
 

 
 

 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

24.09 2021                                            Полтава                                                   № 341 

 

 

 

Про проведення обласного 

відкритого конкурсу учнівської 

молоді з інформаційних 

технологій 

 

 

Відповідно до Положення про проведення обласного відкритого конкурсу 

учнівської молоді з інформаційних технологій, затвердженого наказом 

Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації 

від 27 червня 2019 року № 253, зареєстрованого в Головному територіальному 

управлінні юстиції у Полтавській області 12 липня 2019 року № 348/3465, 

наказу Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної 

адміністрації від 03 грудня 2020 року № 363 „Про затвердження та внесення 

змін до деяких положень про проведення обласних конкурсів, змагань, зльоту, 

виставки, колоквіуму” зареєстрованого в Північно-Східному міжрегіональному 

управлінні Міністерства юстиції (м. Суми) 09 грудня 2020 розу за № 231/231, з 

метою стимулювання інтересу дітей до поглибленого вивчення інформаційних 

технологій, поширення і впровадження сучасних прийомів і методів навчання в 

навчально-виховний процес гуртків інформаційно-технічного профілю 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести з 21 до 27 жовтня 2021 року дистанційно за допомогою 

онлайн-відеоконференції обласний відкритий конкурс учнівської молоді з 

інформаційних технологій на базі Полтавського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради з 

дотриманням законодавства в частині запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2. 

 

2. Керівникам органів управління освітою сприяти участі учнівської 

молоді – вихованців закладів позашкільної освіти, учнів закладів загальної 

середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, віком до 18 років 
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(далі – команди) в обласному відкритому конкурсі учнівської молоді з 

інформаційних технологій. Команда складається з 3 учасників (по одному 

учаснику у кожній з номінацій: офіс-менеджмент, веб-дизайн, програмування) 

та керівника команди.  

 

3. Затвердити програму обласного відкритого конкурсу учнівської молоді 

з інформаційних технологій (додаток). 

 

4. Відповідальність за проведення заходу покласти на директора 

Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Полтавської обласної ради ДУБРОВУ В. І. 

 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора Департаменту – начальника управління освітньою діяльністю 

ВЛАСЮК Г. Б. 

 

 

 

Директор                                                                                    Віта КОВАЛЬСЬКА 

 

 

 



 

Додаток 

до наказу Департаменту 

освіти і науки  

24.09.2021   № 341 

 

ПРОГРАМА 

дистанційного проведення обласного відкритого конкурсу учнівської молоді з 

інформаційних технологій 
 

21 – 27 жовтня 2021 року 

Полтавський ОЦНТТУМ ПОР 

 

 

№ 

з/

п 

Назва заходу Термін 

проведення 

Відповідальні, члени 

журі 

1.  Прийом заявок, конкурсних 

робіт, оформлених відповідно до 

Положення про проведення 

обласного відкритого конкурсу 

учнівської молоді з інформа-

ційних технологій, здійснюється 

в електронному вигляді з 

позначкою „На конкурс 

інформатики” на електронну 

адресу Полтавського обласного 

центру науково-технічної творчо-

сті учнівської молоді 

Полтавської обласної ради: 

poltavaocnttum.konk@gmail.com 

Презентації, фото-, відеофайли, 

програмні продукти, програмне 

середовище, в якому 

відкривається виготовлений 

програмний продукт необхідно 

надсилати через гіперпосилання 

на Google-диск з наданням 

доступу для перегляду. 

до 21 

жовтня 

2021 року 

Передерій Оксана 

Олександрівна,  

Стадник Ігор 

Анатолійович, 

Воробйова Людмила 

Володимирівна, 

методисти Полтавського 

ОЦНТТУМ ПОР 

2.  Проведення дистанційно в 

режимі онлайн-відеоконференції  

обласного відкритого конкурсу 

учнівської молоді з інформа-

ційних технологій. 

25 – 26 

жовтня  

2021 року 

 

 

Денисюк Дмитро 

Валерійович, завідувач 

відділом організаційно-

масового,  

Передерій Оксана 

mailto:poltavaocnttum.konk@gmail.com


 

 

Примітка: з посиланням на онлайн-відеоконференції, Положенням про 

проведення обласного відкритого конкурсу учнівської молоді з інформаційних 

технологій, інформаційними матеріалами можна ознайомитись на сайті 

Полтавського ОЦНТТУМ ПОР за посиланням:  

http://pocnttumpor.at.ua/index/oblasnij_konkurs_z_informatiki/0-125 

 

 

 

Директор Полтавського обласного 

центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді 

Полтавської обласної ради 

 

 

 

(підписано) 

 

 

 

Володимир ДУБРОВА 

 

Посилання на онлайн-

відеоконференції і час їх 

проведення будуть представлені 

на сайті Полтавського 

ОЦНТТУМ ПОР у розділі 

„Дистанційні конкурси”, 

„Обласний конкурс з 

інформатики”: 

http://pocnttumpor.at.ua/index/obla

snij_konkurs_z_informatiki/0-125  

відповідно до номінації після 

завершення реєстрації учасників. 

Початок о 

10.00 

Олександрівна,  

Стадник Ігор 

Анатолійович, 

Воробйова Людмила 

Володимирівна , 

методисти Полтавського 

ОЦНТТУМ ПОР,  

Гриценко Світлана 

Євгеніївна, викладач 

спецдисциплін 

Полтавського 

політехнічного коледжу 

НТУ „ХПІ” (за згодою) 

3.  Підведення підсумків обласного 

відкритого конкурсу учнівської 

молоді з інформаційних 

технологій. 

27 жовтня 

2021 року 

Денисюк Д. В.,  

Передерій О. О. 

http://pocnttumpor.at.ua/index/oblasnij_konkurs_z_informatiki/0-125
http://pocnttumpor.at.ua/index/oblasnij_konkurs_z_informatiki/0-125
http://pocnttumpor.at.ua/index/oblasnij_konkurs_z_informatiki/0-125

