
 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

Н А К А З  

17 листопада 2021 року                    м. Луцьк                      № 70 
 

 

Про проведення виставки-конкурсу робіт 

науково-технічної творчості  

«Країна майстрів – 2022»  
 

 

 

З метою активізації роботи гуртків науково-технічного напряму, генерації 

ідей, популяризації дитячої творчості, формуванню у дітей технічного 

мислення, уяви 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Організувати та провести протягом січня-лютого 2022 року в Центрі 

науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради 

виставку-конкурс науково-технічної творчості «Країна майстрів – 2022» (далі – 

виставка-конкурс). 

2. Затвердити умови проведення, склад організаційного комітету та журі 

виставки-конкурсу. 

3. Заступникам директора, методистам, завідуючим відділами, 

лабораторіями: 

3.1. Провести організаційну роботу із залучення керівників гуртків до 

участі у заході. 

3.2. Забезпечити методичний супровід підготовки та проведення виставки-

конкурсу. 

4.  Керівникам гуртків: 

4.1. Провести організаційну роботу серед вихованців гуртків щодо їх 

участі у виставці-конкурсі. 

4.2. Заявки на участь у виставці-конкурсі подати в оргкомітет до 15 січня 

2022 року, готові роботи представити в оргкомітет до 20 січня 2022 року. 

5. Методисту Калугіній І.М.: 

5.1. Оформити експозиційний майданчик виставки-конкурсу; 

5.2. Провести  просвітницькі екскурсії по експозиційному майданчику 

виставки-конкурсу. 

6. Культорганізатору Жумерук І.Ю. провести захист робіт у вигляді 

масового заходу «Конгрес юних техніків».  

7. Заступнику директора з навчально-методичної роботи Цимбалюку І. Л. 

результати виставки-конкурсу узагальнити наказом та забезпечити висвітлення 

інформації про проведення виставки-конкурсу на сайті установи та соціальних 

мережах.  



 

9. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора з НМР Цимбалюка І.Л. 

 

 

 

В.о. директора                                                                         Оксана ФІЛІПЧУК 

 

 

Юрисконсульт                                                                                 Юлія ГОГОЛЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1  

до наказу ЦНТТУМ 

від                      № ________          

 

 

 

Умови проведення виставки-конкурсу  

«Країна майстрів - 2022» 
 

І. Мета та завдання 

Захід проводиться з метою популяризації та подальшого розвитку гуртків 

науково-технічної творчості Центру, створення сприятливих умов для їх 

інтелектуального, духовного та творчого розвитку вихованців та задоволення їх 

освітніх потреб; стимулювання інтересу до оволодіння сучасними 

технологіями, сприяння самопізнанню, самореалізації і самовдосконаленню 

особистості. 

ІІ. Основні завдання виставки-конкурсу 

2.1. Підвищення рівня технічної та практичної майстерності вихованців 

Центру. 

2.2. Підтримка обдарованих дітей, активізація пізнавальної діяльності, 

підвищення ролі науково-технічної творчості учнівської молоді. 

2.3. Формування у вихованців високої патріотичної свідомості та 

самоідентифікації. 

 

ІІІ. Місце та час проведення 

3.1. Виставка-конкурс проводиться щорічно на базі ЦНТТУМ. 

3.2. Конкурсні матеріали подаються оргкомітету. 

3.3. Організатори мають право використовувати роботи в інших масових 

заходах різних рівнів, розміщувати інформацію про підсумки виставки-

конкурсу в засобах масової інформації.  

 

ІV. Учасники виставки-конкурсу 

4.1. До участі у виставці-конкурсі запрошуються вихованці гуртків ЦНТТУМ. 

4.2. Виставка-конкурс проводиться за двома віковими категоріями: 

молодша – 5-10 років; старша – 11-18 років включно. 

 

V. Вимоги до організації та проведення виставки-конкурсу 

5.1. Роботи можуть бути як індивідуальними, так і колективними. 

5.2. Заявка, етикетка та паспорт на конкурсні матеріали оформлюються згідно 

зразка.  

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАЯВКА 

на участь у виставці-конкурсі «Країна майстрів – 2022»  

від _____________________ відділу  

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 

учасника 
Назва роботи 

Вікова 

категорія 

 

Гурток 

 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

керівника гуртка 

1      

2      

3      

 

Зав. відділом (методист)      ____________________________________________ 

                                                 (прізвище, ім’я, по батькові, посада)                       (підпис)      

 

 

Е т и к е т к а  

Прізвище, ім’я вихованця ___________________ 

Вік вихованця ____________________________ 

Назва виробу _____________________________ 

Прізвище, ім’я керівника гуртка _____________ 

Відділ ___________________________________ 

Назва гуртка ______________________________ 

Техніка виконання, матеріал ________________  

 

 

Паспорт 

представленого виробу 

Назва виробу (розробки) ________________________________________ 

Відділ __________________________________________________________ 

Техніка виконання, матеріал ________________________________________ 

ПІБ автора (рів) __________________________________________________ 

Вік учасника (ків) __________________________________________________ 

Назва гуртка _____________________________________________________ 

Організація чи заклад, де працює гурток ______________________________ 

Прізвище, ім’я та по-батькові керівника гуртка, керівника роботи _________ 

Контактний телефон керівника гуртка ________________________________ 

 

VІ. Критерії оцінювання  

Оригінальність, своєрідність технічного рішення, майстерність, якість та 

складність виконання роботи. 

 

 

 

VІІ. Організація та керівництво  

7.1. Підготовка та організація виставки-конкурсу здійснюється 

оргкомітетом.  



7.2. З метою забезпечення об’єктивної оцінки робіт учасників виставки-

конкурсу створюється журі. 

7.3.  Персональний склад організаційного комітету та склад журі 

затверджується наказом директора. 

 

VІІІ. Визначення та нагородження переможців 

Учасники по відділах, які посіли І, ІІ, ІІІ місця, нагороджуються 

дипломами, керівників робіт - грамотами Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді (згідно кошторису). 

 

  



 

Додаток 2 

до наказу ЦНТТУМ 

від                      №    ____          

 

 

Склад організаційного комітету  

виставки-конкурсу «Країна майстрів - 2022» 

Філіпчук Оксана Романівна, в. о. директора Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді; 

Шух Марія Ярославівна, заступник директора з навчально-виховної роботи 

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

Цимбалюк Іван Лук’янович, заступник директора з навчально-методичної 

роботи Центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 

Склад журі 

виставки-конкурсу «Країна майстрів - 2022» 

 

1. Філіпчук О.Р., в. о. директора Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді; 

2. Шух М. Я., заступник директора з навчально-виховної роботи Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

3. Цимбалюк І. Л., заступник директора з навчально-методичної роботи 

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

4. Снітко Р. Л., методист спортивно-технічного відділу; 

5. Оксіньчук Т.В., завідуюча інформаційно-технічним відділом; 

6. Цудечкіс Н.Б., методист художньо-технічного відділу; 

7. Гаврилюк А.А., методист предметно-технічного відділу; 

8. Мамчич Я.М., методист предметно-технічного відділу; 

9. Калугіна І.М., методист. 
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