
Протокол 
засідання членів журі по підведенню підсумків 

районного конкурсу комп’ютерного верстання та макетування

20 лютого 2017 року                      Будинок дитячої творчості

Комісія у складі: 
Мариненко В.М. - керівник РМО вчителів інформатики, голова журі 
Демченко К.С. – методист РМК відділу освіти, заступник голови журі 
Пічева Т.В. – методист Широківського районного Будинку дитячої творчості 
Цехмістер С.В. – вчитель інформатики Шестірнянської СЗШ 
Носірова О.О. – вчитель інформатики Широківської СЗШ № 1 

Порядок дня 

 Про підсумки районного конкурсу комп’ютерного верстання та макетування.

Відповідно до наказу відділу освіти № 49 від 20.01.2017 року «Про проведення районного
заочного конкурсу комп’ютерного верстання та макетування»,  плану масових заходів районного
Будинку  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 у навчально-виховний процес був
проведений конкурс комп’ютерного верстання та макетування, в якому взяли участь 25 учнів з
8 шкіл району.

Конкурс проводився за трьома жанровими номінаціями та двома віковими категоріями. 

В номінації фоторепортаж було представлено 14  робіт від учнів Широківської СЗШ № 1 /

12 робіт/, Водянської СЗШ /1 робота/, Широківської СЗШ № 2 /1 робота/.

Розглянувши роботи журі визначило місця таким чином: 

старша вікова категорія: 

І місце – Косарєва Ольга, учениця Широківської СЗШ № 1; 

            ІІ місце – Корніяшик Карина, учениця Широківської СЗШ № 2;

ІІ місце – Косарєва Ольга, учениця Широківської СЗШ № 1;

ІІ місце – Єременко Єлизавета, учениця Широківської СЗШ № 1;

            ІІІ місце – Перекрестов Артур, учень Широківської СЗШ № 1; 

ІІІ місце – Ігнатенко Іван, учень Водянської СЗШ.

молодша вікова категорія: 

І місце – Лисенко Богдан, учень Широківської СЗШ № 1;

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

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

            ІІ місце – Єременко Аліна, учениця Широківської СЗШ № 1;

            ІІ місце – Денисенко Діана, учениця Широківської СЗШ № 1;

            ІІІ місце – Грицай Богдан, учень Широківської СЗШ № 1;

ІІІ місце – Іноземцев Богдан, учень Широківської СЗШ № 1. 



  В  номінації  газета було  представлено  2  роботи  від  учнів  Запорізької  СЗШ /1  роботи/,

Миролюбівського НВК /1 робота/.  

Розглянувши роботи журі визначило місця таким чином: 

старша вікова категорія:

            ІІІ місце – Лопушанський Констянтин, Гнатюк Валентина, учні Миролюбівського НВК.

В номінації  журналістська робота було представлено 9 робіт від учнів Шестірнянської

СЗШ  /1  робота/,  Олександрійської  філії  /1  робота/,  Широківської  СЗШ  №  2  /1  робота/,

Широківської СЗШ № 1 /5 робіт/, Тихоставської філії /1 робота/. 

Розглянувши роботи журі визначило місця таким чином: 

молодша вікова категорія: 

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

ІІ місце – Устименко Яна, учениця Широківської СЗШ № 2.

 старша вікова категорія:

І місце – Кучерук Олександр, учень Шестірнянської СЗШ;

            ІІ місце – Костішина Анастасія, учениця Широківської СЗШ № 1; 

ІІ місце – Карнаух Валерія, учениця Широківської СЗШ № 1; 

ІІІ місце – Костішина Анастасія, учениця Широківської СЗШ № 1; 

ІІІ місце – Ігнатьєв Олександр, учень Широківської СЗШ № 1.

Ознайомившись з представленими роботами журі вирішило нагородити грамотами відділу

освіти учнів шкіл, 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 в обласному центрі науково-технічної

творчості та інформаційних технологій учнівської молоді. 

  

Члени журі: 

Мариненко В.М. ____________
Демченко К.С. ____________ 
Пічева Т.В. ____________
Цехмістер С.В. ____________
Носірова О.О. ____________


