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Керівникам закладів загальної середньої 
освіти

щодо проведення заходу «Година коду»

Міністерство освіти і науки України (далі -  Міністерство) повідомляє про те, 
що в період з 03 по 09 грудня 2018 року в школах по всьому світу пройде «Година 
коду» - щорічна глобальна ініціатива, метою якої є промоція програмування серед 
дітей.

Міністерство підтримує ініціативи компанії «Майкрософт Україна» та 
Благодійної організації «BrainBasket Foundation» щодо безкоштовного проведення 
в Україні конкурсу «Година коду» серед школярів.

Отримати додаткову інформацію щодо участі у конкурсі можна за телефоном 
8(044)-496-03-10, а зареєструватися за посиланням: https://hourofcode.com/uk/uk

Додатки:
1. Копія листа ТОВ «Майкрософт Україна» на 1-му арк., в 1-му прим.
2. Копія листа Благодійної організації «BrainBasket Foundation» на 1-му арк., в 

1 -му прим.

З повагою 

заступник Міністра
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TOB "Майкрософт Україна” 
Україна, 01032 
Київ, вул. Жилянська, 75 
Бізнес центр «Євразія»

Тел.: +380 44 496 0310 
Факс: +380 44 496 03 17

LLC  Microsoft Ukraine 
Eurasia Business Center 
75, Zhylyanska Str., Kyiv

01032, Ukraine

Вих №. Ж 9 Міністерству освіти та науки України 
Заступнику Міністра Гребі Р.В.Від 20 листопада 2018 р.

Шановний, Романе Володимировичу!

Від імені ТОВ «Майкрософт Україна» спільно з благодійним фондом BrainBasket, 

засвідчуємо Вам свою повагу та дякуємо за співпрацю у проектах впровадження 

сучасних технологій в освіті.

Просимо Вас підтримати щорічну міжнародну ініціативу «Година коду» (Hour of 

Code) що буде проводитися \Ъ  по 9 грудня 2018 року в рамках тижня комп'ютерних наук

по всьому світу, та проінформувати навчальні заклади щодо проведення заходу. 

В додатку лист від ВгаіпВаБкеІ із деталями щодо цьогорічного проведення.

З повагою. _____

Дмитро Наславський
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Щодо проведення «Години Коду»

Компанія Майкрософт Україна та благодійний фонд BrainBasket інформують, що з 3 по 9 грудня 2018 
року в рамках тижня комп'ютерних наук по всьому світу пройде міжнародна ініціатива «Година Коду» 
(Hour of Code) й запрошує Міністерство освіти та науки України долучитись до поширення інформації 
серед навчальних закладів.

Hour of Co d e- ц е  безкоштовна міжнародна освітня ініціатива, що спрямована на популяризацію IT 
серед школярів за допомогою проведення одного спеціально розробленого інтерактивного уроку 
інформатики. Авторами «Години коду» е американська неприбуткова організація Code.org. За час 
існування ініціативи в ній взяло участь понад 100 мільйонів школярів зі 180 країн!

«Година коду» стала популярною у світі саме через свій унікальний формат, який допомагає відчути 
себе програмістом. У формі гри та зі зрозумілими інструкціями дитина за одну годину вчиться писати 
код і відразу бачить результат своєї роботи. Наприклад, цього року організатори пропонують 
відправитись в мандрівку з героями світу Діснея та створити власну гру «Зоряні війни». Усі ігри та 
інструкції з проведення -  доступні онлайн.

З 3 по 9 грудня 2018 року навчальні заклади запрошуються до проведення спеціалізованого уроку 
інформатики в рамках ініціативи «Година коду».

Як долучитися до «Години коду» та провести свій урок:
1. Зареєструйте ваш навчальний заклад.
2. Оберіть інтерактивний урок згідно з віком ваших учнів.
3. Налаштуйте комп'ютерний клас для проведення уроку (учні також можуть працювати за одним 
комп'ютером в парах або, при нестачі пристроїв, урок можливо транслювати на проектор).
4. Надрукуйте сертифікати для своїх учнів та зробіть публікацію світлин вашого уроку в мережі з 
хештегом Игодинакоду.

BrainBasket та Microsoft вже четвертий рік поспіль сприяють розповсюдженню інформації з метою 
залучення якомога більшої кількості навчальних закладів України до даної ініціативи. Міністерство 
освіти і науки України вже надавало інформаційну підтримку даного заходу в минулі роки. 
Звертаємося з проханням надати сприяння у розповсюдженні інформації серед органів управління 
освітою обласних, районних, міських державних адміністрацій, закладів післядипломної педагогічної 
освіти, навчальних закладів.

БО «Благодійний фонд «Брейнбаскет Фаундейшн» 
01001, Київ, Спортивна площа, 1А


