
національному університеті
Херсонський Таврійський ліцей
мистецтв Херсонської міської ради
Херсонська спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів №30 з поглибленим
вивченням предметів природничоматематичного циклу та
англійської мови Херсонської
міської ради
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9

9

9

10

10

10

10

9

10

10

10

м. Херсон
44.

м. Херсон
45.

46.

м. Херсон
м. Херсон

47.
м. Херсон

Дмитрієнко
Олександра
Сергіївна

19.03.2002

Владимирова
Валентина
Максимівна

13.04.2001

Гребень Арина
Андріївна
Демченко Марія
Миколаївна

11.09.2003

Шатохін Максим
Сергійович

12.09.2000

04.03.2002

48.

м. Херсон

Глущук Владислав
Владиславович

16.04.2000

49.
м. Херсон
50.

м. Херсон

Євтушенко
Олександра
Олександрівна

22.04.2000

Ахмедова Каміла
Михайлівна

28.11.1999

51.
м. Херсон
52.
м. Херсон
53.
м. Херсон

Карпенко Артем
Ігорович

29.09.1999

Книга Іван
Олександрович

11.04.2000

Панченко Таісія
Андріївна

19.03.2000

54.

м. Херсон
55.
м. Херсон

Нурматова Аліна
Олегівна

20.03.2000

Чорний Гліб
Сергійович

20.12.1998

56.
м. Херсон
57.
58.

м. Херсон

Шум Володимир
Олексійович

22.08.2000

Граматюк Аліса
Олегівна

17.03.2000

Херсонський фізико-технічний
ліцей Херсонської міської ради при
Херсонському національному
технічному університеті та
Дніпропетровському
національному університеті
Херсонська спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів №30 з поглибленим
вивченням предметів природничоматематичного циклу та
англійської мови Херсонської
міської ради
Херсонська гімназія №1
Херсонської міської ради
Херсонська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №39 "Школа-родина"
Херсонської міської ради
Херсонський фізико-технічний
ліцей Херсонської міської ради при
Херсонському національному
технічному університеті та
Дніпропетровському
національному університеті
Херсонська спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів №24 із поглибленим
вивченням математики, фізики та
англійської мови Херсонської
міської ради
Херсонський фізико-технічний
ліцей Херсонської міської ради при
Херсонському національному
технічному університеті та
Дніпропетровському
національному університеті
Херсонська спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів №27 з поглибленим
вивченням інформатики та
іноземних мов Херсонської міської
ради
Комишанська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №26
Херсонської міської ради
Херсонський академічний ліцей
імені О. В. Мішукова Херсонської
міської ради при Херсонському
державному університеті
Херсонська спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів №30 з поглибленим
вивченням предметів природничоматематичного циклу та
англійської мови Херсонської
міської ради
Комишанська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №26
Херсонської міської ради
Херсонський навчально-виховний
комплекс "Дошкільний навчальний
заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів" №15 Херсонської міської
ради
Херсонський загальноосвітній
навчально-виховний комплекс №48
Херсонської міської ради
Херсонська спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів №24 із поглибленим
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10

8
9

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11
11

м. Херсон
59.
м. Херсон
60.

м. Херсон

Маркова Ірина
Вікторівна

24.01.2000

Лясковець
Катерина
Костянтинівна

22.07.2000

Лебедь Олег
Олегович

07.08.2000

61.

м. Херсон

Самолюк Марія
Ігорівна

10.11.1999

62.

м. Херсон

Вавелюк Ілля
Андрійович

03.07.2000

63.
м. Херсон
64.
м. Херсон

Шоренко Альона
Андріївна

20.10.1999

Бондар Юлія
Андріївна

30.05.2000

65.

м. Херсон

Шуракі Одая
Емануелівна

м. Херсон

Маханько
Ростислав
Геннадійович
Колмиков
Михайло
Олексійович
Петроченко Діана
Сергіївна
Василевський
Нікіта
Олександрович
Зеленін Владислав
Юрійович
Мозоль Станіслав
Ігорович
Чекотун Ярослав
Дмитрович

66.

67.
м. Херсон
68.
69.

м. Херсон
м. Херсон

70.
71.
72.
73.

м. Херсон
м. Херсон
м. Херсон

01.09.2001

вивченням математики, фізики та
англійської мови Херсонської
міської ради
Комишанська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №26
Херсонської міської ради
Херсонська спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів №30 з поглибленим
вивченням предметів природничоматематичного циклу та
англійської мови Херсонської
міської ради
Херсонський фізико-технічний
ліцей Херсонської міської ради при
Херсонському національному
технічному університеті та
Дніпропетровському
національному університеті
Херсонська спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів №30 з поглибленим
вивченням предметів природничоматематичного циклу та
англійської мови Херсонської
міської ради
Херсонська спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів №24 із поглибленим
вивченням математики, фізики та
англійської мови Херсонської
міської ради
Херсонська спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів №52 з поглибленим
вивченням української мови
Херсонської міської ради
Херсонський навчально-виховний
комплекс "Дошкільний навчальний
заклад - спеціалізована школа з
поглибленим вивченням
англійської мови І ступеня гімназія" №56 Херсонської міської
ради
Херсонське Недержавне
навчально-виховне об'єднання
"Дощкільний заклад спеціалізована школа I-III ступенів
"ХАБАД" з поглибленним
вивченням івриту та англійської
мови"
Херсонський ліцей Херсонської
обласної ради
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11

11

11

11

11

11

9

11

MS Office
2010

Херсонський ліцей Херсонської
обласної ради

11

MS Office
2010

Херсонський ліцей Херсонської
обласної ради
Херсонський ліцей Херсонської
обласної ради

10

MS Office
2010
MS Office
2010

Херсонський ліцей Херсонської
обласної ради
Херсонський ліцей Херсонської
обласної ради
Херсонський ліцей Херсонської
обласної ради

10

9

11
11

MS Office
2010
MS Office
2010
MS Office
2010

Чаплинський

Вітюк Вікторія
Вікторівна

24.07.2000

Чаплинський

Бугра Поліна
Павлівна

09.01.2000

74.

75.

Навчально-виховний комплекс
Асканія-Нова "Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів-позашкільний
навчальний заклад-гімназія"
Чаплинської районної ради
Херсонської області
Хлібодарівський навчально виховний комплекс
"Загальноосвітній навчальний
заклад І-ІІІ ступенів дошкільний
навчальний заклад" Чаплинської
районної ради Херсонської області
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11

