
  
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 
(КЗ "ЧОЦНТТУМ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ") 

 

НАКАЗ 

 

29 жовтня 2020 року  №134 

 

Про підсумки проведення 

обласного конкурсу  

з інформаційних технологій 

"Користувач ПК" серед  

учнівської молоді 

 

Відповідно до Орієнтовного плану обласних очно-заочних масових 

заходів з учнівською молоддю Комунального закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" 

на 2020-2021 навчальний рік, листа Управління освіти і науки Черкаської 

обласної державної адміністрації від 19.10.2020 № 18867(02/11-01) "Про 

проведення обласного конкурсу з інформаційних технологій "Користувач ПК" 

серед учнівської молоді", на виконання наказу Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради" від 21.10.2020 №127 "Про проведення обласного 

конкурсу з інформаційних технологій "Користувач ПК" серед учнівської 

молоді" та з метою підвищення інтересу до поглибленого вивчення 

інформаційних технологій, залучення учнівської молоді до оволодіння 

навичками роботи на ПК, виявлення та розвитку обдарованої учнівської молоді, 

підведення підсумків роботи гуртків, секцій, творчих об’єднань, 29-30 жовтня 

2020 року в онлайн-форматі проходив обласний конкурс з інформаційних 

технологій "Користувач ПК" серед учнівської молоді (далі – Конкурс). 

Конкурс проводився Комунальним закладом "Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" 

відповідно до діючих у 2020 році Інформаційно-методичних матеріалів щодо 

проведення обласного конкурсу з інформаційних технологій "Користувач ПК" 

серед учнівської молоді. 

У Конкурсі взяли участь 13 команд від закладів позашкільної  

освіти області, всього 36 учасників. Команда складалася з 3-х учасників віком 

до 18 років включно. Команди представили: Драбівський Будинок дитячої 

творчості, Єрківський комунальний заклад позашкільної освіти "Будинок 

дитячої та юнацької творчості" Єрківської селищної ради Черкаської області, 

Золотоніський районний Центр технічної творчості та підприємництва учнів, 

Центр художньо-естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді 

Кам'янської міської ради, комунальний позашкільний навчальний заклад  
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м. Черкаси "Міська станція юних техніків", Корсунь-Шевченківський районний 

центр дитячої та юнацької творчості, станція юних техніків міста Умані, 

Тальнівський Будинок дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської 

області, Комунальний заклад "Тальнівський районний центр науково-технічної 

творчості дітей та учнівської молоді Тальнівської районної ради Черкаської 

області", Комунальний заклад "Черкаський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради", позашкільний 

навчальний заклад "Центр дитячої та юнацької творчості міста Черкаси" 

Черкаської міської ради, Черкаський районний Центр дитячої  

та юнацької творчості. 

Результати Конкурсу підсумовані в рейтинговій таблиці, що додається. 

Тема Конкурсу "Космос… Далекий та близький, невідомий та 

загадковий". 

Особиста першість проводилася у трьох номінаціях: "Word", "Excel", 

"PowerPoint". 

За підсумками Конкурсу кращі результати показали команди: 

Золотоніського районного Центру технічної творчості та підприємництва учнів, 

станції юних техніків міста Умані, комунального позашкільного навчального 

закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради", Корсунь-Шевченківського районного центру 

дитячої та юнацької творчості, позашкільного навчального закладу "Центр 

дитячої та юнацької творчості міста Черкаси" Черкаської міської ради. 

Високий рівень підготовки до Конкурсу продемонстрували: 

- у номінації "Word" при створенні інформаційного стенда 

представники команд Золотоніського районного Центру технічної творчості  

та підприємництва учнів, комунального позашкільного навчального закладу  

м. Черкаси "Міська станція юних техніків", Комунального закладу "Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради", станції юних техніків міста Умані, позашкільного навчального 

закладу "Центр дитячої та юнацької творчості м. Черкаси" Черкаської міської 

ради; 

- у номінації "Excel" при створенні електронних книг на дану тематику 

представники команд Золотоніського районного Центру технічної творчості  

та підприємництва учнів, Черкаського районного Центру дитячої та юнацької 

творчості, Корсунь-Шевченківського районного центру дитячої та юнацької 

творчості; 

- у номінації "PowerPoint" при створенні презентації, представники 

команд Золотоніського районного Центру технічної творчості 

та підприємництва учнів, комунального позашкільного навчального закладу  

м. Черкаси "Міська станція юних техніків", Тальнівського Будинку дітей та 

юнацтва, Корсунь-Шевченківського районного центру дитячої та юнацької 

творчості. 

Суддівська колегія відмітила типові помилки, допущені учасниками 

у кожній номінації, які вплинули на правильність виконання конкурсних 

завдань, зокрема: 
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- у номінації "Word" більшість учасників не оформили останню 

сторінку, не створили схему за допомогою автофігур, не додали колонки, та не 

проявили оригінальність в оформленні робіт; 

- у номінації "Excel" значна кількість учасників не проявили 

оригінальність в оформленні робіт, в більшості учасників конкурсу роботи не 

завершені; 

- у номінації "PowerPoint" переважна більшість учасників не зробили 

діаграми та гіперпосилання, не проявили оригінальність в оформленні робіт, не 

створили підказки (виноска-хмаринка). 

Для учасників Конкурсу була організована презентація кращих робіт  

у ZOOM конференції. 

Інформація про змагання висвітлювалася на сайтах Управління освіти  

і науки Черкаської обласної державної адміністрації та Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради". 

По завершенню Конкурсу відбулася нарада керівників команд  

із суддівською колегією та адміністрацією КЗ "ЧОЦНТТУМ Черкаської 

обласної ради", на якій були обговорені пропозиції щодо проведення  

обласного конкурсу з інформаційних технологій "Користувач ПК"  

у 2021-2022 навчальному році. 

Витрати на проведення Конкурсу здійснювалися за рахунок 

Комунального закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради". 

Враховуючи вищесказане та рішення суддівської колегії 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити Кубком та Грамотою Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради" команду Золотоніського районного Центру технічної 

творчості та підприємництва учнів у складі: Денисенка Дмитра, Шаповал 

Тетяни та Ягудіна Костянтина, яка зайняла Перше місце в обласному конкурсі  

з інформаційних технологій "Користувач ПК" серед учнівської молоді, керівник 

команди – Саєнко Антон Миколайович, керівник гуртка Золотоніського 

районного Центру технічної творчості та підприємництва учнів. 

2. Нагородити Грамотами Комунального закладу "Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради" команди, які зайняли призові місця в обласному конкурсі  

з інформаційних технологій "Користувач ПК" серед учнівської молоді: 

за ІІ місце – команду станції юних техніків міста Умані у складі: 

Каракади Ярослави, Осіпчука Віталія, Томанка Ростислава, керівник команди – 

Олійник Ліна Сергіївна, керівник гуртка станції юних техніків міста Умані; 

за ІІ місце – команду комунального позашкільного навчального закладу  

м. Черкаси "Міська станція юних техніків" у складі: Євтушевського Іллі  

та Чорного Єгора, керівник команди – Поломаренко Наталія Вікторівна, 
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керівник гуртка комунального позашкільного навчального закладу м. Черкаси 

"Міська станція юних техніків"; 

за ІІ місце – команду Комунального закладу "Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради"  

у складі: Крейди Ігоря, Нечка Дмитра, Мельникова Дмитра, керівник команди – 

Брагінець Геннадій Михайлович, заступник директора з навчально-виховної 

роботи, керівник гуртка (за суміщенням) Комунального закладу "Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради"; 

за ІІІ місце – команду Корсунь-Шевченківського районного центру 

дитячої та юнацької творчості у складі: Панфіловича Артема,  

Поковби Володимира, Федини Массімо, керівник команди – Заболотній Богдан 

Олександрович, керівник гуртка Корсунь-Шевченківського районного центру 

дитячої та юнацької творчості; 

за ІІІ місце – команду позашкільного навчального закладу "Центр 

дитячої та юнацької творчості м. Черкаси" Черкаської міської ради у складі: 

Коваль Анастасії, Карталапова Єгора, Радченка Антона, керівник команди – 

Гавриш Володимир Анатолійович, керівник гуртка позашкільного навчального 

закладу "Центр дитячої та юнацької творчості м. Черкаси" Черкаської міської 

ради. 

3. Нагородити Дипломами Комунального закладу "Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради" учасників обласного конкурсу з інформаційних технологій 

"Користувач ПК", які зайняли призові місця: 

3.1. У номінації "Word": 

за І місце – Шаповал Тетяну, вихованку Золотоніського районного 

Центру технічної творчості та підприємництва учнів, ученицю 10 класу 

Благодатнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Г.П. Берези 

Золотоніської районної ради Черкаської області; 

за ІІ місце – Євтушевського Іллю, вихованця комунального 

позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", 

учня 10 класу Черкаського фізико-математичного ліцею Черкаської міської 

ради Черкаської області; 

за ІІІ місце – Томенка Ростислава, вихованця станції юних техніків  

міста Умані, учня 11 класу Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 11 ім. М.П.Бажана Уманської міської ради Черкаської області; 

за ІІІ місце – Крейду Ігоря, вихованця Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради", учня 7 класу Черкаського навчально-виховного 

комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей спортивного профілю 

№ 34" Черкаської міської ради Черкаської області; 

за ІІІ місце – Радченка Антона, вихованця позашкільного навчального 

закладу "Центр дитячої та юнацької творчості м. Черкаси", учня 8 класу 

Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Черкаської міської ради 

Черкаської області. 

3.2. У номінації "Excel": 
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за І місце – Ягудіна Костянтина, вихованця Золотоніського районного 

Центру технічної творчості та підприємництва учнів, учня 11 класу 

Благодатнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Г.П. Берези 

Золотоніської районної ради Черкаської області; 

за ІІ місце – Ганжу Поліну, вихованку Черкаського районного центру 

дитячої та юнацької творчості, ученицю 11 класу Червонослобідського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 Червонослобідської сільської ради 

Черкаської області; 

за ІІІ місце – Поковбу Володимира, вихованця Корсунь-Шевченківського 

районного центру дитячої та юнацької творчості, учня 10 класу Корсунь-

Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Корсунь-

Шевченківської районної ради Черкаської області. 

3.3. У номінації "PowerPoint": 

за І місце – Денисенка Дмитра, вихованця Золотоніського районного 

Центру технічної творчості та підприємництва учнів, учня 8 класу 

Благодатнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Г.П. Берези 

Золотоніської районної ради Черкаської області; 

за І місце – Чорного Єгора, вихованця комунального позашкільного 

навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", учня 10 класу 

Черкаського фізико-математичного ліцею Черкаської міської ради Черкаської 

області; 

за ІІ місце – Довганя Назарія, вихованця Тальнівського Будинку дітей та 

юнацтва, учня 11 класу Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 

Тальнівської міської ради Тальнівського району Черкаської області; 

за ІІІ місце – Панфіловича Артема, вихованця Корсунь-Шевченківського 

районного центру дитячої та юнацької творчості, учня 9 класу Корсунь-

Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Корсунь-

Шевченківської районної ради Черкаської області. 

4. Нагородити Грамотами Комунального закладу "Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради" керівників гуртків за якісну підготовку команд, що зайняли 

призові місця в обласному конкурсі з інформаційних технологій "Користувач 

ПК" серед учнівської молоді: 

за І місце – Саєнка Антона Миколайовича, керівника гуртка 

Золотоніського районного Центру технічної творчості та підприємництва учнів; 

за ІІ місце – Поломаренко Наталію Вікторівну, керівника гуртка 

комунального позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція 

юних техніків"; 

за ІІ місце – Олійник Ліну Сергіївну, керівника гуртка станції юних 

техніків міста Умані; 

за ІІ місце – Малород Галину Миколаївну, завідувача відділу 

методичного та керівника гуртка (за суміщенням) Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради"; 

за ІІІ місце – Заболотнього Богдана Олександровича, керівника гуртка 

Корсунь-Шевченківського районного центру дитячої та юнацької творчості; 
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за ІІІ місце – Гавриша Володимира Анатолійовича, керівника гуртка 

позашкільного навчального закладу "Центр дитячої та юнацької творчості  

м. Черкаси" 

5. Висловити Подяку Комунального закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" 

Луцик Ользі Петрівні, вчителю інформатики Червонослобідського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Червонослобідської сільської ради 

Черкаської області, за якісне та коректне суддівство обласного конкурсу з 

інформаційних технологій "Користувач ПК" серед учнівської молоді. 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор  П.В.Торба 
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Додаток 

до наказу Комунального 

закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради" 

29.10.2020 № 134 
 

Рейтингова таблиця 

участі закладів позашкільної освіти Черкаської області 

в обласному конкурсу з інформаційних технологій "Користувач ПК" 

серед учнівської молоді 
 

№ 

з/п 
Заклад освіти 

Командне 

місце 
Бал у рейтингу 

1 2 3 4 

1. Золотоніський р. ЦТТ та ПУ І 53 

2. 
КЗПО "Ватутінська міська СЮТ" 

Ватутінської міської ради 
- - 

3. 
КЗ "Канівська міська СЮТ 

Канівської м.р. Черкаської обл." 
- - 

4. КПНЗ м.Черкаси "Міська СЮТ" ІІ 51 

5. 
КЗ "Тальнівський р. ЦНТТДУМ 

Тальнівської р. р. Черкаської обл." 
9 42 

6. 
КЗ "ЧОЦНТТУМ Черкаської 

обласної ради" 
ІІ 50 

7. СЮТ міста Умані ІІ 50 

8. Христинівська р. СЮТ   

9. 
ЦХЕНТТУМ Кам’янської міської 

ради 
5 46 

10. БДЮТ Монастирищенської р. ради - - 

11. БДЮТ Смілянської міської ради - - 

12. БДЮТ Чигиринської міської ради - - 

13. Драбівський р. БДТ 6 45 

14. 
Єрківський КЗПО "БДЮТ Єрківської 

селищної ради" 
10 41 

15. Звенигородський ЦДЮТ - - 

16. Золотоніський БДЮТ  - - 

17. Золотоніський р. БДЮТ - - 

18. Катеринопільський р.БДЮТ - - 

19. 
КПНЗ "БДЮТ" Балаклеївської сіл. 

ради 
- - 

20. 
КЗ "Вільшанська ДШМ 

Городищенського району" 
- - 

21. КЗ "РБДЮ" Городищенської р. ради - - 
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1 2 3 4 

22. 
КЗПО "ЦДЮТ" Іркліївської сільської 

ради 
- - 

23. КЗПО "ЦДЮТ" Степанецької ОТГ - - 

24. 
КЗ "Шполянський ЦДЮТУМ" 

Шполянської м.р. ОТГ 
- - 

25. К.-Шевченківський р. ЦДЮТ ІІІ 49 

26. Лисянський р. БДЮТ - - 

27. 
Маньківський р. ЦДЮТ, МАН 

учнівської молоді 
- - 

28. Міський БДЮТ м. Умані - - 

29. ПНЗ "БМЦ" Черкаської міської ради - - 

30. ПНЗ "ЦДЮТ м. Черкаси" ІІІ 49 

31. Тальнівський БДЮ 4 48 

32. Христинівський р. БДЮТ - - 

33. ЦДЮТ Смілянської р. ради - - 

34. ЦДЮТ Уманської р. ради - - 

35. ЦДЮТ Чорнобаївської р. ради - - 

36. ЦНПВ Жашківської р. ради - - 

37. Черкаський р. ЦДЮТ 7 45 

 

 

Методист Лепетуха Ю. В. 

 


