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Про склад оргкомітету та журі заочного 
обласного конкурсу комп’ютерної 
графіки серед учнів 2-11 класів 
закладів загальної середньої освіти 
Миколаївської області

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, на виконання наказу 
департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації 
від 19 червня 2018 року № 444 «Про проведення заочного обласного 
конкурсу комп’ютерної графіки серед учнів 2-11 класів закладів загальної 
середньої освіти Миколаївської області», зареєстрованого в Головному 
управлінні юстиції в Миколаївській області від 27 червня 2018 року 
№ 191/3104, із метою розвитку дитячої творчості та формування креативного 
мислення школярів у процесі освоєння сучасних комп’ютерних технологій 
під час створення художньо значущих робіт

Н А К А З У Ю :

1. Затвердити склад оргкомітету заочного обласного конкурсу 
комп’ютерної графіки серед учнів 2—11 класів закладів загальної середньої 
освіти Миколаївської області (додаток 1).

2. Затвердити склад журі заочного обласного конкурсу комп’ютерної 
графіки серед учнів 2-11 класів закладів загальної середньої освіти 
Миколаївської області (додаток 2).

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Н. СОКУЛЬСЬКА



Додаток 1

Склад оргкомітету
заочного обласного конкурсу комп’ютерної графіки 

серед учнів 2-11 класів закладів загальної середньої освіти
Миколаївської області

1. Удовиченко Олена Олександрівна, директор департаменту освіти і науки 
Миколаївської обласної державної адміністрації, голова оргкомітету.

2. Шуляр Василь Іванович, доктор педагогічних наук, доцент, професор 
кафедри теорії й методики мовно-літературної та художньо-естетичної 
освіти, директор МОІППО, заслужений учитель України, заступник 
голови оргкомітету.

3. Трубнікова Людмила Володимирівна, заступник директора з науково- 
педагогічної роботи МОІППО.

4. Гапиченко Галина Євгенівна, завідувач навчально-методичної лабораторії 
ІКТ, медіаосвіти та системного адміністрування МОІППО.

5. У лиско Катерина Миколаївна, завідувач лабораторії редакційно- 
видавничої діяльності МОІППО.

В. ШУЛЯР



Додаток 2

, Склад журі

заочного обласного конкурсу комп’ютерної графіки 
серед учнів 2-11 класів закладів загальної середньої освіти

Миколаївської області

1. Захар Ольга Германівна, кандидат педагогічних наук, заступник 
директора з науково-педагогічної роботи МОІППО, голова журі.

2. Гапиченко Галина Євгенівна, завідувач навчально-методичної 
лабораторії ІКТ, медіаосвіти та системного адміністрування МОІППО, 
заступник голови журі.

3. Архіпова Аліна Євгенівна, директор Миколаївської загальноосвітньої 
школи I—III ступенів № 31 Миколаївської міської ради.

4. Завалій Еліна Костянтинівна, методист кафедри теорії й методики 
природничо-математичної освіти та інформаційних технологій.

5. Крик Дмитро Олексійович, методист кафедри теорії й методики мовно- 
літературної та художньо-естетичної освіти МОІППО.

6. Крутієнко Олексій Миколайович, учитель інформатики Миколаївської 
загальноосвітньої школи І—Тії ступенів № 42 Миколаївської міської ради, 
учитель-методист.

7. Михайловська Наталія Валеріївна, учитель інформатики 
Миколаївського муніципального колегіуму імені Володимира 
Дмитровича Чайки Миколаївської міської ради, учитель-методист.

8. Нотич Олександр Олександрович, методист навчально-методичної 
лабораторії ІКТ, медіаосвіти та системного адміністрування МОІППО.

9. Рябикін Антон Павлович, учитель інформатики Первомайської 
гімназії Первомайської міської ради, старший учитель.

10. Ткачов Михайло Тимофійович, інженер-електронік Зеленоярської 
загальноосвітньої школи I—III ступенів Миколаївської районної ради.

11. Юрпольська Наталія Олегівна, заступник директора з навчальної роботи 
Вознесенського міського центру дитячої та юнацької творчості.

Директор МОІППО В. ШУЛЯР


