Сумська обласна рада
Департамент освіти і науки
Сумської обласної державної адміністрації
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Сумська область, Сумський район, с. Косівщина, вул. Шкільна, 17а.
Адреса для листування: вул. Римського-Корсакова, 5, м. Суми, 40007, тел. /факс (0542) 33-40-67
Е-mail: sumy.oippo@gmail.com Код ЄДРПОУ 02139771

15.02.2019 № 152/11-10

На № _________ від _________

Начальникам управлінь (відділів)
освіти (освіти і науки; освіти,
молоді та спорту) міських рад,
міськвиконкомів,
райдержадміністрацій, об’єднаних
територіальних громад
Про участь у Національних
змаганнях з усного рахунку
Прангліміне (естонськоукраїнський проект «Міксіке»)
Нагадуємо зміст листа Сумського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти від 07.02.2019 № 123/11-10 «Про результати обласного
(очного) фіналу змагань та участь у Національних змаганнях усного рахунку
Прангліміне (естонсько-український проект «Міксіке»)», у якому повідомляється,
що 01.03.2019 на базі Сумського ОІППО відбудеться Національний фінал змагань
Прангліміне – 2019.
Для участі у Національному фіналі змагань усного рахунку Прангліміне
(естонсько-український проект «Міксіке»), запрошуються переможці, відповідно
до списку (додаток 1).
Програма заходу – у додатку 2.
Заїзд та реєстрація учасників Національного фіналу змагань усного рахунку
Прангліміне – 01.03.2019, 09.00 – 10.30 (фойє Сумського ОІППО).
Настановна нарада – о 10.30 (ауд. 304 Сумського ОІППО).
Орієнтовний час від’їзду учасників – 14.00.
Просимо забезпечити участь осіб (зазначені у додатку 1 до листа) у
Національному фіналі «Прагліміне – 2019», який відбудеться централізовано в
Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти (on-line
режим, відеотрансляція змагань). Учні на змагання прибувають у супроводі
дорослих.
Правила фіналу змагань Прагліміне – у додатку 3 до листа.
Витрати на відрядження – за рахунок сторони, що відряджає.
Додатки 1-3 до листа на 3 арк.
Проректор
Оксана Сердюк 0542 33 21 66

І.В. УДОВИЧЕНКО

Додаток 1
до листа Сумського ОІППО
від 15.02.2019 № 152/11-10
Учасники Національного фіналу змагань усного рахунку Прангліміне
(естонсько-український проект «Міксіке»)
№
з/п

1

ПІБ

Район/місто

Любивий Вадим м. Шостка

Заклади загальної середньої освітиа

Вікова категорія

Комунальної організації (установа,
заклад) «Шосткинська спеціалізована
школа І ступеня № 13 Шосткинської
міської ради Сумської області»
Комунальна організація (установа,
заклад) «Шосткинська спеціалізована
школа І ступеня № 13 Шосткинської
міської ради Сумської області»
Роменська спеціалізована
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 2 ім. акад. А.Ф.Йоффе Роменської
міської ради
Комунальна організація (установа,
заклад) «Шосткинська спеціалізована
школа І ступеня № 13 Шосткинської
міської ради Сумської області
Конотопська гімназія Конотопської
міської ради

учень 2 класу

Опорний навчальний заклад
«Хмелівський навчально-виховний
комплекс: загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний
заклад» Роменської районної ради
Комунальна організація (установа,
заклад) «Шосткинський навчальновиховний комплекс: спеціалізована
школа І-ІІ ступенів – ліцей
Шосткинської міської ради Сумської
області
Конотопська гімназіяКонотопської
міської ради

учень 7 класу

Сивокінь
Даниїл

м. Шостка

3

Демянчук Ілля

м. Ромни

4

Богославський
Ярослав

м. Шостка

5

Коломієць
Анастасія

м. Конотоп

6

Щебетун
Руслан

Роменський
район

7

Голуб Максим

м. Шостка

8

Хомік Єгор

м. Конотоп

9

Кибенко
Михайло

м. Шостка

Комунальна організація (установа,
учитель
заклад) «Шосткинська загальноосвітня
школа I-III ступенів № 5» Шосткинської
міської ради

10

Вакуленко
Олена

м. Суми

Сумська спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів № 7 імені Максима
Савченка Сумської міської ради

2

учень 2 класу

учень 1 класу

учень 4 класу

учениця
8 класу

учень 10 класу

учень 9 класу

учитель

Додаток 2
до листа Сумського ОІППО
від 15.02.2019 № 152/11-10
Програма
Національного фіналу змагань Прангліміне-2019
09.00 – 10.30

збір учасників змагань, реєстрація

10.30 – 10.45

настановна нарада

10.45 – 11.00

підключення учасників до веб-кімнати, тестування якості
зображення та звуку

11.00 – 11.10

урочисте відкриття

11.10 – 11.30

вітання команд учасниць змагань

11.30 – 11.40

організаційні
моменти
(розміщення
авторизація, отримання пароля тощо)

11.40 – 12.30

змагання

12.30 – 12.40

організаційні моменти (оформлення дипломів)

12.40 – 13.15

урочисте нагородження учасників змагань, вручення дипломів

13.15 – 13.30

оголошення умов поїздки на Міжнародний фінал, організаційні
моменти, відповіді на питання учасників

за

комп’ютерами,

Додаток 3
до листа Сумського ОІППО
від 15.02.2019 № 152/11-10
Правила фінальних змагань Прагліміне
1. Фінальні змагання відбуваються очно в облаштованих приміщеннях за участі
спостерігача від проекту.
2. В аудиторії, де відбуваються фінальні змагання, вчителі, батьки та
супроводжуючі учасників змагань не допускаються.
3. Вболівальники очікують учасників у великій залі та спостерігають за
результатами змагань у режимі on-line.
4. На фінальних змаганнях учасники виконують завдання п’ятиборства
(завдання п’яти різних майданчиків).
5. На виконання завдань учасник має 50 хвилин.
6. Учасник під час фінальних змагань використовує логін та пароль, з яким
змагався на І-ІІІ on-line етапах. Учасник повинен записати свій логін та
пароль на папері та мати при собі на змаганнях.
7. Учасник фінальних змагань не використовує калькулятора та працює
самостійно.
8. З собою у зал змагань можна взяти лише воду та серветки.
9. Під час змагань учасники повинні поводити себе тихо та не заважати іншим
працювати.
10.Під час змагань на тренувальний майданчик заходити заборонено. Якщо
зайшли випадково, необхідно закрити всі вікна та браузер, відкрити
сайт http://lviv.miksike.net знову та авторизуватись.
11.Перед початком змагань необхідно уважно вислухати спостерігача та суддів,
та виконати їх вказівки.
12.Учасник може повторно зайти на сайт змагань, якщо випадково покинув
його під час змагань.
13.Коли час, відведений для змагань, сплине – майданчик автоматично
закриється і учасник може покинути зал змагань.
14.Учасник має право виконати завдання будь-якого майданчика п’ятиборства
повторно, якщо у нього залишився час. Кращий результат буде враховано у
підсумкову таблицю.
15.Учасник має право достроково завершити виконання завдань майданчика та
припинити участь у змаганнях у будь-який момент. Про своє рішення він
повинен повідомити спостерігача та суддю змагань.
16.У випадку виникнення проблем учаснику необхідно підняти руку та
сповістити про проблему спостерігачу.
17.Спостерігачам заборонено надавати будь-яку допомогу учасникам під час
виконання завдань майданчиків, крім технічної допомоги.
18.За порушення правил учасник дискваліфікується.
У будь-яких випадках, не передбачених у правилах, необхідно викликати суддю та
вирішити питання за його участю.

