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Про підсумки проведення 
обласного конкурсу на кращий 
веб-сайт закладу освіти

На виконання наказу Управління освіти і науки Чернігівської обласної 
державної адміністрації від 21.02.2019 № 58 «Про проведення обласного 
конкурсу на кращий веб-сайт закладу освіти» та з метою ефективного 
впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в освітній 
процес, сприяння розширенню мережі інформаційно-освітніх ресурсів для 
формування єдиного інформаційного середовища системи освіти 
Чернігівської області, забезпечення прозорості та відкритості діяльності 
закладів освіти проведено обласний конкурс на кращий веб-сайт закладу 
освіти.

На розгляд журі конкурсу надійшло 26 робіт педагогічних колективів у 
номінації «Веб-сайти закладів загальної середньої освіти», 9 робіт -  «Веб- 
сайти закладів дошкільної освіти», 9 робіт -  «Веб-сайти закладів 
позашкільної освіти». Конкурсні матеріали показали зацікавленість педагогів 
сучасними інформаційними технологіями, їх прагнення створювати 
інформаційні ресурси та використовувати їх в освітньому процесі.

Активну участь у конкурсі взяли педагоги міста Прилуки (10 робіт). 
Сайти педагогічних працівників Бахмацького, Новгород-Сіверського, 
Ріпкинського районів, Городнянської, Менської, Носівської, Семенівської, 
Срібнянської, Тупичівської об’єднаних територіальних громад, міст Ніжина, 
Новгорода-Сіверського, Прилук, Чернігова та Ніжинського обласного 
педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради вирізняються творчим 
використанням Інтернет-технологій, високим методичним рівнем, 
актуальністю матеріалів, доцільністю. Окремі веб-сайти потребують
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наповнення змістовною актуальною інформацією, удосконалення зручності 
користування та дизайну веб-ресурсу.

За підсумками роботи журі обласного конкурсу на кращий веб-сайт 
закладу освіти н а к а з у ю :

1. Визнати переможцями в номінації «Веб-сайти закладів загальної 
середньої освіти» та нагородити:.

1.1 Дипломом І ступеня:
педагогічний колектив Новгород-Сіверської гімназії № 1 

ім. Б. Майстренка Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області;
педагогічний колектив Бахмацької загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 1 Бахмацької районної ради Чернігівської області.
1.2 Дипломом II ступеня:
педагогічний колектив Ріпкинської гімназії імені Софії Русової 

Ріпкинської районної ради Чернігівської області;
педагогічний колектив Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради 

Чернігівської області при Ніжинському державному університеті
імені Миколи Гоголя;

педагогічний колектив Ніжинського обласного педагогічного ліцею 
Чернігівської обласної ради;

педагогічний колектив Грем'яцької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області.

1.3 Дипломом III ступеня:
педагогічний колектив Прилуцької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 3 імені Сергія Гордійовича Шовкуна Прилуцької міської 
ради Чернігівської області;

педагогічний колектив комунального закладу Тупичівський заклад 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Тупичівської сільської ради 
Городнянського району Чернігівської області;

педагогічний колектив Прилуцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 
№ 6 з поглибленим вивченням інформаційних технологій Прилуцької міської 
ради Чернігівської області;

педагогічний колектив Носівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 1 Носівської міської ради Чернігівської області;

педагогічний колектив Семенівського закладу загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів № 1 Семенівської міської ради Чернігівської області;

педагогічний колектив Семенівського закладу загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів № 3 Семенівської міської ради Чернігівської області;



педагогічний колектив Срібнянської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Срібнянської селищної ради Чернігівської області.

2. Визнати переможцями в номінації «Веб-сайти закладів дошкільної 
освіти» та нагородити:

2.1 Дипломом І ступеня:
педагогічний колектив дошкільного навчального закладу № 4 

Прилуцької міської ради Чернігівської області.
2.2 Дипломом II ступеня:
педагогічний колектив дошкільного навчального закладу (ясла-садок) 

комбінованого типу № 29 Прилуцької міської ради Чернігівської області.
2.3 Дипломом III ступеня:
педагогічний колектив дошкільного навчального закладу (ясла-садок) 

комбінованого типу № 11 Прилуцької міської ради Чернігівської області;
педагогічний колектив дошкільного навчального закладу № 19 

Прилуцької міської ради Чернігівської області.

3. Визнати переможцями в номінації «Веб-сайти закладів позашкільної 
освіти» та нагородити:

3.1 Дипломом І ступеня:
педагогічний колектив Станції юних техніків Носівської міської ради 

Чернігівської області.
3.2 Дипломом II ступеня:
педагогічний колектив Центру дитячої та юнацької творчості 

Городнянської міської ради Чернігівської області.
3.3 Дипломом III ступеня:
педагогічний колектив комунального закладу позашкільної освіти 

Менський центр дитячої та юнацької творчості Менської міської ради 
Менського району Чернігівської області;

педагогічний колектив комунального закладу позашкільної освіти 
«Центр дитячої та юнацької творчості» Семенівської міської ради 
Чернігівської області.

4. Чернігівському обласному інституту післядипломної педагогічної 
освіти імені К. Д. Ушинського (А. Заліський):

4.1 Проаналізувати підсумки обласного конкурсу на кращий веб-сайт 
закладу освіти на обласних семінарах (вебінарах).

4.2 На курсах підвищення кваліфікації вчителів продовжити підготовку 
педагогічних працівників щодо створення сайтів.
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5. Структурним підрозділам із питань освіти райдержадміністрацій, у 
порядку рекомендації органам управління освітою органів місцевого 
самоврядування, керівникам закладів освіти обласного підпорядкування:

5.1 Проаналізувати підсумки обласного конкурсу на кращий веб-сайт 
закладу освіти на нарадах, методичних об’єднаннях педагогічних 
працівників.

5.2 Розглянути питання щодо відзначення педагогічних працівників, 
сайти яких стали переможцями в обласному конкурсі на кращий веб-сайт 
закладу освіти.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
Управління -  начальника відділу загальної середньої та корекційної освіти 
О. Соронович.

Начальна М. КОНОПАЦЬКИЙ


