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                      до наказу відділу освіти  

              № 3 від 08.01.2014 року    

 

Положення  

про проведення районного заочного конкурсу  

комп’ютерного макетування та верстання 

 

1. Загальні положення 

 

          1.1. Районний конкурс комп’ютерного макетування та верстання  проводиться щорічно, на базі 

Широківського районного Будинку дитячої творчості (вул. Дзержинського, 20), у лютому місяці 

поточного року.  

Форма проведення – заочна.  

 1.2 Основною метою та завданнями конкурсу є: 

― сприяння національно-культурному розвитку України, підтримка талановитої, творчо 

обдарованої молоді Широківщини, популяризація української мови; 

– організація змістовного дозвілля учнівської молоді, залучення до участі в конкурсах з 

інформатики; 

– стимулювання творчого, інтелектуального, духовного розвитку, зростання науково-

технічної майстерності учнівської молоді; 

– впровадження комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес; 

– обмін досвідом роботи та взаємозбагачення як учнів, так і викладачів в процесі творчого 

спілкування. 

 

2. Керівництво конкурсом  

 Керівництво підготовкою та проведенням конкурсу покладається на районний Будинок 

дитячої творчості.  

 

3. Умови проведення Конкурсу 

 

 3.1 У Конкурсі беруть участь особи віком від 13 до 18 років.  

  Конкурс проводиться по двом віковим  групам:  

 1 категорія  - до 13 років;  

 2 категорія  - з 14 до 18 років 

 

3.2.Роботи учасників Конкурсу розглядаються та оцінюються за жанровим напрямами: 

Журналістська робота 

Відповідно до запропонованої тематики на конкурс робота (журнал, який налічує не менше 10 

сторінок формату А4) подається в електронному (на диску) та роздрукованому вигляді.  

Роботи оцінюються за такими критеріями: 

- відповідність жанру та темі конкурсу; 

- уникнення мовних повторів (тавтології) і штампів; 

- уміння мислити оригінально; 

- якість оформлення журналу. 

Фоторепортаж 

Відповідно до запропонованої тематики на конкурс подаються роботи розміром А4, від 5 

штук. 

Фотороботи можуть бути чорно-білими або кольоровими. На звороті  зазначати: назву роботи, 

відомості про автора (олівцем). Фотороботи забороняється наклеювати на картон або 

оздоблювати. 



Фотороботи оцінюються за такими критеріями: 

- розкриття теми; 

- авторська робота; 

- вміння відобразити своє бачення у висвітленні теми. 

Газета  

Оргкомітету надається шкільна газета, зміст якої відповідає тематичному напряму конкурсу.   

Газети оцінюються за такими критеріями:  

- відповідність тематичному напряму; 

- актуальність інформації, оперативність реагування на шкільні події; 

- уміння висловлювати авторську думку; 

- відповідність матеріалів обраному жанру, різноманітність жанрів. 

- дизайн газети.  

 

3.4  Робочі теми конкурсу: 

*   Світ телебачення (розвиток сучасного українського та світового телебаченя) 

 

*   Шкільне життя (гості школи, цікаві події, відкриті уроки) 

 

*   Дозвілля (свята, конкурси, екскурсії, сімейні подорожі) 

 

*   Наші таланти (майстерність дітей у певних видах діяльності) 

 

*   Традиції школи (історія школи, улюблені вчителі, неординарні учні) 

 

*   Звіринець (про домашніх улюбленців) 

 

*   Гумор (анекдоти, смішні історії зі шкільного життя) 

 

*   Моя перша книга (літературна творчість учнів) 

 

*   Мій улюблений актор (музикант, спортсмен, тощо) 

 

*  Україна єдина (розповіді про героїв АТО, про роботу волонтерів) 

 

*   Законність та правопорядок 

3.5. До робіт на окремому аркуші додається заявка, в якій зазначаються відомості про автора 

(прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, домашня адреса, телефон, електронна пошта - за 

наявності, місце навчання, інформація про керівника гуртка або вчителя, який підготував учнів. 

Прізвище, ім’я та по  батькові повністю!!!). Обов’язково додається фото автора в електронному та 

роздрукованому вигляді та електронний варіант заявки. 

Обов’язково!  До кожної роботи у номінації фотоколаж повинна надаватися етикетка 

розміром 8 х 3 см. На етикетці указується: назва роботи, прізвище, ім’я учасника, школа, 

клас, місто район. Шрифт Тімеs New Roman, розмір 14 пк.  
 

4. Порядок проведення Конкурсу 

Роботи та заявки учасників Конкурсу направляються в районний Будинок дитячої творчості 

до 07 лютого поточного року. 

 

 

 



5. Робота журі, критерії оцінювання, визначення та нагородження переможців Конкурсу 

4.1. Роботи учасників Конкурсу оцінюються кожним членом журі по десятибальній шкалі за такими 

критеріями: 

 розуміння сучасної проблематики; 

 самобутність представленого доробку (самостійність думки); 

 розкриття теми; 

 грамотність викладу. 

4.4.Переможці Конкурсу визначаються з урахуванням вікових категорій та номінацій за 

рейтинговою системою (сумою набраних балів). 

4.5. На підсумковому засіданні члени журі відкритим голосуванням затверджують список 

переможців та розподіл призових місць Конкурсу. 

4.6.Засідання журі, є легітимними, якщо у них беруть участь не менше 2/3 його членів. 

4.7.Рішення журі приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів 

журі. 

4.8 Оцінки та рішення журі оформлюються протоколом і перегляду та оскарженню не 

підлягають. 

4.9. Переможці Конкурсу нагороджуються грамотами районного відділу освіти, їх роботи 

направляються для участі в обласному конкурсі комп’ютерного макетування та верстання. 


