ВОЛИНСЬ КА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
26 червня 2020 року

м. Луцьк

№ 188

Про підсумки обласної виставки-конкурсу
науково-технічної творчості учнівської молоді
«Наш пошук і творчість – тобі, Україно!»
На виконання наказу управління освіти, науки та молоді
облдержадміністрації
від 25.02.2020 року № 84 «Про організацію та
проведення обласних виставок-конкурсів учнівської молоді з науковотехнічного напряму», листа управління освіти, науки та молоді
облдержадміністрації від 20.05.2020 року № 1340/10/2-20 «Про проведення
обласних виставок-конкурсів учнівської молоді з науково-технічного напряму»,
з метою розвитку науково-технічної, винахідницько-конструкторської
творчості учнівської молоді, популяризації досягнень вихованців гуртків
науково-технічного напряму на базі Центру науково-технічної творчості
учнівської молоді протягом травня-червня 2020 року проведено обласну
виставку-конкурс науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і
творчість – тобі, Україно!».
На виставку-конкурс подано 164 роботи від 199 вихованців гуртків
науково-технічного напряму, з них – 146 індивідуальні роботи (89,02 %) та 18 колективні (10,92 %).
Найширше представлено розділи виставки-конкурсу: прилади та
обладнання – 55 робіт, спортивно-технічне моделювання – 46, архітектура та
будівництво – 25.
Конкурсні роботи надійшли із закладів освіти Камінь-Каширського (18),
Ратнівського (14), Локачинського (10), Маневицького (9), Ківерцівського (7),
Горохівського (6), Любомльського (4), Володимир-Волинського (3) районів та
міст Ковеля (11), Луцька (10), Володимира - Волинського (5),
Нововолинська (5), Центру науково-технічної творчості учнівської молоді (6),
Луцького вищого професійного училища будівництва та архітектури (12),
Колківського вищого професійного училища (11), Луцького вищого
професійного училища будівництва та архітектури (11), Любешівського
технічного коледжу Луцького НТУ (8), ДНЗ «Ковельський центр професійнотехнічної освіти» (7), ДНЗ Нововолинський центр професійно-технічної освіти»
(6), Володимир-Волинського вищого професійного училища (3), Локачинської
філії Оваднівського професійного ліцею (3), Луцького центру професійнотехнічної освіти (3) та Луцького вищого професійного училища (2).

Високим технічним рівнем виконання, новаторством, прикладною
спрямованістю, доцільним вирішенням конкретних проблем у галузі науки,
техніки та виробництва вирізнялися роботи учнівської молоді закладів освіти
міст Ковеля, Луцька, Любомльського, Камінь-Каширського, Маневицького,
Ратнівського районів, ДНЗ «Ковельский центр професійно-технічної освіти»,
Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ, Луцького ВПУ
будівництва та архітектури архітектури, ПТУ № 22 смт Луків, Центру науковотехнічної творчості учнівської молоді.
Разом з тим, у конкурсних роботах є ряд недоліків: оформлення
документації частково не відповідає вимогам Положення про обласну виставкуконкурс та листа управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації від
20.05.2020 року № 1340/10/2-20 «Про проведення обласних виставок-конкурсів
учнівської молоді з науково-технічного напряму». Окремі матеріали не містять
технічного опису експонатів, блок-схем, креслень, фотографій; не представлено
в достатній кількості роботи з розділів - техніка майбутнього, ігри та іграшки з
елементами техніки.
Не взяли участі у заході вихованці закладів загальної середньої та
позашкільної освіти Ковельского, Іваничівського, Луцького, Любешівського,
Старовижівського, Турійського, Шацького районів.
На підставі рішення членів журі
НАКАЗУЮ:
1. Визнати переможцями обласної виставки-конкурсу науково-технічної
творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!» та
нагородити дипломами управління освіти і науки облдержадміністрації:
І ступеня:
– Артемук Анастасію, вихованку гуртка «Живописець» Луцького ВПУ
будівництва та архітектури, за роботу «Інтерпретація робіт А. Гапчинської –
«Майя Плісецька» (керівник гуртка Ільченко Л.В.);
– Бойчуна Максима, Чабана Валентина, вихованців гуртка «Технічна
творчість» ПТУ № 22 смт. Луків Турійського району, за роботу «Прес
гідравлічний рамний» (керівник гуртка Бояр М.Л.);
– Борисевича
Ореста,
вихованця
гуртка
«Авіамоделювання»
КЗ «Будинок дитячої творчості Любомльської міської ради», за роботу
«Швидкісна модель класу F-2-A» (керівник гуртка Максимук Ю.І.);
– Глушко Маргариту, Кривицьку Юлію, Кривицьку Катерину,
Микитюк Анну, Стрєлову Тетяну, вихованок гуртка «Технічний дизайн»
Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості, за роботу «Нехай все
буде гарне» (керівник гуртка Савчук Л.А.);
– Деркача
Дмитра,
вихованця
гуртка
«Майстер-конструктор»
Маневицького районного центру творчості дітей та юнацтва, за роботу
«Підсилювач низької частоти на МС TDA7388» (керівник гуртка Красьоха В. І.);
– Дяка
Павла,
вихованця
гуртка
«Авіамоделювання»
НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія» № 2, м. Камінь-Каширського, за роботу
«Модель кордового швидкісного літака F-2-A» (керівник гуртка Остапук В.Я.);
–

– Ізвука Миколу, вихованця гуртка «Історико-технічне стендове
моделювання» НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцей» № 1 ім. Є. Шабліовського,
м. Камінь-Каширського, за роботу «Макет Свято-Іллінського храму» (керівник
гуртка Русинчук І.М.);
– Калюх
Анастасію,
вихованку
гуртка
«Авіамоделювання»
Камінь-Каширської
районної
станції
юних
техніків,
за
роботу
«Модель винищувача Dewoitine D.520» (керівник гуртка Калюх С.В.);
– Кушніра
Владислава,
вихованця
гуртка
«Судномодельний»
КЗ «Будинок дитячої творчості Любомльської міської ради», за роботу
Стендова модель яхти «Спрей» (керівник гуртка Дзей М.С.);
– Лавинчука Романа, вихованця гуртка «Електрон» ДНЗ «Ковельський
центр професійно технічної освіти», за роботу «Транспортний, пасажирський
ліфт» (керівник гуртка Вакулюк П.П.);
– Назарука
Романа,
вихованця
гуртка
«Автомоделювання»
НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок», с. Гірники Ратнівського району, за
роботу «Краз 255» (керівник гуртка Арсенюк Ю.П.);
– Петленка Владислава, вихованця гуртка «Юні винахідники» Центру
науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Навчальна модель
робота на ARDUINO NANO» (керівник гуртка Седанов О.О.);
– Приймачука
Сергія,
вихованця
гуртка
«Трасові автомоделі»
Камінь-Каширської районної станції юних техніків, за роботу «Модель
ретроавтомобіля Rolls-Royce» (керівник гуртка Курчик В.М.);
– Рабкову Вероніку, вихованку гуртка «Творимо красу» ДНЗ «Ковельський
центр професійно-технічної освіти», за роботу «Святкова сукня з
Люневільською вишивкою» (керівник гуртка Маринчук Л.В.);
– Ревка Петра, вихованця гуртка «Різьбяр» Луцького ВПУ будівництва та
архітектури, за роботу «Скринька» (керівник гуртка Семенюк С.Р.);
– Свередюка Олександра, вихованця гуртка «Столяри-конструктори»
ЗОШ І-ІІІ ст. №10, м. Ковеля, за роботу «Електроконструктор» (керівник гуртка
Селівончик М.В.);
– Сидорука
Дмитра,
вихованця
гуртка
«Автомоделювання»
НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок», с. Гірники Ратнівського району, за
роботу «Танк «Булат Т-64» (керівник гуртка Арсенюк Ю.П.);
– Сюту Іллю, вихованця гуртка «Радіоелектроніка» КЗ «Луцький міський
Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради», за
роботу «Робоаерохокей» (керівник гуртка Белогур С.В.).
ІІ ступеня
– Березюка Миколу, вихованця гуртка «Юний механік» Любешівського
технічного коледжу Луцького НТУ, за роботу «Симулятор для водіння»
(керівник гуртка Деміх І.В.);
– Ващука Михайла, вихованця гуртка «Авіамоделювання» НВК «ЗОШ І-ІІІ
ступенів – гімназія» № 2, м. Камінь-Каширського, за роботу «Кордова модель
повітряного бою F-2-D» (керівник гуртка Остапук В.Я.);
– Видерка Михайла, вихованця гуртка «Юний механік» Любешівського
технічного коледжу Луцького НТУ, за роботу «Робот-трансформер» (керівник
гуртка Деміх І.В.);
– Дмитрука

Миколу,

вихованця

гуртка

«Трасові

автомоделі»

Камінь-Каширської районної станції юних техніків, за роботу «Трасова модель
вільної ремінній передачі» (керівник гуртка Козік Т.М.);
– Кадлубицького Артема, Шковелюка Назара, Ходзінського Едуарда,
вихованців гуртка «Автомоделювання» Центру науково-технічної творчості
учнівської молоді, за роботу «Макети автомобілів-копій» (керівник гуртка
Кадлубицький П.І.);
– Киричука
Петра,
вихованця
гуртка
«Радіоконструкторський»
Центру позашкільної освіти м. Володимира-Волинського, за роботу
«Електромагнітна гвинтівка Гауса» (керівник гуртка Гаган В.Ф.);
– Костючика Петра, вихованця гуртка «Сувенір» ЗОШ І-ІІІ ст.,
с. Ворокомле Камінь-Каширського району, за роботу «Пожежний автомобіль
ЗІС-5» (керівник гуртка Лебідь С.М.);
– Кота Андрія, вихованця гуртка «Судномоделювання» Камінь-Каширської
районної станції юних техніків, за роботу «Модель-копія вантажного судна
баржа» (керівник гуртка Калюх С.В.);
– Кузьменка Даниїла, вихованця гуртка «Історико-технічного стендового
моделювання» КЗ «Будинок дитячої творчості Любомльської міської ради», за
роботу «Стендова модель бронемобіля «АЕС. Мк-2» (керівник гуртка
Максимук Ю.І.);
– Куця Богдана, Шевчука Анатолія, вихованців гуртка «Художня обробка
деревини» Маневицького районнго центру творчості дітей та юнацтва, за
роботу «Хатинка» (керівник гуртка Чайка В.В.);
– Кушніра Олександра, Шолкова Павла, вихованців гуртка «Столяріконструктори» Маневицького районного центру творчості дітей та юнацтва, за
роботу «Помічники мисливців» (керівник гуртка Кантура В.О.);
– Лисицю Назара, вихованця гуртка «Авіамоделювання» ЗПО «Ковельська
міська станція юних техніків», за роботу «Кордова пілотажна модель
чемпіонатного класу F-2-B» (керівник гуртка Михалевич А.І.);
– Ліщука
Андрія,
вихованця
гуртка
«Автомоделювання»
НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок», с. Гірники Ратнівського району, за
роботу «Старовинна церква» (керівник гуртка Арсенюк Ю.П.);
– Магдича Назара, вихованця гуртка «Юні винахідники» Центр науковотехнічної творчості учнівської молоді, за роботу «Радіокерована модель танка
на ARDUINO» (керівник гуртка Седанов О.О.);
моделювання» Ківерцівськогой центру позашкільної освіти, за роботу «Макет
– Осипчук Ірину, вихованку гуртка «Історико-технічне стендове
моделювання» Ківерцівського ЦПО, за роботу «Затишне місце» (керівник
гуртка Рубашна О.В.);
– Тимчука Владислава, вихованця гуртка «Юні винахідники» Центр
науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Термоелектричний
перетворювач енергії» (керівник гуртка Седанов О.О.);
– Усова Владислава, вихованця гуртка «Радіоелектроніка», КЗ «Луцький
міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської
ради», за роботу «Паяльна станція» (керівник гуртка Оксенюк А.Д.);
фрагменту зони відпочинку з елементами ландшафту» (керівник гуртка
Рубашна О.В.);
– Чернюка
Миколу,
вихованця
гуртка
«Майстер-конструктор»
Маневицького районного центру творчості дітей та юнацтва, за роботу

«Термоелектричний фен» (керівник гуртка Красьоха В.І.).
ІІІ ступеня
– Баканова Олексія, вихованця гуртка «Радіооператорів» Нововолинського
центру дитячої та юнацької творчості, за роботу «Антенний аналізатор»
(керівник гуртка Охманюк Є.А.);
– Баришева Михайла, вихованця гуртка «Технологія та сучасна інженерія»
Локачинської філії Оваднівського професійного ліцею, за роботу «Сабвуфер»
(керівник гуртка Шигорін О.П.);
– Ваврука Андрія, вихованця гуртка «Технічний» ЗОШ І-ІІІ ст., с. Звиняче
Горохівського району, за роботу «Низькочастотний генератор» (керівник
гуртка Кроть Р.В.);
– Голдуна
Максима,
вихованця
гуртка
«Радіоконструювання»
Локачинського районного будинку школяра, за роботу «Сукупність пристроїв
для системи охорони «Сова» (керівник гуртка Шпирковський В.Г.)
– Данчука
Богдана,
вихованця
гуртка
«Фізичний»
ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, м. Рожища, за роботу «Котушка Тесли» (керівник гуртка
Киричик Л.А.);
– Дейнека Вадима, вихованця гуртка «Технічне моделювання»
НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок», с. Здомишель Ратнівського району,
за роботу «Атракціон «Обертальний рух» (керівник гуртка Рябченко Ж.Ф.);
– Дмитрука Романа, вихованця гуртка «Історико-технічне стендове
моделювання» Камінь-Каширської районної станції юних техніків, за роботу
«Модель техно-копія Волат МЗКТ-6001» (керівник гуртка Курчик В.М.);
– Коваля Петра, вихованця гуртка «Автомоделювання» Центру науковотехнічної творчості учнівської молоді, за роботу «Кордова автомодельного
класу «Контурна» (керівник гуртка Кошманюк М.О.);
– Красюна Анатолія, вихованця гуртка «Технічний» ДНЗ «Нововолинський
центр професійно-технічної освіти», за роботу «Опорні ролики для виїзних
воріт» (керівник гуртка Снігур Т.С.);
– Крещук Анну, вихованку гуртка «Керамік» Луцького ВПУ будівництва та
архітектури, за роботу «Анімалістика «Зоопарк» (керівник гуртка Кусик В.Ф.);
– Міхура Тараса, вихованця гуртка «Технічний» ДНЗ «Нововолинський
центр професійно-технічної освіти», за роботу «Розпушувач землі» (керівник
гуртка Снігур Т.С.);
– Моголюка Андрія, Члека Авеніра, вихованців гуртка «Технічна
творчість» ЗЗСО І-ІІІ ст. №12, м. Ковеля, за роботу «Культові, фортифікаційні і
господарчі будівлі середньовіччя» (керівник гуртка (Шворак О.С.);
– Мороза Богдана, вихованця гуртка «Радіоконструювання» Локачинського
районного будинку школяра, за роботу «Прилад для демонстрації
автоколивань» (керівник гуртка Шпирковський В.Г.);
– Радченка Павла, вихованця гуртка «Різьбяр» Луцького ВПУ будівництва
та архітектури, за роботу «Панно декоративне «Козак» (керівник гуртка
Семенюк С.Р.);
– Семенчук Дарину, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів»
Центру позашкільної освіти м. Володимира-Волинського, за роботу «Модель
судна «Paddle Steamer» (керівник гуртка Семенчук О.В.);

– Фірич Ірину, вихованку гуртка «Керамік» Луцького ВПУ будівництва та
архітектури, за роботу «Триптих «Дерево життя» (керівник гуртка Кусик В.Ф.);
– Шворака Дмитра, вихованця гуртка «Екслюзив» ДНЗ «Ковельський центр
професійно-технічної освіти», за роботу «Виготовлення 3D картин з ізолону»
(керівник гуртка Шворак А.В.);
– Шевчука Романа, Левчука Дмитра, вихованців гуртка «Різьблення по
дереву» ЗЗСО І-ІІІ ст. №12, м. Ковеля, за роботу «Мисливська хатинка»
(керівник гуртка Моголюк І.М.).
2.
Центру
науково-технічної
творчості
учнівської
молоді
(Стельмащук І.А.) забезпечити участь переможців заходу у Всеукраїнській
виставці-конкурсі науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і
творчість – тобі, Україно!».
3. Начальникам відділів освіти Ковельської, Луцької, Любешівської,
Старовижівської, Турійської, Шацької райдержадміністрацій, головам
об’єднаних територіальних громад сприяти залученню учнівської молоді до
участі в обласній виставці-конкурсі «Наш пошук і творчість - тобі, Україно!».
4. Начальникам управлінь освіти міських (міст обласного значення) рад,
відділів освіти райдержадміністрацій, керівникам закладів освіти:
4.1. Проаналізувати результати участі учнівської молоді в обласній
виставці-конкурсі науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і
творчість – тобі, Україно!»
4.2. Активізувати роботу з відновлення мережі гуртків науковотехнічного напряму позашкільної освіти.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
начальника управління Соломіну Т. І.

Начальник
Марія Шух

Людмила ПЛАХОТНА
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