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На виконання наказу директору департаменту освiти i науки ЩонецъкоТ
облдержадмiнiстрацiТ вiд 27.|0.2021 Jф 289l|бЗ-21-ОД <Про проведення
обласного конкурсу-змагання з iнформацiйних технологiй для дiтей та молодi
(Заочний)>, з метою реалiзацiТ творчого потенцiалу вихованцiв в областi нових
iнформашiйних технологiй з 0В по 21 листопада2021 року у м. Слов'янськ на
базi Щонецького обласного центру технiчноТ творчостi дiтей та юнацтва було
Проведено обласний конкурс-змагання з iнформацiйних технологiй для дiтей та
молодi (заочний) (далi - Конкурс).

На Конкурс було представлено 57 робiт вихованцiв закладiв позашкiльноТ
ОСвiти Та закладiв загальноТ середньоТ освiти з MicT Бахмут, Бiлозерське,
Волноваха, Краматорськ, Костянтинiвка, N4ирноград, Селiдове, Слов'янськ та
районiв областi.

Конкурс проводився у трьох вiкових категорiях (молодша (до 10 poKiB);
середня (10-13 poKiB); атарша (14-1В poKiB) чотирьох номiнацiях.

Вiдповiдно до рiшення журi

НАКАЗУtо:

1. Нагородити дипломом I ступеня Щонецького обласного центру технiчноТ
творчостi дiтей та юнацтва;

HoMiHa цiя <<Арт-ли ;ай но фотоко.паж)):
N4iлснУ Головiну, вихованку гуртка <Компо-Знай-Ка> Бахмутського

мiського Щентру технiчноТ творчостi дiтей та юнацтва, за робоry <Щень
вишиванки);

СОфiЮ Попович, вихованку гуртка <Хуложня фотографiя> Комунального
ЗаКЛаДУ <Станцiя юних TexHiKiB м, Слов'янська)), за роботу кУлюблений
гурток).

Номiнацiя <<Вiдеоролию>:
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Щанила AHiKccHKa, учня lванiвського закладу загальноТ середньоТ освiти I-
III ступенiв ВолноваськоТ MicbKoT територiальноТ громади ЩонецькоТ областi, за

роботу <Хто TaKi Gеохоr i Satori Zoom?>;

Катерину Корж, ученицю Щонського закладу загальноТ середньОТ ОСВiТИ I-

III ступенiв ВолноваськоТ MicbKoT територiальноТ громади ЩонецькоТ областi, за

роботу <ПрофесiТ вчителя присвячусться);
I\4аргариry N4адяр, ученицю {онського закладу загальноТ середньоТ освiти

I-III ступенiв ВолноваськоТ MicbKoT територiальноТ громади ЩонецькоТ областi, за

роботу <Сторiнками шкiльного }киття)).

Номiнацiя <Комп'ютерна графiка>:
Дделiю IТТтомпель, вихованку гуртка <Компо-Знай-Ка> БахмУТСЬКОГО

мiського I{eHTpy технiчноТ творчостi дiтей та юнацтва, за роботу <Невже це

ociHb в гостi завiтала>;

Артема Хотснкова, вихованця гуртка <<Основи програмУвання МОВОЮ

SCRлCH> СтанцiТ юних TexHiKiB КостянтинiвськоТ MicbKoT ради ДонеЦькоТ
областi, за роботу <Брати нашi меншi>;

IринУ Колесову, вихованку Волноваського закладу загальноТ середньоТ

освiти I_III ступенiв ль 2 Волноваськот MicbKoT територiальнот громади, за

роботу <Лаура Лукiна>.
Номiнацiя <<Комп' ютерна анiмацiя>>:

Ангелiну Грулiну, вихованку гуртка кЮний користувач персонаЛЬНОГО

комп'ютера> Бiлозерського освiтньо-культурНого центру БiлозерськоТ мiсъкоТ

ради, за роботу <<Квартет>;

Bipy lвлеву, вихованкУ гуртка <Iоний користувач персонального

комп'ютера> Бiлозерського освiтньо-культурНого центру БiлозерськоТ MicbKoT

ради, за роботу кКвартет>;
Слизавету Вiльдясву, ученицю Волноваського закладу загальноТ середньоТ

освiти I-III ступенiв JY9 з Волноваськот MicbKoT територiальнот громади, за

роботу <Еквiлiбристи танцюристи на сценi>;

N4арiю ЗосiмовУ, вихованку гуртка <Iоний корисryвач персонального

ко]\,Iп'ютера> Бiлозерського освiтньо-культурного центру БiлозерськоТ мiськоi

ради, за роботу <Квартет>;

tолiЮ ЗiнченкО, ученицЮ Волноваського закладу загальноТ середньоТ

освiти I-III ступенiв Nь 3 ВолноваськоТ MicbKoT територiальноТ громади, за

роботу <IJирковий акробат на apeHi>.

2. Нагородити дипломом II ступеня Донецького обласного центру технiчноТ

творчостi дiтей та юнацтва:
Номiнацiя <Арт-дизайн, фотоколаж>):
Cuy Каулькiну, вихованку гуртка <основи комп'ютерного набору>

!,онецького обласного центру технiчноТ творчостi дiтей та юнацтва, за робоry
<tOHi друкарi>;



Itатерину Ткаченко, ученицю Волноваського закладу загальноТ середньоТ
освiти I-III ступенiв лъ З ВолноваськоТ MicbKoT територiальноТ громади, за
роботу <С портсменка)).

HoMiHa цiя <<Вiдеорол и к>>:

Арсенiя Сидоровича, вихованця гуртка <Юний користувач персонального
комп'ютера> Бiлозерського освiтньо-культурного центру БiлозерськоТ MicbKoi
ради, за роботу <Телефонний cBiT>;

свгена Васильковського, вихованця гуртка <юний користувач
персоFIаЛьногО комп'ютера>> БiлозерськогО освiтньо-культурного центру
БiлозерськоТ MicbKoT ради, за роботу <Телефонний cBiT>;

Iрину ){tигай, ученицю Щонського закладу загальноТ середньоi освiти I-III
ступенiв ВолноваськоТ MicbKoT територiальноТ громади ЩонецькоТ областi, за
роботу <Вчителям присвяLIусться),

Назарiя Нiколасва, вихованця гуртка <Iоний користувач персонального
комп'ютера> Бiлозерського освiтньо-культурного центру БiлозерськоТ мiськоi
ради, за роботу <ТелесРонний cBiT>.

Номiнацiя <Комп'ютерна графiка>:
BiKTopa фiuцоuu, вихованця Закладу позашкiльноТ освiти <<Волноваська

станцiя юних TexHiKiB>> Волноваськоi MicbKoT територiалъноТ громади, за роботу
<Папуга>;

вiкторiю Харланiчеву, ученицю закладу загальнот середньот освiти I-
III ступенiв ЛЪ10 N4ирноградськоТ MicbKoT ради dонецькоТ областi, за роботу
<Свято солодошiв та гарбузiв>;

щанила Васечка, учня Волноваського закладу загальнот середньот освiти I-
III ступенiВ лъ З ВолноваськоТ MicbKoT територiальноТ громади, за робоry
<Лiсок>;

Ксенiю Тесленко, вихованку Волноваського закладу загальноТ середньоТ
освiти I-III ступенiв N92 Волноваськоi MicbKoT територiальноi громади, за
роботу <Кая Скоделарiо>.

Номiнацiя <<Ком п'ютерна анiмацiя>:
N4аРiЮ Щмiтlэiсву, вихованку гуртка <Щитяча анiмацiя>> !онецького

обласного центру технiчноТ творчостi дiтей та юнацтва, за робоry <Пухнаста
мрiя>;

Тимофiя Гакалу, вихованця гуртка кХудожня комп'ютерна анiмацiя>
!онецъкого обласного центру технiчноТ творчостi дiтей та юнацтва, за робоry
,,Захисти себе та отоlI}ючих>l]

Тимура Князсва, вихованця гуртка <Анiмацiя> СтанцiI юних TexHiKiB
КОСтянтинiвськоТ MicbKoT ради ЩонецькоТ областi, за роботу <Зi святом!i>.

з. НагородитИ дипломоМ III ступеня !онецького обласного центру
технiчноТ творчостi дiтей та юнацтва;

Номiнацiя <дрт-диза й н, фотоколаж)>:
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BepoHiKy HiKiTiHy, вихованку гуртка <Основи комп'ютерного набору>
Щонецъttого обласного центру технiчноТ творчостi дiтей та юнацтва, за робоry
<<Нашi пухнастi друзi);

Олену I{ибулько, ученицю Iванiвського закладу загальноТ середньоТ освiти
1-III ступенiв ВолноваськоТ MicbKoi територiальноТ громади ДонецькоТ областi, за

роботу <Соцiальнi проблеми людства).
Номiнацiя <<Вiдеорол ик>>:

Аrдрi' Волика. учня загальноосвiтньоТ школи I-III ступенiв J\Ъ 1

N4ирноградськоТ ш,тiськоТ ради ЩонецькоТ областi, за роботу <Уроки
Кiбербезпеки>;

Богдана Красковського, вихованця гуртка <Щитяча анiмацiя>> Щонецького
обласного центру технiчнот творчостi дiтей та юнацтва, за роботу <гурток, де
народхtYються мульти ки )) ;

[рину Соцьку, вихованку гуртка <<fiитяча анiмацiя>> !онеuького обласного
центру технiчноТ творчостi дiтей та юнацтва, за роботу <Гурток, де
народжуIоться мультики ) ;

Катерину Синегуб, ученицю !онського закладу загальноТ середньоТ освiти
I-III ступенiв ВолноваськоТ MicbKoT територiальноТ громади Щонецькоi областi, за
роботу <Перша вчL{телька - друга мати)).

Номiнацiя <<Комп'ютерна графiка>:
Артема Скрипника, вихованця гуртка робототехнiки <АrduКrаm_3,0>

КраматорськоТ загальноосвiтньоТ школи I-III стугrенiв Jф З Краматорськоi
MicbKoT ради !онецькоТ областi, за роботу <Креол сповнений рiшучостi>;

Вадима Гнибеду, учня Волноваського закладу загальноТ середньоТ освiти I-
tll ступенiв ЛЬ 3 ВолноваоькоТ MicbKoT територiальноТ громади' за робоry
<Будинок на галявинi>;

Елiзу Торбенко, ученицю СелидiвськоТ загальноосвiтньоТ школи I-
III ступенiв JVg б СелидiвськоТ MicbKoT ради fiонецькоТ областi, за робоry
<fiоберман>;

Сгора Остроухова, учня Волноваського закладу загальноТ середньоТ освiти
I-Ill ступенiв ЛЪ 3 ВолноваськоТ MicbKoT територiальноТ громади, за робоry
<Будиночок щастя);

Iллю N4альованого, вихованця гуртка <Користувачi персонального
комп'ютера>> Щонецького обласного центру технiчноi творчостi дiтеЙ та
юнацтва, за роботу кЗ0 poKiB космiчноТ незалежностi>,

Номiнацiя <Комп Оютерна анiмацiя>>:
Ангелiну N4анюшкiну, вихованку Закладу позашкiльноТ освiти

<Волноваська станцiя юних TexHiKiB> ВолноваськоТ MicbKoi територiальноТ
громади, за роботу <Пригоди Тузика>;

Вадима Баркалова, учня СелидiвськоТ загальноосвiтньоТ школи I-
III ступенiв ,\ф б СелидiвськоТ MicbKoT ради ЩонецькоТ областi, за роботу <Grееп
епегgу));
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Щiану N4анюшкiну, ученицю Волноваського
освiти I-III ступенiв ЛЪ 3 ВолноваськоТ MicbKoT

закладу загально1 середньо1
територiальноТ громади, за

роботу <Тварини допомагають один одноN,lу);
щмитра Руденка, вихованця гуртка <<щитяча анiмацiя>> fiонецького

обласного центру технiчноТ творчостi дiтей та юнацтва, за роботу <N4рiя>.

4, Нагородити грамотами flонецького обласного центру технiчнот
TBoplrocTi дiтей та юнацтва керiвникiв гурткiв та педагогiв закладiв загальнот
середньот освiти за пiдготовку призерiв обласного конкурсу-змагання з
iнформацiйних технологiй для дiтей та молодi (заочний):

АлiнУ N4отузенко, вчителя Волноваського закладу загальноТ середньоТ
ОСВiТИ I-III СТУПенiв ЛЪ З ВолноваськоТ MicbKoT територiальноТ громади;

Валерiю IBaHoBy, вчителя закладу загальноТ середньоТ освiти I-III ступенiв
ЛГ9 l0 N4ирноградськоТ MicbKoT ради;

ганну Клименко, керiвника гуртка <хуложня фотографiя> Комунального
закладу <Станцiя юних TexHiKiB м. Слов'янська);

Геннадiя Баранова, керiвника гуртка <<frитяча анiмацiя>> Щонецького
обласного центру технiчноТ творчостi дiтей та юнацтва;

fiарiю Сапронову, керiвника гуртка <Компо-Знай-Ка> Бахмутського
мiського IJeHTpy технiчноТ TBop,-1ggTi дiтей та юнацтва;

Щмитра Кривоше€нка, керiвника гуртка <Художня комп'ютерна анiмацiя>
f,онецького обласного центру технiчноi творчостi дiтей та юнацтва;

свгенiю Феофанову, керiвник гуртка <щитяча анiмацiя>> Донецького
обласного центру технiчнот творчостi дiтей та юнацтва,

ЗаХаРа Березнiченка, керiвника гуртка <Анiмацiя> СтанцiТ юних TexHiKiB
КостянтинiвськоТ MicbKoT ради Щонецькоi областi;

катерину Коритну, керiвника гуртка <юний користувач персонального
комп'ютера> Бiлозерського освiтньо*культурного центру БiлозерськоТ MicbKoT
ради Покровського району lонецькот областi;

Леонiда Котлярова, керiвника гуртка <<основи комп'ютерного набору>
fiонецького обласного центру технiчнот творчостi дiтей та юнац.гва;

Любов Полiшко, вLIителя СелидiвськоТ загальноосвiтньот школи I-III
ступенiв ЛЪ б СелидiвськоТ MicbKoT ради ЩонецькоТ областi;

Людпlилу Бавикiну, вчителя Волноваського закладу загальноТ середньоТ
освiти I-IlI ступенiв ЛЪ З ВолноваськоТ MicbKoT територiальноТ громади;

ЛюдмилУ ЩемусеНко] вчителя Волноваського закладу загальноТ середньоТ
ОСВiТИ I-III СтУпенiв ЛЪ 2 ВолноваськоТ мiськоI територiальноТ громади;

Людмилу Хмару, вчителя загальноосвiтньоТ школи I-III ступенiв J\ъ 1

N4ирноградськоТ MicbKoT ради f,онецькоТ областi;
наталю N4aTBicHrto, вчителя Щонського закладу загальноi середньот освiти

I-III ступенiв ВолноваськоТ MicbKoT територiальноТ громади ЩонешькоТ областi;
ОксанУ Левашову, учитеЛя fiонського закладу загальноТ середньоТ освiти I-

III ступенiв ВолноваськоТ MicbKoT територiальноТ громади ЩонецькоТ областi;
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Олександра Назарок, вчителя Волноваського закладу загаJiьноi середньоТ
ОСВiТИ I-III стУпенiв J\Ъ З ВолноваськоТ MicbKoT територiальноТ громади;

ОлексаНдра Назарок, керiвника гуртка <KiHo-, вiдеолюбителiв> Закладу
позашкiльного освiти <Волноваська станцiя юних TexHiKiB>> Волноваськоi
MicbKoT територiальноТ громади ;

Свiтлану Христiч, учитель Щонського закладу загальноТ середньоТ освiти I-
III стУпенiв ВолноваськоТ мiськоi територiальноТ громади ЩонецькоТ областi;

СВiтланУ Федальченко, учителя Iванiвського закладу загальноi середньоТ
ОСвiти I-III ступенiв ВолноваськоТ MicbKoT територiальноТ громади fiонецькоТ
областi;

Сергiя IBaHoBa, керiвника гуртка кКористувачi гrерсонального комп'ютера)
Щонецького обласного центру технiчноТ творчостi дiтей та юнацтва;

СеРгiя Скрипника. керiвника гуртка <АrduКrаm_3.0> КраматорськоI
загальноосвiтньоТ школИ I-III ступенiв лъ 3 КраматорськоТ MicbKoT Ради
ЩонецькоТ областi;

ТеТЯНУ Яремчук, учитель Щонського закладу загальноТ середньоТ освiти I-
III СТУпенiв ВолноваськоТ MicbKoT територiальноТ громади Щонецькоi областi;

ТеТянУ Васечко, керiвника гуртка <IliKaBa iнформатика)) Закладу
ПОЗашrкiльного освiти <Волноваська станцiя юних TexHiKiB>> ВолноваськоТ
м icbKoT територiальноТ громади;

ТеТЯНУ Iванченко, керiвника гуртка <<Основи програмування мовою
SCMTCH> СтанЦii юних TexHiKiB КостянтинiвськоТ MicbKoT ради flонецькоТ
областi.

5. ВiдзнаЧити подякою Щонецького обласного центру технiчноТ творчостi
ДiТеЙ Та юнацтва за якiсне суддiвство обласного конкурсу-змагання з
iнформацiйних технологiй для дiтей та молодi (заочний):

Bipy Глазову, кандидата фiзико-математичних наук, доцента кафедри
МеТоДИки навчання математики та методики навчання iнформатики Щержавного
ВИЩоГо навчального закладу <Щонбаський державний педагогiчний
унiверситет));

наталiю Кайдан, кандидата фiзико-математичних наук, доцента кафедри
МеТоДИкИ навчання математики та методики навчання iнформатики Щержавного
ВИЩоГо навчального закладу <!онбаський державний педагогiчний
унiверситет)).

6. КОНТроль За виконанням наказу покласти на Олену Калiгасву,
ЗаСТУПНИка директора з навчально-виховноТ роботи Щонецького обласного
центру технiчноi творчостi дiтей та юнацтва.

Щиректор

ryёё24л,{ 
,г Iгор БОРИСЕНКО


