
 
У К Р А Ї Н А 

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 
ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

 
Н А К А З 

 
10 січня 2014 року                           м.Здолбунів               № 08 
 
 
 
Про      проведення       районного  
конкурсу «Комп’ютерної  графіки  
та Web – дизайну» 
 
 

Відповідно до Положення про відділ освіти Здолбунівської районної 

державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Здолбунівської 

районної державної адміністрації від 20 березня 2013 року № 122, Положення 

про проведення районного конкурсу «Комп’ютерної графіки та Web- дизайну», 

затвердженого наказом відділу освіти Здолбунівської районної державної 

адміністрації  від 14 листопада 2013 року № 278, зареєстрованого у 

Здолбунівському районному управлінні юстиції 26 листопада 2013 р. за                 

№ 7/205, з метою створення належних умов для виявлення та підтримки 

обдарованої молоді, стимулювання творчого самовдосконалення учнів, 

зацікавлення їх у поглибленому вивченні інформатики, популяризації 

інформатики як галузі знань 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести  28 березня  2014 року районний конкурс "Комп’ютерної 

графіки та Web-дизайну" серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів 

району  на базі Здолбунівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 6. 

Початок реєстрації учасників о 09.00.  

Початок презентації робіт – о 10.00. 
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2.     Затвердити склад оргкомітету районного конкурсу "Комп’ютерної 

графіки та Web-дизайну", що додається.  

3. Затвердити склад журі районного конкурсу "Комп’ютерної графіки 

та Web-дизайну", що додається. 

4.     Затвердити перелік номінацій та тематику робіт районного 

конкурсу "Комп’ютерної графіки та Web-дизайну" у 2014 році, що додається. 

5.  Затвердити кошторис витрат на проведенням районного конкурсу 

"Комп’ютерної графіки та Web-дизайну", що додається.  

6.      Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів забезпечити: 

 подачу заявок щодо участі учнів у районному конкурсі "Комп’ютерної 

графіки та Web-дизайну" відповідно до пункту 1.7. Положення про проведення 

районного конкурсу «Комп’ютерної графіки та Web- дизайну»; 

 участь команд у районному конкурсі "Комп’ютерної графіки та Web-

дизайну" 

7. Відповідальність за збереження життя і здоров’я дітей у дорозі та 

під час конкурсу покласти на керівників команд.  

8. Директору Здолбунівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

№ 6 Мельничуку П.Ф. надати 28 березня 2014 року приміщення актового залу 

та організувати технічне і програмне забезпечення для проведення районного 

конкурсу "Комп’ютерної графіки та Web-дизайну". 

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 
 
 
 
НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ       В.М.БОНДАРЧУК  
 
 
 
          
 
 
 



 
 

     Затверджено 
     наказ відділу освіти Здолбунівської  
     районної державної адміністрації 
      10.01.2014  № 08 
 
 

Склад організаційного комітету 
районного конкурсу "Комп’ютерної графіки та Web-дизайну" 

 
 

Глущук 
Наталія Олександрівна 
 

завідувач районного методичного кабінету, 
голова оргкомітету 

Галик 
Олександр Іванович 

заступник завідувача районного методичного 
кабінету, співголова оргкомітету 
 

Куць  
Тетяна Іванівна  

учитель інформатики Здолбунівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4, 
секретар оргкомітету 
 

Члени оргкомітету: 
 

 
Мельничук 
Петро Федорович 

директор Здолбунівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 6  
 

Нетикша 
Костянтин Георгійович 

учитель інформатики Здолбунівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6  
 

Александрук  
Володимир 
Володимирович 
 

учитель інформатики Глинської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Михалко  
Юрій Іванович 
 

учитель інформатики Здолбунівської гімназії 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
 
     Затверджено 
     наказ відділу освіти Здолбунівської  
     районної державної адміністрації 
      10.01.2014 № 08 

 
 
 

Склад журі  
районного конкурсу "Комп’ютерної графіки та Web-дизайну" 

 
 
Галик 
Олександр Іванович 

заступник завідувача районного методичного 
кабінету, голова журі 
 

Куць  
Тетяна Іванівна  

учитель інформатики Здолбунівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4, 
секретар журі 
 

Члени журі: 
 

 

Вибач  
Андрій Вікторович 

головний спеціаліст управління освіти і науки 
Рівненської обласної державної адміністрації  
(за згодою) 

 
Буняк  
Володимир 
Олександрович 
 

методист кабінету інформатики, інформаційно-
комунікаційних технологій та дистанційного 
навчання Рівненського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти (за згодою) 
 

Рудько 
Ірина Миколаївна  

головний спеціаліст відділу освіти  
 
 

Александрук  
Володимир  
Володимирович 
 
Михалко  
Юрій Іванович 
 

учитель інформатики Глинської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
 
 
учитель інформатики Здолбунівської гімназії 

Представники фірм 
 

спонсори конкурсу 
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Перелік 
номінацій та тематика робіт, у яких проводитиметься районний конкурс  

"Комп’ютерної графіки та Web-дизайну" 
у  2014 році 

 
Назва номінації Тема робіт 

Електронний малюнок 
 Плакат і кабінет інформатики 

Презентація 
 Моя школа 

Флеш – анімація в середовищі 
Macromedia Flash Моя казка 

Відеоролик 
 Хороші справи 

Web – дизайн 
 Сайт навчального закладу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


