
 
У К Р А Ї Н А 

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 
ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

 
Н А К А З 

 
12 травня 2014 року                        м.Здолбунів               № 101 
 
 
Про підсумки 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, наказу відділу освіти Здолбунівської районної державної адміністрації  

від 10 січня 2014 року № 08 «Про проведення районного конкурсу 

«Комп’ютерної  графіки та Web – дизайну» (зі змінами) 05 квітня 2014 року 

Здолбунівським районним методичним кабінетом Здолбунівської районної ради 

Рівненської області проведено районний конкурс «Комп’ютерної  графіки та 

Web – дизайну». 

Відповідно до результатів роботи журі  

НАКАЗУЮ: 

1. Інформацію про результати проведення районного конкурсу 

«Комп’ютерної  графіки та Web – дизайну», що додається, взяти до уваги. 



  
 

2. Нагородити переможців районного конкурсу «Комп’ютерної  

графіки та Web – дизайну» дипломами відділу освіти Здолбунівської районної 

державної адміністрації відповідно до номінацій конкурсу:   

номінація «Електронний малюнок»   

І місце – Синицьку Наталію, ученицю 10 класу Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 6;   

ІІ місце – Кардаша Романа, учня 11 класу Здолбунівської 

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 4; 

ІІІ місце – Броду Анастасію, ученицю 11 класу Гільчанської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів;   

номінація «Презентація»  

І місце – Ярощука Віктора, учня 9 класу Бущанської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів; 

ІІ місце – Мартинюк Дарину, ученицю 9 класу Гільчанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

ІІІ місце – Цехановського Павла, учня 11 класу Здолбунівської гімназії; 

номінація «Флеш – анімація в середовищі Macromedia Flash»  

І місце – Ярощука Віктора, учня 9 класу Бущанської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів; 

ІІ місце –  Левченко Віту, ученицю 9 класу Здолбунівської 

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 4; 

ІІІ місце – Колєєву Олександру, ученицю 11 класу Здолбунівської 

гімназії; 

номінація «Відеоролик»  

І місце – Нагорного Владислава, Ляшенко Альону, учнів 11 класу 

Здолбунівської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 4; 

ІІ місце – Годину Анастасію, ученицю 11 класу Гільчанської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів;  

ІІІ місце – Шалигіну Марію, ученицю 11 класу Здолбунівської гімназії; 

номінація «Web – дизайн»  

І місце – Дзюру Максима, учня 10 класу Гільчанської загальноосвітньої 



  
 

школи І – ІІІ ступенів;   

ІІ місце – Бухала Михайла, учня 8 класу Мізоцького навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей»; 

ІІІ місце – Федорука Олександра, учня 9 класу Здовбицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 

3. Відзначити системну цілеспрямовану роботу директорів 

Бущанської, Гільчанської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, Здолбунівської 

гімназії, Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4                          

( Олексійчук В.С., Махлюк Л.А., Гнатюк І.Г., Панасюк Л.А.) щодо організації 

роботи по виявленню, навчанню та вихованню здібних та обдарованих дітей з 

інформатики. 

4. Оголосити подяку відділу освіти Здолбунівської районної 

державної адміністрації за якісну підготовку та проведення районного конкурсу 

«Комп’ютерної  графіки та Web – дизайну»: 

-  Александруку Володимиру Володимировичу, учителю інформатики 

Глинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;  

- Годині Ірині Олександрівні, учителю інформатики Гільчанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

- Куць Тетяні Іванівні, учителю інформатики Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4; 

- Коружинець Ганні Петрівні, учителю інформатики Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3; 

- Матвійчуку Вадиму Ананійовичу, учителю інформатики Уїздецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

- Михалку Юрію Івановичу, учителю інформатики Здолбунівської 

гімназії. 

5. Оголосити подяку відділу освіти Здолбунівської районної 

державної адміністрації за сприяння навчанню та вихованню здібних та 

обдарованих дітей,  допомогу у проведенні районного конкурсу «Комп’ютерної  

графіки та Web – дизайну»: 



  
 

- Лапчуку Олександру Віталійовичу, директору фермерського 

господарства «Нива»; 

- Шменделю Юрію Олександровичу, директору фірми «Компас»; 

- Олексюку Роману Івановичу, директору рекламно-поліграфічної 

фірми «Пластілін»; 

- Харіву Миколі Євгеновичу - директору філії Комп'ютерної Академії 

"ШАГ" у м. Рівне 

- Романишину Олександру Миколайовичу, приватному підприємцю. 

6. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів: 

6.1. Відзначити педагогічних працівників, учні яких стали переможцями 

районного конкурсу «Комп’ютерної  графіки та Web – дизайну». 

6.2. Сприяти організації гурткової роботи з інформатики у 

загальноосвітніх навчальних закладах. 

7.  Директорам Копитківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 

Івачківської, Миротинської, Новосілківської, Суємської, Старомощаницької 

загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів (Ступак Н.Р., Дацишина М.Ф.,                 

Нижник О.Ю.,  Годованюк О.Л., Мельник Л.М., Єнич Н.А.)  вжити заходів 

щодо активізації роботи у напрямку розвитку здібностей та творчого 

потенціалу учнів, створення сприятливого середовища для самореалізації 

обдарованої учнівської молоді  з інформатики.  

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 
 
 
 
В.О.НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ       А.М.ДЕМЕДЮК  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

Додаток 
до наказу відділу освіти 
Здолбунівської районної 
державної адміністрації 
12.05.2014  № 101 

 
 

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати проведення районного конкурсу 

«Комп’ютерної  графіки та Web – дизайну» 
 

05 квітня 2014 року Здолбунівським районним методичним кабінетом у 

приміщенні Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 було 

проведено районний конкурс «Комп’ютерної  графіки та Web – дизайну». 

У конкурсі взяли участь 88 учнів із 22 загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

Мета конкурсу –  створення належних умов для виявлення та підтримки 

обдарованої учнівської молоді, стимулювання творчого самовдосконалення 

учнів, зацікавлення їх у поглибленому вивченні інформатики, популяризації 

інформатики як галузі знань. 

Найкращі результати показали учні Здолбунівської загльнооосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 4, Бущанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 

Гільчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Здолбунівської гімназії.  

Не взяли участі у конкурсі учні Копитківської загальноосвітньої школи          

І-ІІІ ступенів, Івачківської, Миротинської, Новосілківської, Суємської, 

Старомощаницької загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів.  

 
 
 
 
 

 
Завідувач Здолбунівського  
районного методичного кабінету 
 

 
 
Н. Глущук 

 


