
 
 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ  
 

Н А К А З 
 

05 грудня 2022 року                          м. Луцьк              № 288     
 

Про підсумки обласного 

конкурсу юних інформатиків,  

аматорів комп’ютерної техніки 

 

 

На виконання наказу управління освіти і науки облдержадміністрації  від   

07 вересня 2022 року № 191  «Про проведення обласного конкурсу юних 

інформатиків, аматорів комп’ютерної техніки», з метою залучення обдарованих 

і талановитих дітей до інтелектуальних змагань, стимулювання інтересу 

учнівської молоді  до  оволодіння  сучасними  інформаційними  технологіями    

23 листопада 2022 року проведено обласний конкурс юних інформатиків, 

аматорів комп’ютерної техніки. 

У заході взяло участь 15 команд (32 учасники) в номінаціях «Офіс-

менеджмент», «Web-дизайн», «Програмування». Ґрунтовні знання та високі 

практичні навики з інформатики демонстрували вихованці закладів освіти 

Володимирського (Затурцівська, Локачинська, Нововолинська ТГ), Камінь-

Каширського (Маневицька ТГ), Ковельського (Велимченська, Ковельська, 

Ратнівська ТГ), Луцького (Горохівська, Ківерцівська, Луцька, Мар’янівська, 

Підгайцівська, Рожищенська ТГ) районів. 

Журі відмітило високий рівень робіт учасників конкурсу, досконале 

володіння мовами програмування, індивідуальний підхід щодо розв’язування  

запропонованих  завдань, уміння захищати, аналізувати програмні продукти.  

На підставі рішення членів журі  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати переможцями обласного конкурсу юних інформатиків, аматорів 

комп’ютерної техніки та нагородити дипломами управління освіти і науки 

облдержадміністрації: 

- за зайняте І місце – команду Луцького міського Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді; 

- за зайняте ІІ місце – команду Ратнівської селищної ради Ковельського 

району; 

- за зайняте ІІІ місце: 

- команду Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради; 

- команду Рожищенської територіальної громади Луцького району. 

 



 

2. За перемогу в обласному конкурсі юних інформатиків, аматорів 

комп’ютерної техніки нагородити дипломами управління освіти і науки 

облдержадміністрації:    

2.1. Номінація «Офіс-менеджмент»: 

-  за зайняте І місце – Махновця Богдана, вихованця Луцького міського 

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

- за зайняте ІІ місце: 

- Аврамук Катерину, ученицю Гірниківського ліцею Ратнівської селищної 

ради Ковельського району; 

- за зайняте ІІІ місце: 

- Андрійчук Дарину, ученицю Піддубцівського ліцею Підгайцівської 

сільської ради Луцького району;     

- Синього Андрія, учня комунального закладу загальної середньої освіти 

«Рожищенський ліцей № 4» Рожищенської міської ради Луцького району. 

2.2. Номінація «Web-дизайн»: 

- за зайняте І місце – Артишевського Романа, вихованця Луцького міського 

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

- за зайняте ІІ місце:  

- Михалевича Олега, учня Кортеліського ліцею імені Василя Корнелюка 

Ратнівської селищної ради Ковельського району; 

- Копчуня Антона, учня опорного закладу загальної середньої освіти 

«Локачинський ліцей» Локачинської селищної ради Волинського району; 

- за зайняте ІІІ місце: 

- Семенюк Христину, ученицю Горохівського ліцею № 1 імені І.Я. Франка 

Горохівської міської ради Луцького району; 

- Сергійчук Вікторію, ученицю Мар’янівського ліцею Мар’янівської 

селищної ради Луцького району. 

2.3. Номінація «Програмування»: 

- за зайняте І місце – Стеблевця Олександра, вихованця Луцького міського 

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

- за зайняте ІІ місце – Кравчука Арсентія, учня комунального закладу 

загальної середньої освіти «Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського 

Луцької міської ради»;  
- за зайняте ІІІ місце – Пастушка Олександра, учня комунального закладу 

загальної середньої освіти «Рожищенський ліцей № 4» Рожищенської міської 
ради Луцького району. 

3. За сумлінну працю з виявлення та підготовки талановитої молоді Волині, 

вагомий особистий внесок у розвиток науково-технічного напряму позашкільної 

освіти, підготовку команд-переможців обласного конкурсу юних інформатиків, 

аматорів комп’ютерної техніки нагородити грамотами управління освіти і науки 

облдержадміністрації керівників команд: 

- Арсенюка Юрія Петровича, вчителя Гірниківського ліцею Ратнівської 

селищної ради Ковельського району; 

- Бондар Ярославу Степанівну, методиста Луцького міського Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 



 

- Кадушкіну Тетяну Петрівну, вчителя комунального закладу загальної 

середньої освіти «Рожищенський ліцей № 4» Рожищенської міської ради 

Луцького району; 

- Оксіньчук Тетяну Василівну, методиста Центру позашкільної освіти 

Волинської обласної ради. 

4. Керівникам органів управління освітою територіальних громад:  

4.1. Проаналізувати результати обласного конкурсу юних інформатиків, 

аматорів комп’ютерної техніки;  

4.2. Продовжити роботу щодо залучення учнів, вихованців закладів освіти 

до участі у масових заходах науково-технічного напряму позашкільної освіти.  

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

начальника - начальника відділу дошкільної та загальної середньої освіти 

управління освіти і науки облдержадміністрації Соломіну Т.І.  

  

 
 

Начальник                                                  Людмила ПЛАХОТНА 
 

 

 

Оксана Філіпчук 712 363 

Світлана Твердохліб 727 151 
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