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Про підсумки обласного вернісажу 

інтелектуальних завдань серед 

учителів інформатики закладів 

загальної середньої освіти 

Миколаївської області 

«Бобер -  2019»

Відповідно до пункту 6, підпункту 13 пункту 11 Положення про 

департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації, 

затвердженого розпорядженням голови Миколаївської обласної державної 

адміністрації від 21 червня 2018 року № 257-р (зі змінами), на виконання 

наказу департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної 

адміністрації від 10 квітня 2019 року № 244 «Про проведення обласного 

вернісажу інтелектуальних завдань серед учителів інформатики закладів 

загальної середньої освіти Миколаївської області «Бобер-2019», 

зареєстрованого в Головному управлінні юстиції в Миколаївській області 

від 23 квітня 2019 року за № 143/3428, із метою заохочення та підтримки 

педагогічних працівників щодо популяризації і поглиблення знань з 

інформатики, інформаційних та комп’ютерних технологій серед учнів та 

ефективного застосування нетрадиційних форм і методів роботи із 13 до 24 

травня 2019 року на базі Миколаївського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти проведено обласний вернісаж інтелектуальних завдань



серед учителів інформатики закладів загальної середньої освіти Миколаївської 

області «Бобер -  2019» (далі -  Вернісаж).

Вернісаж проводився з номінацій:

«Краще текстове завдання»;

«Краще інтерактивне завдання».

До участі у Вернісажі представлено 15 робіт учителів закладів загальної 

середньої освіти області, які здебільшого (67 %) відповідають вимогам 

Положення про обласний вернісаж інтелектуальних завдань серед учителів 

інформатики закладів загальної середньої освіти Миколаївської області 

«Бобер-2019» і свідчать про творчий підхід учасників Вернісажу щодо 

підвищення інтересу учнів до вивчення інформатики та оволодіння 

інформаційними технологіями.

У номінації «Краще текстове завдання» журі розглянуло 8 робіт, що 

складає 53 % від загальної кількості, «Краще інтерактивне завдання» -  

7 робіт (47 %).
Найзмістовнішими, логічно завершеними та оригінальними визнані 

роботи, представлені на Вернісаж учителями закладів загальної середньої 

освіти міст Миколаєва, Южноукраїнська і Первомайського, Баштанського 

районів.

Зважаючи на зазначене вище,

1. Затвердити рішення журі Вернісажу.

2. Нагородити дипломами департаменту освіти і науки Миколаївської 

обласної державної адміністрації учасників Вернісажу із зазначених у 

Положенні про обласний вернісаж інтелектуальних завдань серед учителів 

інформатики закладів загальної середньої освіти Миколаївської області 

«Бобер -  2019», роботи яких визнано кращими (додаток).

НАКАЗУЮ:

3. Контроль за виконацнямщфказу залишаю за собою.
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Додаток

Список
учителів інформатики -  переможців обласного вернісажу інтелектуальних 

завдань серед учителів інформатики закладів загальної середньої освіти 
Миколаївської області «Бобер -  2019»

Номінація «Краще текстове завдання»

I місце -  Мірянова Наталія Петрівна, учитель Кінецьпільської ЗОШ 

І—III ступенів Первомайської районної ради Миколаївської області.

II місце -  Свіргун Олеся Петрівна, учитель Южноукраїнської 

загальноосвітньої ніколи І—III ступенів № 2 Южноукраїнської міської 

ради Миколаївської області.

II місце -  Правило Сергій Сергійович, учитель Капітанського опорного 

закладу загальної середньої освіти І—III ступенів № 1 Баштанської 

міської ради Баштанського району.

III місце -  Тарасова Наталя Олексіївна, учитель Миколаївської ЗОШ 

І—III ступенів № 54 Миколаївської міської ради.

III місце -  Кудревич Олена Павлівна, учитель Первомайської ЗОШ І—III 

ступенів № 12 Первомайської міської ради.

III місце -  Бронза Галина Миколаївна, учитель Баштанської гімназії 

Баштанської міської ради Баштанського району.

Номінація «Краще інтерактивне завдання»

I місце -  Соколенко Василь Віталійович, учитель Миколаївської гімназії 

№41 Миколаївської міської ради.

II місце -  Лук’янчук Ольга Юріївна, учитель Южноукраїнської 

ЗОШ І—III ступенів № 3 Южноукраїнської міської ради.



Продовження додатка

III місце -  Трюхан Ольга Миколаївна, учитель Южноукраїнської ЗОНІ 

І—III ступенів № 3 Южноукраїнської міської ради.

III місце -  Бронза Галина Миколаївна, учитель Баштанської гімназії 

Баштанської міської ради Баштанського району.

Т. в. о. директора МОІППО С. НЄГАРА


