
 
 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ  
 

Н А К А З 
 

18 травня 2022 року                       м. Луцьк            №  118  
 

 

Про організацію та проведення  

обласної виставки-конкурсу 

науково-технічної творчості 

учнівської молоді «Наш пошук і 

творчість – тобі, Україно!» 

у 2021-2022 начальному році 

 

 

 

Відповідно до плану роботи управління освіти і науки Волинської 

облдержадміністрації на 2022 рік, з метою розвитку науково-технічної 

творчості учнівської молоді та інтелектуальних рис особистості школяра, 

популяризації досягнень вихованців гуртків науково-технічного напряму, 

відбору та представлення кращих експонатів на Всеукраїнську виставку-

конкурс науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість 

– тобі, Україно!» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести протягом травня-червня 2022 року в онлайн форматі на базі 

Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради (далі – ЦПО) обласну 

виставку-конкурс науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і 

творчість – тобі, Україно!» (далі – Виставка-конкурс). 

2. Затвердити склад організаційного комітету, журі та Програму 

проведення виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді 

«Наш пошук і творчість – тобі, Україно!», що додаються. 

3. Керівникам органів управління освітою територіальних громад, 

директорам закладів професійно-технічної освіти, керівникам закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти обласного підпорядкування:         

3.1. Провести організаційну роботу щодо залучення учнівської молоді до 

участі у Виставці-конкурсі;  

3.2. Забезпечити представлення виставкових матеріалів для участі у заході 

відповідно до Програми проведення Виставки-конкурсу. 

3.3. Подати до 07 червня 2022 року в електронному варіанті на адресу    

bober.cnttum@gmail.com:  заявку  на участь (додаток  1  до  Програми)   та  

 



 

виставкові матеріали: паспорти на експонати (додаток 2 до Програми), 

короткий опис, фото кількістю до 4-х на 1 роботу в різних ракурсах.  

4. Центру позашкільної освіти (Філіпчук О. Р.) забезпечити організаційно-

методичний супровід підготовки та проведення Виставки-конкурсу. 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

начальника- начальника відділу дошкільної та загальної середньої освіти  

управління освіти і науки облдержадміністрації Соломіну Т.І.  

 

 

 

 

Начальник                                                                            Людмила  ПЛАХОТНА 

 
 

Філіпчук Оксана 712 363         
Роговська Лариса 727 151           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

18.05.2022   № 118 

 

Склад організаційного комітету обласної  

виставки-конкурс науково-технічної творчості учнівської молоді 

«Наш пошук і творчість – тобі, Україно!» у 2021 – 2022 н.р. 

 

1. Соломіна Т. І., заступник начальника – начальник відділу дошкільної та 

загальної середньої освіти управління освіти і науки облдержадміністрації. 

2.  Парфенюк З.І., директор Навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Волинській області. 

3.  Філіпчук О.Р., т.в.о. директора Центру позашкільної освіти Волинської 

обласної ради. 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

18.05.2022  № 118 

 

Склад журі обласної  

виставки-конкурс науково-технічної творчості учнівської молоді 

«Наш пошук і творчість – тобі, Україно!» у 2021 – 2022 н.р. 

 

1. Головіна Н.А, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри 

експериментальної фізики, інформаційних та освітніх технологій Навчально-

наукового фізико-технічного інституту Волинського національного 

університету імені Лесі Українки, голова журі. 

2. Мартинюк О.С., доктор педагогічних наук, професор кафедри 

експериментальної фізики, інформаційних та освітніх технологій Навчально-

наукового фізико-технічного інституту Волинського  національного 

університету імені Лесі Українки, заступник голови журі. 

3. Михальчук І.С., завідуюча лабораторією інноваційних технологій 

Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради, технічний секретар. 

4. Гаврилюк А.А., методист предметно-технічного відділу Центру 

позашкільної освіти Волинської обласної ради. 

5.  Калугіна І.М., методист Центру позашкільної освіти Волинської 

обласної ради. 

6.  Юрчинська Г.М., завідуюча лабораторією художньо-технічного відділу 

Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради. 

7. Мамчич Я.М., методист предметно-технічного відділу Центру 

позашкільної освіти Волинської обласної ради. 

8.  Музичук А.О., керівник гуртків судномоделювання спортивно-

технічного відділу Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради. 

9.  Кадлубицький П.І., керівник гуртків автомоделювання спортивно-

технічного відділу Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради. 

                                



                             ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

18.05.2022   №  118 

Програма проведення 

обласної виставки-конкурсу 

науково-технічної творчості учнівської молоді 

«Наш пошук і творчість − тобі, Україно!» (онлайн) 

у 2021 – 2022 н.р. 

 

1. Цілі та завдання 

1.1. Обласна виставка-конкурс науково-технічної творчості учнівської 

молоді «Наш пошук і творчість − тобі, Україно!» (онлайн) (далі − Виставка-

конкурс)  у 2021 – 2022 н.р. проводиться з метою: 

 творчого, духовного та інтелектуального розвитку дітей, залучення до 

технічної творчості учнівської молоді; 

 актуалізації ролі технічної творчості у системі закладів позашкільної 

освіти області; 

 пошуку, розвитку та підтримки здібних, обдарованих і талановитих дітей; 

 популяризації та пропаганди науково-технічної творчості; 

 стимулювання творчого, інтелектуального, духовного та фізичного 

розвитку дітей, задоволення їх потреб у творчій самореалізації та/або 

професійної діяльності; 

 виховання у дітей патріотизму, любові до України, поваги до народних 

звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу, а також інших 

націй і народів; 

 організації змістовного дозвілля учасників, формування у них навичок 

здорового способу життя. 

2. Строки проведення Виставки-конкурсу 

2.1. Подача заявок та реєстрація експонатів (онлайн) – травень-червень, 

підбиття підсумків − червень 2022 року. 

3. Організація та керівництво проведенням Виставки-конкурсу 

3.1. Загальне керівництво організацією та проведенням Виставки-конкурсу 

здійснюється Центром позашкільної освіти Волинської обласної ради (далі – 

ЦПО). 

3.2. Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення Виставки-

конкурсу покладається на організаційний комітет, журі, персональний склад 

яких затверджується наказом управління освіти і науки облдержадміністрації. 

4. Учасники Виставки-конкурсу 

4.1. До участі у Виставці-конкурсі запрошуються вихованці, учні і слухачі 

(далі – учасники) закладів позашкільної, загальної середньої, професійної 

(професійно-технічної) освіти та інших закладів освіти області. 

4.2. Виставка-конкурс проводиться за двома віковими категоріями: 

- молодша – 6-10 років;  

- старша – 11-18 років включно. 

4.3. Кожен учасник Виставки-конкурсу вважається таким, який погодився 

на всі умови його проведення і зобов’язаний їх виконувати. У разі порушення 

учасником Виставки-конкурсу цієї Програми, він виключається з числа її 



учасників. 

5. Умови участі у Виставці-конкурсі 

5.1. На Виставку-конкурс представляються експонати (роботи учасників), 

які зайняли призові місця на виставках-конкурсах: територіальних громад, 

закладів професійно-технічної освіти, закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти обласного підпорядкування. Експонати (роботи учасників), 

які брали участь в попередніх виставках, до участі у Виставці-конкурсі не 

допускаються. 

5.2. Виставка-конкурс проводиться за розділами: 

Розділ 1. Прилади та обладнання  

Радіотехнічні та радіоелектронні діючі моделі приладів оригінальної 

конструкції, електронні вимірювальні прилади, вдосконалені блоки живлення, 

регулятори напруги та струму, освітлювальна техніка, мініатюрні моделі та 

макети верстатів і промислового обладнання; 

Розділ 2. Ігри та іграшки з елементами електротехніки  

Зразки саморобних ігор та іграшок, які відрізняються від існуючих 

оригінальністю задуму, новизною конструкції та художнім вирішенням задачі; 

Розділ 3. Техніка майбутнього  

Макети та моделі космічних кораблів, ракетоносіїв, систем спостереження, 

стартових установок, космодромів; самохідні керовані моделі; зразки військової 

ракетної техніки; техніка історичної серії; 

Розділ 4. Спортивно-технічне моделювання  

Моделі суден, ракет, авіаційні, автомобільні моделі (найпростіші, діючі та 

моделі-копії всіх класів та категорій); 

Розділ 5. Архітектура та будівництво 

Макети та проекти всіх видів споруд, будівель, будівельних комплексів, 

фрагментів вулиць та міських забудов, залізничних вокзалів та інше з 

елементами ландшафту або без них. 

6. Питання, пов'язані з розбіжностями у визначенні розділу експонату, 

вирішується головою журі. 

7. Управління освіти і науки облдержадміністрації та ЦПО має право 

використовувати експонати в експозиціях інших виставок та масових заходах. 

 8. Строки та порядок подання заявок (додаток 1) та реєстрації експонатів. 

Для участі у Виставці-конкурсі необхідно подати теку документів за 

електронною адресою: bober.cnttum@gmail.com до 07 червня 2022 року. 

9. Учасники Виставки-конкурсу повинні представити документацію на 

експонати в електронному вигляді, а саме: створити теку (назва теки має 

містити: назву місцевого органу управління освітою територіальної громади/ 

закладу професійно-технічних освіти/ закладу загальної середньої/ та 

позашкільної освіти обласного підпорядкування, в якій розмістити зазначені у 

Програмі документи. Зміст теки подається в електронному вигляді у форматі 

DOC. 

10. В імені файлу, що містить зображення, необхідно вказати назву роботи, 

прізвище, ім’я виконавця та назву місцевого органу управління освітою 

територіальної громади/, закладу професійної (професійно-технічної) та 

фахової перед вищої освіти/, закладу загальної середньої та позашкільної освіти 

обласного підпорядкування (наприклад: робота Іванова Івана «Квіти» міста 

Луцька - «Квіти_Іванов_Іван_Луцьк.jpg). 

mailto:bober.cnttum@gmail.com


11. Експонати (роботи вихованців), які не відповідають вимогам та не 

мають вказаних вище документів, на Виставку-конкурс не приймаються. 

12. Експонати повинні відповідати правилам, вимогам і нормам техніки 

безпеки. 

13. Прилади та пристрої, які працюють від автономних джерел живлення, 

повинні бути забезпечені ними і мати з'єднувальні елементи, а також напис, що 

застерігає від вмикання їх в мережу 220 В. 

14. Експонати, які працюють від мережі 220 В, повинні мати вимикачі із 

зазначенням положення «Ввімкнено» та клему для заземлення. 

15. На всіх електрифікованих експонатах мають бути встановлені 

запобіжники відповідних номіналів. 

16. Визначення та нагородження переможців 

16.1. Експонати (роботи вихованців) оцінюються у кожному розділі 

експозиції згідно з критеріями оцінювання: 

 У розділах: «Архітектура та будівництво» та «Техніка майбутнього»: 

оригінальність конструкції; трудомісткість виготовлення експонату; 

відповідність вимогам ергономіки та дизайну. 

 У розділах: «Прилади та обладнання» та «Ігри та іграшки з елементами 

техніки»: доцільність розробки експонату; оригінальність ідеї (конструкції); 

складність приладу (конструкції); трудомісткість виготовлення експонату; 

дієздатність експонату; виконання вимог правил техніки безпеки; відповідність 

вимогам ергономіки та дизайну. 

 У розділі: «Спортивно-технічне моделювання»: відповідність моделей 

класам та категоріям; якість виготовлення. 

16.2. Учасники Виставки-конкурсу (автори експонатів), які набрали 

найбільшу кількість балів, визнаються переможцями і нагороджуються 

дипломами управління освіти і науки облдержадміністрації відповідних 

ступенів у кількості, що не перевищує 50% від загальної кількості учасників. 

 

Додаткова інформація за тел.: 095-240-34-20 (контактна особа – Ірина 

Калугіна). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Додаток 1 

до Програми проведення обласної 

виставки-конкурсу науково-технічної 

творчості учнівської молоді «Наш 

пошук і творчість - тобі, Україно!» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участь у обласній виставці-конкурсі науково-технічної творчості 

учнівської молоді «Наш пошук і творчість - тобі, Україно!» 

в 2021-2022 н.р. 

 

від _____________________________________________________________ 
(повна назва місцевого органу управління освітою/,освітнього закладу обласного підпорядкування/, 

закладу професійної (професійно-технічної) та фахової перед вищої освіти) 

 

№ 

з/п 

Розділ Назва 

роботи 

Назва 

закладу, 

гуртка 

Призвіще, 

ім’я 

учасника 

Вік 

учасника 

Призвіще, 

ім’я, по-

батькові 

керівника 

роботи 

       

       

 

 

 

 

Начальник/Директор місцевого органу 

 управління освітою територіальної  

громади/, закладу професійної  

(професійно-технічних) освіти/,  

закладу загальної середньої/позашкільної 

 освіти обласного підпорядкування             (підпис)                                                ПІБ 
 

м. п 
 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до Програми проведення обласної 

виставки-конкурсу науково-технічної 

творчості учнівської молоді «Наш 

пошук і творчість - тобі, Україно!»  

 

Технічний опис експонату 

ПІБ автора (ів)  

Вік учасника (ів)  

Назва гуртка  

Організація чи заклад, де працює 

гурток 

 

Прізвище, ім'я та по-батькові 

керівника гуртка 

 

Контактний телефон керівника гуртка  

Техніка виконання, матеріал  

Призначення експонату, відмінність 

від аналогу, а також конкретне 

застосування у відповідній галузі 

 

Принцип роботи експонату (за 

наявності) 

 

 

До технічного опису додаються блок-схеми, принципові, електричні й 

кінематичні схеми, короткий опис роботи даних схем, інструкції з 

експонування (підготовка експонату до роботи, порядок вмикання та детальний 

опис роботи з експонатом. В разі потреби - опис методики проведення вимірів, 

дослідів тощо, характерні несправності та засоби їх усунення). 

 

Начальник/Директор місцевого органу управління освітою 

територіальної громади/, закладу професійної (професійно-технічної) освіти/, 

закладу загальної середньої/ позашкільної освіти обласного підпорядкування 

                                                                                                        (підпис) 

 

м. п.                                                                                                        

     

Дата 
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