
 
 

ЗАЧЕПИЛІВСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

НАКАЗ    

 

Зачепилівка 

 

 06.02.2018                        №58 
 

Про проведення районного етапу 

обласного фестивалю з комп’ютерної 

графіки та анімації серед учнів  2-11 

класів закладів загальної середньої 

освіти у 2018 році 
 

       На виконання наказу КВНЗ «Харківська академія непевної освіти» від 

25.01.2018 № 8 «Про проведення обласного фестивалю з комп’ютерної 

графіки та анімації серед учнів закладів освіти Харківської області у 2018 

році», з метою ознайомлення учнівської молоді із сучасними 

інформаційними технологіями,  виявлення обдарованої молоді в галузі 

інформаційних технологій, активізації їх творчої діяльності 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести районний етап обласного дистанційного фестивалю з 

комп’ютерної графіки та анімації серед учнів 2-11 класів закладів загальної 

середньої освіти (далі - Фестиваль).  

       До 16.03.2018 

2. Затвердити склад оргкомітету Фестивалю (Додаток 1). 

3. Затвердити склад журі Фестивалю (Додаток 2). 

4. Методисту районного методичного кабінету Пилипенко Г.В.: 

4.1. Забезпечити науково-методичний супровід Фестивалю. 

4.2. Підвести підсумки районного етапу Фестивалю. 

                                                                 До 20.03.2018  

 



4.3. Направити кращі роботи в обласний оргкомітет Фестивалю. 

                                                                                                             До 30.03.2018  

5. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів: 

5.1. Забезпечити своєчасне подання робіт на районний етап обласного 

Фестивалю. 

До16.03.2018 

5.2. Залучити вчителів інформатики, української мови та літератури,  

початкових класів, фізики, музичного мистецтва та інших предметів для 

надання консультацій учням при створенні робіт. 

5.3.  Подати до районного методичного кабінету матеріали: 

- заявку в електронному та паперовому вигляді; 

- файли з роботою; 

- файл з пояснювальною запискою (до 2 сторінок). 

                                                                                           До16.03.2018 

6.  Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідувача районним 

методичним кабінетом відділу освіти Бєляєву А.І. 

 

Т.в.о. начальника відділу освіти                                       О.О.Петренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 



 

                                                                                           Додаток  1 

до  наказу відділу освіти  

Зачепилівської районної 

державної адміністрації                                                                             

06.02.2018 № 58 

 

 

Склад організаційного комітету 

 районного етапу обласного фестивалю з комп  ютерної графіки та 

анімації серед учнів закладів загальної середньої освіти 

 

 

Бєляєва А.І.– завідувач районного методичного кабінету відділу освіти 

Зачепилівської районної державної адміністрації Харківської області, 

голова організаційного комітету; 

Пилипенко Г. В.  – методист районного методичного кабінету відділу освіти 

Зачепилівської районної державної адміністрації Харківської області, 

заступник голови організаційного комітету;  

Гришина В.В. – керівник районного методичного об’єднання вчителів 

інформатики, учитель інформатики Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Зачепилівської районної ради Харківської області, член організаційного 

комітету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                          



                                                                                                          Додаток  2 

до  наказу відділу освіти  

Зачепилівської районної 

державної адміністрації                                                                             

06.02.2018 № 58 

 

 

Склад журі 

 районного етапу обласного фестивалю з комп  ютерної графіки та 

анімації серед учнів закладів загальної середньої освіти 

 

 

Бєляєва А.І.– завідувач районного методичного кабінету відділу освіти 

Зачепилівської районної державної адміністрації Харківської області, 

голова журі; 

Пилипенко Г. В.  – методист районного методичного кабінету відділу освіти 

Зачепилівської районної державної адміністрації Харківської області, член 

журі; 

Коломієць Л.В.  – методист районного методичного кабінету відділу освіти 

Зачепилівської районної державної адміністрації Харківської області, член 

журі;  

Главацький В.М.– учитель інформатики Руновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Зачепилівської районної ради Харківської області,  член журі; 

Гришина В.В. – керівник районного методичного об’єднання вчителів 

інформатики, учитель інформатики Зачепилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Зачепилівської районної ради Харківської області,  член журі . 

 


