
 
 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ I НАУКИ 

 

Н А К А З 
 

29 грудня 2020 року                          м. Луцьк      №  433 

 

Про підсумки обласного фестивалю  

технічної творчості з нагоди 75-річчя 

руху юних техніків Волині  

(дистанційний формат) 
 
 

З метою популяризації технічної творчості серед учнівської молоді                          

протягом грудня 2020 року на базі Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді проходив фестиваль технічної творчості з нагоди 75-річчя 

руху юних техніків Волині (дистанційний формат). 

  У заході взяло участь 64 учасники, які представили заклади освіти Камінь-

Каширського, Ківерцівського, Любешівського, Маневицького, Турійського 

районів, міст Володимира-Волинського, Ковеля, Луцька, Нововолинська, Центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді. 

Учасники фестивалю представили фотоматеріали власних розробок 

моделей суден, кордових автомобілів, повітряних зміїв, які вирізнялись 

оригінальними рішеннями та цікавим дизайном. 

На підставі підсумкових матеріалів 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Визнати переможцями фестивалю технічної творчості з нагоди 75-річчя 

руху юних техніків Волині (дистанційний формат) в особистому заліку та 

нагородити дипломами та медалями управління освіти і науки 

облдержадміністрації  учнівську молодь за такими напрямками:  

1.1. Кімнатні кордові моделі: 

1.1.1. Клас моделей «ЕЛ-К» – контурна модель-копія автомобіля: 

за зайняте І місце: 

Клименка Данила, вихованця Луцького міського центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді;  

Грищука Андрія, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді; 

за зайняте ІІ місце: 

Петровського Назара, вихованця Луцького міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді; 

Грищука Ореста, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді; 

за зайняте ІІІ місце: 



Литвина Павла, вихованця Камінь-Каширської районної станції юних 

техніків; 

Жумирука Дениса, вихованця загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня 

с.Кульчин Турійської об’єднаної територіальної громади. 

1.1.2. Клас моделей «ЕЛ-О» – об’ємна модель-копія автомобіля з  

електродвигуном: 

за зайняте І місце: 

Філіповича Лева, вихованця Луцького міського центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді;  

Руденка Дмитра, вихованця Центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді;  

за зайняте ІІ місце: 

Стебловця Олександра, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді; 

за зайняте ІІІ місце: 

Марчука Михайла, вихованця Луцького міського центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді; 

Панасенка Леонтія, вихованця закладу позашкільної освіти «Ковельська 

міська станція юних техніків». 

1.2. З повітряних зміїв:  

1.2.1. Клас моделей «Z» - експериментальний змій довільної форми та 

розмірів:  
за зайняте І місце: 

Данильчука Євгена, вихованця Луцького міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді; 

  за зайняте ІІ місце: 

Абрамова Іллю, вихованця Центру позашкільної освіти Володимир- 

Волинської міської ради; 

Клімчука Данііла, вихованця Нововолинського центру дитячої та юнацької 

творчості;  

за зайняте ІІІ місце: 

Жука Владислава, вихованця закладу позашкільної освіти «Ковельська 

міська станція юних техніків»; 

Гайдучика Олександра, вихованця Центру розвитку і творчості дітей та 

юнацтва Колківської селищної ради Маневицького району. 

1.2.2. Клас моделей «Z1» - плоский змій геометричної форми та розміру 

(дельта, фігурний): 

за зайняте І місце: 

Дейну Вікторію, вихованку Ківерцівського центру позашкільної освіти;  

  за зайняте ІІ місце: 

Ткачука Ярослава, вихованця Луцького міського центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді;  

 за зайняте ІІІ місце: 

Нивчика Сергія, вихованця закладу позашкільної освіти «Ковельська 

міська станція юних техніків». 

1.2.3. Клас моделей «Z3» - об’ємний змій геометричної форми та розміру 

без жорсткого каркасу: 

за зайняте І місце: 



Кульчицького Ореста, вихованця Луцького міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді;  

  за зайняте ІІ місце: 

Народика Павла, вихованця Центру розвитку і творчості дітей та юнацтва 

Колківської селищної ради Маневицького району;  

 за зайняте ІІІ місце: 

Нивчика Сергія, вихованця закладу позашкільної освіти «Ковельська 

міська станція юних техніків». 

1.3. З судномодельного спорту:  

1.3.1. Клас моделей «ЕК-600» - модель військового судна: 

за зайняте І місце: 

Матвійчука Олександра, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді; 

Хом’яка Микиту, вихованця загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня села 

Суськ Ківерцівський району; 

за зайняте ІІ місце: 

Шепітька Богдана, вихованця Луцького міського центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді;  

за зайняте ІІІ місце: 

Голярчука Владислава, вихованця закладу позашкільної освіти 

«Ковельська міська станція юних техніків». 

1.3.2. Клас моделей «ЕН-600» - модель цивільного судна:  

за зайняте І місце: 

Пахолюка Назара, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді; 

Величка Івана, вихованця загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня села 

Бодячів Ківерцівського району; 

за зайняте ІІ місце: 

Дейнеку Михайла, вихованця Луцького міського центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді;  

за зайняте ІІІ місце: 

Бірука Михайла, вихованця закладу позашкільної освіти «Ковельська 

міська станція юних техніків». 

2. За активну участь нагородити всіх учасників фестивалю технічної 

творчості з нагоди 75-річчя руху юних техніків Волині (дистанційний формат) 

грамотами управління освіти і науки облдержадміністрації. 

3. Начальникам управлінь освіти міських (міст обласного значення) рад, 

відділів освіти райдержадміністрацій, головам об’єднаних територіальних 

громад проаналізувати результати фестивалю технічної творчості з нагоди            

75-річчя руху юних техніків Волині (дистанційний формат) та продовжити 

роботу щодо залучення вихованців до участі в масових заходах спортивно-

технічного профілю науково-технічного напряму позашкільної освіти. 

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Соломіну Т.І. 
 
 

 
 

Начальник управління                                                      Людмила ПЛАХОТНА 

  

Ігор Стельмащук 712 363 

Світлана Твердохліб 727151  


