
 

Протокол  

засідання членів журі по підведенню підсумків  

конкурсу комп’ютерного верстання та макетування 

 

12 лютого 2019 року                            

 

Комісія у складі:  

Юхно В.А. – методист відділу освіти; 

Пічева Т.В. – заступник директора КЗПО «Широківський Центр дитячої творчості»; 

Немич О.О. – вчитель інформатики Широківської школи № 2; 

Бредун К.А. – вчитель інформатики Широківської школи № 1;  

Цехмістер С.В. - вчитель інформатики Шестірнянської школи. 
 

Порядок дня  
 

 Про підсумки конкурсу комп’ютерного верстання та макетування. 

Відповідно до наказу відділу освіти від 11.01.2019 року № 5 «Про затвердження плану 

проведення конкурсів з інформаційних технологій на ІІ півріччя 2018-2019 навчального року», 

плану масових заходів комунального закладу позашкільної освіти «Широківський Центр дитячої 

творчості та з метою організації змістовного дозвілля учнівської молоді, залучення до участі в 

конкурсах з інформатики, стимулювання творчого, інтелектуального, духовного розвитку, 

впровадження комп’ютерних технологій в освітній процес був проведений конкурс 

комп’ютерного верстання та макетування, в якому взяли участь 22 учні з 3 закладів освіти 

Широківської ОТГ. 

 Конкурс проводився за трьома жанровими номінаціями та двома віковими категоріями.  

 В номінації фоторепортаж було представлено 14  робіт: від учнів Широківської              

школи № 1 /6 робіт/, Широківської школи № 2 /8 робіт/. 

 Розглянувши роботи журі визначило місця таким чином:  

старша вікова категорія:  

 І місце – Єременко Аліна, учениця Широківської школи № 1; 

 І місце – Нікітченко Єлизавета, учениця Широківської школи № 1; 

 ІІ місце – Хараїм Катерина, учениця Широківської школи № 2; 

 ІІІ місце – Закітна Тетяна, учениця Широківської школи № 2; 

 ІІІ місце – Радковська Дар’я, учениця Широківської школи № 2; 

 ІІІ місце – Корніяшик Каріна, учениця Широківської школи № 2. 

молодша вікова категорія:  

 І місце – Устименко Яна, учениця Широківської школи № 2; 

І місце – Бредун Олександр, учень Широківської школи  № 1; 

І місце – Муравська Катерина, учениця Широківської школи № 1;  

І місце – Лисенко Богдан, учень Широківської школи № 1.  

   В номінації газета було представлено 7 робіт від учнів Широківської школи № 2.   

 Розглянувши роботи журі визначило місця таким чином:  

старша вікова категорія: 

            І місце –Вірко Альона, учениця Широківської школи № 2; 

 І місце – Корніяшик Каріна, учениця Широківської школи № 2; 

 І місце – Мирошниченко Анна, учениця Широківської школи № 2;  

 І місце – Бочукіна Яна, учениця Широківської школи № 2;  

 ІІІ місце – Попруга Денис, учень Широківської школи № 2. 

 В номінації журналістська робота було представлено 2 роботи: від учнів Шестірнянської 

школи /1 робота/, Широківської школи № 1 /1 робота/. 

 



 Розглянувши роботи журі визначило місця таким чином:  

молодша вікова категорія:  

І місце – Нерода Артем, учень Широківської школи № 1;  

 старша вікова категорія: 

І місце – Дерев’янко Сергій, учень Шестірнянської школи. 

 Ознайомившись з представленими роботами журі вирішило нагородити грамотами відділу 

освіти виконавчого комітету Широківської селищної ради учнів закладів освіти, які зайняли I - IIІ 

місце за підсумками конкурсу.  

 Кращі роботи переможців будуть направлені для участі в обласному конкурсі 

комп’ютерного верстання та макетування, який проходить на базі обласного центру науково-

технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді.  

 

    

Члени журі:  

Юхно В.А.   ______________ 

Цехмістер С.В. ______________ 

Пічева Т.В.   _____________ 

Немич О.О.   ______________ 

Бредун К.А.   ______________ 
 

 


