
 
У К Р А Ї Н А 

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 
 

Н А К А З 
 

06 квітня 2016 року                         м.Здолбунів               № 64 
 

 

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 25 січня 2016 року № 11 «Про проведення районного конкурсу 

«Комп’ютерної  графіки та Web – дизайну» 31 березня 2016 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 та призами (маніпулятор «миша» бездротовий (optical, 

USB) відповідно до номінацій конкурсу:   

І місце  номінація «Електронний малюнок» – Франчко Вікторію, ученицю 

9 класу Гільчанської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів;   

І місце номінація «Презентація» – Кардаша Андрія, учня 8 класу 

Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

І місце номінація «Відеоролик» – Гуменюка Богдана, учня 7 класу 

Новомильської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 

І місце номінація «Флеш – анімація» – Франчко Вікторію, ученицю 9 

класу Гільчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

І місце номінація «Web – дизайн» – Орлова Андрія, учня 11 класу 

Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1. 

3.   Нагородити переможців районного конкурсу «Комп’ютерної  графіки 

та Web – дизайну» дипломами відділу освіти Здолбунівської районної 

державної адміністрації відповідно до номінацій конкурсу:   

номінація «Електронний малюнок»  

ІІ   місце – Сергійчук Вікторію, ученицю 10 класу Здолбунівської гімназії; 

ІІІ місце – Ковальчука Владислава, учня 8 класу Здовбицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;  

номінація «Презентація»  

ІІ місце – Свячук Олександру, ученицю 9 класу Здолбунівської 

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 4; 

ІІІ місце – Плакас Ірину, ученицю 10 класу Здолбунівської гімназії; 

номінація «Флеш – анімація в середовищі Macromedia Flash»  

ІІ місце – Корольчука Василя, учня 8 класу Білашівського навчально-

виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний 

навчальний заклад; 

номінація «Відеоролик»  

ІІ місце – Левчук Іванну, ученицю 9 класу Гільчанської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів;  

ІІІ місце – Метелко Тетяну, ученицю 10 класу Здолбунівської 



  

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 6; 

номінація «Web – дизайн»  

ІІ місце – Дзюру Ольгу, ученицю 11 класу Гільчанської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів;   

ІІІ місце – Швейду Богдана, учня 8 класу Здолбунівської гімназії. 

4. Відзначити системну цілеспрямовану роботу директорів 

Гільчанської, Здовбицької загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, Здолбунівської 

гімназії (Махлюк Л.А., Радіонов С.В., Гнатюк І.Г.) щодо організації роботи по 

виявленню, навчанню та вихованню здібних та обдарованих дітей з 

інформатики. 

5. Оголосити подяку відділу освіти Здолбунівської районної 

державної адміністрації за якісну підготовку та проведення районного конкурсу 

«Комп’ютерної  графіки та Web – дизайну»: 

- Годині Ірині Олександрівні, учителю інформатики Гільчанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

- Михалку Юрію Івановичу, учителю інформатики Здолбунівської 

гімназії; 

- Куць Тетяні Іванівні, учителю інформатики Здолбунівської 

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 4; 

- Нетикші Костянтину Георгійовичу, учителю інформатики 

Здолбунівської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 6; 

- Кондратюку Богдану Олексійовичу, учителю інформатики 

Бущанської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів; 

- Матвійчуку Вадиму Ананійовичу, учителю інформатики Уїздецької 

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів; 

- Романишину Олександру Миколайовичу, учителю інформатики 

Здолбунівської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 1; 

- Коружинець Ганні Петрівні, учителю інформатики Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3; 

- Осташевському Олексію Сергійовичу, учителю інформатики 

Здолбунівської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 6; 



  

- Луцюку Олегу Володимировичу, учителю інформатики Мізоцького 

навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-ліцей». 

6. 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»: 

- Андріюку Олександру Мойсейовичу, директору Мізоцького 

м'ясопереробного підприємства ТМ «Мізочпродукт»; 

- Харіву Миколі Євгеновичу - директору філії Комп'ютерної Академії 

«ШАГ» у м. Рівне; 

- Романишину Олександру Миколайовичу, приватному підприємцю. 

7. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів: 

7.1. Відзначити педагогічних працівників, учні яких стали переможцями 

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

7.2. Сприяти організації гурткової роботи з інформатики у 

загальноосвітніх навчальних закладах. 

8.  Директорам Копитківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 

Івачківської, Кунинської, Суємської, Маломощаницької, П’ятигірської, 

Старомощаницької загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів вжити заходи щодо 

активізації роботи у напрямку розвитку здібностей та творчого потенціалу 

учнів, створення сприятливого середовища для самореалізації обдарованої 

учнівської молоді  з інформатики.  

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ       Л.Є.КАРПЕНКО  
 

 
 

 

 

 

 

 



  

 

Додаток 

до наказу відділу освіти 

Здолбунівської районної 

державної адміністрації 

06.04.2016  № 64 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати проведення районного конкурсу 

«Комп’ютерної  графіки та Web – дизайну» 

 

31 березня 2016 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 50 учнів із 20 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 Гільчанської загальнооосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів, Здолбунівської гімназії, Здовбицької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів.  

Не взяли участі у конкурсі учні Копитківської, Бущанської 

загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, Івачківської, Кунинської, П’ятигірської, 

Суємської, Маломощаницької, Старомощаницької загальноосвітніх шкіл І-ІІ 

ступенів.  

 

 

 

 

Завідувач Здолбунівського  

районного методичного кабінету 

 

 

 

Н. Глущук 

 


