
 

16 та 17 січня 2014 р. на базі Комунарського районного центру молоді та школярів 

відбувся ІІІ міський конкурс інформаційних технологій. Методист науково-

методичного центру позашкільної освіти ЗОІППО Голдобіна К.Б. вдруге була 

запрошена організаторами для роботи у складі журі. Цього року співорганізатором 

конкурсу виступив  Запорізький Національний Университет. У конкурсі взяли 

участь команди вихованців гуртків  інформаційних технологій позашкільних 

закладів міста Запоріжжя  (КРЦМШ МАУБ, СЮТ, КЗ НТТУМ «Політ»). Усього змагався 21 учасник 

у 2-х номінаціях:  «Офіс» та «Web-дизайн».   Основними завданнями міського конкурсу 

інформаційних технологій є: 

- підведення підсумків роботи гуртків, секцій, учнівських наукових товариств інформаційно-

технічного профілю; 

- підвищення інтересу до поглибленого вивчення інформаційних технологій, розвиток 

інформаційної культури; 

- виявлення та розвиток обдарованих учнів та надання їм допомоги у виборі професії; 

- стимулювання зростання творчого, інтелектуального, духовного розвитку, самовдосконалення 

дітей та учнівської молоді. 

У перший день учасники виконували  завдання, на виконання яких мали 4 години. Для номінації 

«Офіс» це було створення вітальної Різдвяної листівки; бази даних Access та таблиці з діаграмами в 

Excel; створення мультимедійної презентації з використанням анімації, гіперпосилань, навігації, 

музики тощо. Для номінації «Web-дизайн» завданням було створення  сайту (сайт Діда Мороза). 

Потрібно відмітити, що завдання цього року були дещо складніші, ніж минулого. Другий 

конкурсний день було присвячено захисту учасниками власних проектів, під час якого конкурсанти 

вели активну дискусію, аналізували як власні досягнення, так і інтелектуальні здобутки товаришів. 

Важливою частиною заходу став виступ декану економічного факультету ЗНУ Череп Али  

Василівни, яка зверталась до конкурсантів, як до майбутніх абітурієнтів, презентуючи усі переваги 

вищої освіти, яку можна здобути на економічному факультеті ЗНУ. 

У кожній номінації було визначено І, ІІ та ІІІ місця за кількістю зароблених балів та 

результатами захисту власних проектів. Переможцям, а також керівникам команд було вручено 

почесні грамоти та призи від Запорізького Національного Університету. Теплі слова на адресу 

учасників конкурсу прозвучали від педагогів, організаторів та журі: Буйниченко Л.Д. (заступник 

директора з МР КРЦМтаШ), Старікової О.М. (керівник МАУБ КРЦМтаШ), Заховалко Т.В. (голова 

журі, к.ф-м.н., доцент, ЗНУ), Голдобіної К.Б. (методист НМЦПО КЗ «ЗОІППО» ЗОР), Старікової 

В.В. (керівник гуртка  інформатики МАУБ КРЦМтаШ), Войтюк Т.М. (керівник гуртка інформатики 

КРЦМтаШ). З метою висвітлення цієї вже традиційної події у позашкільному житті міста, 

організаторами було запрошено представників телебачення («Алекс» та телеканал «МТМ»), які 

підготували змістовні та цікаві репортажі у випусках новин. А ось імена тих вихованців ПНЗ, хто 

зміг показати цього разу себе та власні знання й уміння  найкраще: 

Номінація «Офіс»: 

1м. Артюх Владислав  

1м. Наконечний Олег 

2м. Чернецький Денис 

2м. Кузьменко Настя 

3м. Паульс Даніель 

Номінація «Веб-дизайн» 

1м. Усманова Катерина 

2м. Яремченко Євгеній 

2м. Шевляков Василій 

3м. Носаненко Тетян

 

              На переможців чекає обласний конкурс ІТ, що відбудеться зовсім скоро -  26 та 27.01.2014 в КЗ 

ЗОЦНТТУМ «ГРАНІ» ЗОР. Бажаємо всім учасникам творчих перемог!  

 


