
  

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

Н А К А З  

Код ЄДРПОУ 20123503 

17 листопада 2021 р                      м. Луцьк                          № 71 

 

Про підготовку та проведення  

обласного конкурсу-змагання 

з радіоелектронного конструювання 

 

 

На виконання наказу управління освіти і науки облдержадміністрації     

від 10 листопада 2021 року № 450 «Про проведення обласного конкурсу-

змагання з  радіоелектронного конструювання», з метою організаційної 

підготовки та проведення масового заходу 

НАКАЗУЮ: 

 1.    Провести 11 грудня 2021 року на базі Центру науково-технічної 
творчості учнівської молоді Волинської обласної ради обласний конкурс-
змагання з радіоелектронного конструювання. 

2. Затвердити склад журі обласного конкурсу-змагання                                 
з радіоелектронного конструювання: 

голова журі - Луньов С.В., кандидат фізико-математичних  наук,  доцент  

кафедри фундаментальних наук Луцького національного технічного 

університету;  

головний секретар - Михальчук  І.С., завідуюча лабораторії інноваційних 
технологій Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської 
обласної ради;  

журі-технологи: Кашицький В.П., кандидат технічних наук, професор   
кафедри матеріалознавства Луцького національного технічного університету; 

Заблоцький В.Ю., кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри 
електроніки та телекомунікацій Луцького національного технічного 
університету; 

Добровольський Л.О., керівник гуртків радіозв’язку Центру науково-
технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради; 

Соловенюк М.М., керівник гуртків радіоелектронного конструювання 
Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної 
ради; 



хронометристи: Юрчинська Г.М., завідуюча лабораторією Центру  
науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради; 

Михальчук  І.С., завідуюча лабораторії інноваційних технологій Центру 
науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради. 

3. Журі провести обласний конкурс-змагання відповідно до Положення, 

затвердженого наказом управління освіти і науки Волинської обласної 

державної адміністрації від 05.11.2013 року № 623 «Про затвердження 

Положення про проведення обласного конкурсу-змагання з радіоелектронного 

конструювання», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції                      

у Волинській області за № 33/1356. 

4. Затвердити робочу групу з підготовки та проведення  заходу: 
- Цимбалюк І.Л., відповідальний за організацію заходу; 

          - Мамчич Я.М.,  відповідальний   за   матеріально-технічне   забезпечення 
заходу, підготовку необхідної документації; 

          - Михальчук  І.С.,  забезпечення харчування учасників заходу; 

- Юрчинська Г.М., Михальчук  І.С.,  реєстрація учасників заходу; 

  - Жумерук І.Ю., відповідальна   за   відкриття   та   закриття   конкурсу-

змагання, фото-, відеозйомку, зв’язок із засобами масової інформації; 

- Добровольський Л.О.,  відповідальний за технічне забезпечення заходу. 

5. Призначити керівником команди Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Волинської обласної ради Мамчича Я.М., методиста 

предметно-технічного відділу Центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді Волинської обласної ради, якого призначити відповідальним за 

збереження життя і здоров’я дітей під час проведення заходу. 

  6. Відповідальність за проведення обласного конкурсу-змагання                 
з радіоелектронного    конструювання    покласти     на     методиста предметно- 
технічного відділу Центру науково-технічної творчості учнівської молоді 
Волинської обласної ради Мамчича Я.М. 

            7. Централізованій бухгалтерії управління освіти і науки 

облдержадміністрації (Стульська М.Г.) здійснити оплату витрат за рахунок 

видатків на КПКВК 0611162 за рахунок «Регіональної комплексної програми 

розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки» згідно з кошторисом. 

 8. Контроль за виконанням даного наказу та дотриманням 
протиепідемічних правил покласти  на заступника директора з навчально-
методичної роботи Цимбалюка І.Л.  

 

 
 

В.о. директора                                                                            Оксана ФІЛІПЧУК 

 

 

Юрисконсульт                                                                            Юлія ГОГОЛЬ 

 
Ярослав Мамчич 712 363 
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