
 
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

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

 

НАКАЗ 

 

11 січня 2023 року  №13 

 

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 2022-2023 навчальний рік, листа від 02.12.2022 № 176/01-09 "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 19.12.2022 № 110 "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, з 05 січня  

по 11 січня 2023 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 2023 році Інформаційно-методичних матеріалів щодо 

проведення обласного конкурсу з інформаційних технологій "Користувач ПК" 

серед учнівської молоді. 

У Конкурсі взяли участь 8 команд від закладів позашкільної  

освіти області, всього 24 учасники. Команда складалася з 3-х учасників віком 

до 18 років включно. Команди представили: Золотоніський міський будинок 

дитячої творчості, Єрківський комунальний заклад позашкільної освіти 

"Будинок дитячої та юнацької творчості" Єрківської селищної ради Черкаської 

області, позашкільний навчальний заклад "Центр дитячої та юнацької творчості 

м. Черкаси", Тальнівський Будинок дітей та юнацтва Тальнівської міської ради, 

Уманський міський центр позашкільної освіти "Територія творчості", Центр 
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дитячої та молодіжної творчості Корсунь-Шевченківської міської ради, Центр 

позашкільної освіти Піщанської сільської ради Золотоніського району 

Черкаської області. 

Результати Конкурсу підсумовані в рейтинговій таблиці, що додається. 

Тема Конкурсу "Що вмієте, того не забувайте, а що не вмієте, того 

навчайтесь". 

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

"PowerPoint". 

За підсумками Конкурсу кращі результати показали команди: 

Золотоніського міського будинку дитячої творчості, Тальнівського Будинку 

дітей та юнацтва Тальнівської міської ради, Уманського міського центру 

позашкільної освіти "Територія творчості", Центру позашкільної освіти 

Піщанської сільської ради Золотоніського району Черкаської області. 

Високий рівень підготовки до Конкурсу продемонстрували: 

- у номінації "Word" при створенні буклету представники команд 

Золотоніського міського будинку дитячої творчості, Тальнівського Будинку 

дітей та юнацтва Тальнівської міської ради, Центру позашкільної освіти 

Піщанської сільської ради Золотоніського району Черкаської області; 

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

представники команд Золотоніського міського будинку дитячої творчості, 

Уманського міського центру позашкільної освіти "Територія творчості", Центру 

позашкільної освіти Піщанської сільської ради Золотоніського району 

Черкаської області; 

- у номінації "PowerPoint" при створенні презентації, представники 

команд Золотоніського міського будинку дитячої творчості, Уманського 

міського центру позашкільної освіти "Територія творчості", Центру 

позашкільної освіти Піщанської сільської ради Золотоніського району 

Черкаської області. 

Суддівська колегія відмітила типові помилки, допущені учасниками 

у кожній номінації, які вплинули на правильність виконання конкурсних 

завдань, зокрема: 

- у номінації "Word" більшість учасників не створили власний стиль, не 

створили схему за допомогою автофігур, не додали об’єкти SmartArt, 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 

гіперпосилання на відео, не проявили оригінальність в оформленні робіт, 

не створили підказки. Більшість учасників не зімітували рух козака на 

оглядовому колесі. 

Для учасників Конкурсу була організована презентація кращих робіт  

у Meet конференції. 

Інформація про проведення Конкурсу висвітлювалася на сайтах 

Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації  
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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 2023-2024 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 міського будинку дитячої  

та юнацької творчості у складі: Карпенка Олександра, Колібабчук Вікторії  

та Сидоришиної Анастасії, яка зайняла Перше місце в обласному конкурсі  

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

команди – Саєнко Антон Миколайович, керівник гуртка Золотоніського 

міського будинку дитячої та юнацької творчості. 

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 Уманського міського центру позашкільної освіти 

"Територія творчості" у складі: Голуба Андрія, Осіпчука Віталія, Цвіка 

Олександра, керівник команди – Олійник Ліна Сергіївна, керівник гуртка 

Уманського міського центру позашкільної освіти "Територія творчості"; 

за ІІІ місце – команду Центру позашкільної освіти Піщанської сільської 

ради Золотоніського району Черкаської області у складі: Бубенщікової Поліни, 

Вітер Анатолія, Пилипенко Софії, керівник команди – Ваченко Максим 

Юрійович, керівник гуртка Центру позашкільної освіти Піщанської сільської 

ради Золотоніського району Черкаської області. 

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 – Сидоришину Анастасію, вихованку Золотоніського міського 

будинку дитячої та юнацької творчості, ученицю 10 класу Благодатнівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Г.П. Берези Золотоніської міської 

ради Черкаської області; 

за ІІ місце – Наливайко Юлію, вихованку Тальнівського Будинку дітей та 

юнацтва Тальнівської міської ради, ученицю 11 класу Тальнівської 
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загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Тальнівської міської ради 

Черкаської області 

за ІІІ місце – Цимбал Дар'ю, вихованку Центру позашкільної освіти 

Піщанської сільської ради Золотоніського району Черкаської області, ученицю 

8 класу Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вознесенської 

сільської ради Золотоніського району Черкаської області; 

за ІІІ місце – Вітер Анатолія, вихованця Центру позашкільної освіти 

Піщанської сільської ради Золотоніського району Черкаської області, учня  

8 класу комунального закладу "Піщанський ліцей Піщанської сільської ради" 

Золотоніського району Черкаської області. 

3.2. У номінації "Excel": 

за І місце – Карпенка Олександра, вихованця Золотоніського міського 

будинку дитячої та юнацької творчості, учня 9 класу Благодатнівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Г.П. Берези Золотоніської міської 

ради Черкаської області; 

за ІІ місце – Бубенщікову Поліну, вихованку Центру позашкільної освіти 

Піщанської сільської ради Золотоніського району Черкаської області, ученицю 

11 класу комунального закладу "Піщанський ліцей Піщанської сільської ради" 

Золотоніського району Черкаської області; 

за ІІІ місце – Осіпчука Віталія, вихованця Уманського міського центру 

позашкільної освіти "Територія творчості", учня 11 класу Уманського ліцею 

№1 Уманської міської ради Черкаської області; 

за ІІІ місце – Василенко Анастасію, вихованку Центру позашкільної 

освіти Піщанської сільської ради Золотоніського району Черкаської області, 

ученицю 9 класу Вознесенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Вознесенської сільської ради Золотоніського району Черкаської області. 

3.3. У номінації "PowerPoint": 

за І місце – Цвіка Олександра, вихованця Уманського міського центру 

позашкільної освіти "Територія творчості", учня 9 класу Уманського ліцею № 3 

Уманської міської ради Черкаської області; 

за ІІ місце – Колібабчук Вікторію, вихованку Золотоніського міського 

будинку дитячої та юнацької творчості, ученицю 10 класу Благодатнівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Г.П. Берези Золотоніської міської 

ради Черкаської області; 

за ІІІ місце – Пилипенко Софію, вихованку Центру позашкільної освіти 

Піщанської сільської ради Золотоніського району Черкаської області, ученицю 

11 класу комунального закладу "Піщанський ліцей Піщанської сільської ради" 

Золотоніського району 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 міського будинку дитячої та юнацької творчості; 
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за ІІ місце – Олійник Ліну Сергіївну, керівника гуртка Уманського 

міського центру позашкільної освіти "Територія творчості"; 

за ІІІ місце – Ваченка Максима Юрійовича, керівника гуртка Центру 

позашкільної освіти Піщанської сільської ради Золотоніського району 

Черкаської області. 

5. Висловити Подяку Комунального закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" 

за якісне та коректне суддівство обласного конкурсу з інформаційних 

технологій "Користувач ПК" серед учнівської молоді: 

- Луцик Ользі Петрівні, вчителю інформатики Червонослобідського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 Червонослобідської 

сільської ради Черкаської області; 

- Русіну Олександру Олександровичу, викладачу Черкаського 

політехнічного фахового коледжу. 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

В.о. директора Геннадій БРАГІНЕЦЬ 



Додаток 

до наказу Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості 

учнівської молоді Черкаської 

обласної ради" 

11.01.2023 № 13 
 

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. 
КЗПО "Ватутінська СЮТ" Ватутінської. м.р. 

Черкаської області 
- - 

2. 
КЗ "Канівська міська СЮТ Канівської м.р. 

Черкаської області" 
- - 

3. КПНЗ м. Черкаси "Міська СЮТ" - - 

4. КЗ "ЧОЦНТТУМ Черкаської обласної ради" - - 

5. 
Уманський міський ЦПО "Територія 

творчості" 
ІІ 51 

6. СЮТ Христинівської м. р. Черкаської області - - 

7. ЦХЕНТТУМ Кам'янської міської ради - - 

8. БДЮТ Монастирищенської міської ради - - 

9. БДЮТ Смілянської міської ради - - 

10. БДЮТ Христинівської міської ради - - 

11. БДЮТ Чигиринської міської ради  - - 

12. Городищенський ЗПО "ЦДЮТ" - - 

13. 
Єрківський КЗПО "БДЮТ" Єрківської с.р. 

Черкаської області 
6 45 

14. Звенигородський ЦДЮТ - - 

15. Золотоніський БДЮТ  І 53 

16. Катеринопільський БДЮТ - - 

17. КЗПО "ЦДЮТ" Іркліївської сільської ради - - 

18. КЗПО "ЦДЮТ" Степанецької ОТГ - - 

19. 
КЗ "Шполянський ЦДЮТУМ" Шполянської 

міської ради  ОТГ 
- - 

20. 
КПНЗ "БДЮТ" Балаклеївської с.р. Черкаської 

області 
- - 

21. Лисянський БДЮТ - - 



 

 

Продовження додатка 
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22. 
Маньківський ЦДЮТ Мала академія наук 

учнівської молоді 
- - 

23. ПНЗ "БМЦ" Черкаської міської ради - - 

24. ПНЗ "ЦДЮТ м. Черкаси" 7 44 

25. Тальнівський БДЮ 5 47 

26. ЦДМТ Корсунь-Шевченківської м.р. 8 43 

27. 
ЦДЮТ Березняківської с.р. Черкаського р-ну 

Черкаської області 
- - 

28. 
ЦДЮТ Драбівської селищної ради Черкаської 

області 
- - 

29. ЦДЮТ Мошнівської сільської ради - - 

30. ЦДЮТ Чорнобаївської селищної ради  - - 

31. 
ЦПО "Артспорт" Паланської с.р.  

Уманського р-ну 
- - 

32. ЦПО Піщанської с.р. Золотоніського р-ну ІІІ 51 

33. ЦРТ Гельмязівської с.р. Черкаської області - - 

 

 

Завідувач відділу методичного Юлія ЛЕПЕТУХА 

 


