
 
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ 

Н А К А З 

25 лютого 2020 року                           м. Луцьк                                      №  84 
 

Про організацію та проведення  

обласних виставок-конкурсів 

учнівської молоді  

з науково-технічного напряму 

 

 

Відповідно до плану роботи управління освіти, науки та молоді 

облдержадміністрації на 2020 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 всеукраїнські виставки-

конкурси 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.        Центру         науково-технічної        творчості      учнівської      молоді  

(Стельмащук І.А.) провести протягом квітня 2020 року обласні виставки-

конкурси з науково-технічного напряму. 

        2. Склад організаційного комітету обласних виставок-конкурсів з науково-

технічного напряму додається. 

3. Графік прийому експонатів на обласні виставки-конкурси з науково-

технічного напряму додається. 

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

відділів освіти райдержадміністрацій, директорам закладів професійно-

технічної освіти, головам об’єднаних територіальних громад: 

4.1. Провести організаційну роботу щодо залучення учнівської молоді до 

участі в обласних виставках-конкурсах з науково-технічного напряму.  

4.2. Забезпечити представлення виставкових матеріалів для участі у 

заходах відповідно до Положень про проведення обласних виставок-конкурсів, 

затверджених наказами управління освіти, науки та молоді 

облдержадміністрації (інформація на сайті ЦНТТУМ www.cnttum.lutsk.ua): 

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

пошук і творчість – тобі, Україно!» (наказ управління освіти, науки та молоді 

облдержадміністрації від 05. 03. 2018 року № 116 «Про затвердження 

Положення про обласну виставку-конкурс науково-технічної творчості 

учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі,  Україно!», зареєстрованого в 



Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області 

12.03.2018 року за № 21/1662); 

- виставку-конкурс декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва 

«Знай і люби свій край» (наказ управління освіти, науки та молоді 

облдержадміністрації від 07.03.2018 року № 124 «Про затвердження Положення 

про обласну виставку-конкурс декоративно-ужиткового і образотворчого 

мистецтва «Знай і люби свій край», зареєстрованого в Головному 

територіальному управлінні юстиції у Волинській області 12.03.2018 року 

за  № 23/1664);  

- виставку-конкурс робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового 

технічного моделювання (наказ управління освіти, науки та молоді Волинської 

обласної державної адміністрації від 05  березня  2018 року № 114 «Про 

затвердження Положення про обласну виставку-конкурс робіт учнів молодшого 

шкільного віку з початкового технічного моделювання», зареєстрованого в 

Головному      територіальному      управлінні     юстиції   у   Волинській   області     

12 березня 2018 року за № 19/1660). 

4.3. Роботи представити з 23 березня по 7 квітня цього року згідно графіку 

завозу експонатів за адресою: м. Луцьк, вул. В.Чорновола, 3, ЦНТТУМ, 

електронна  адреса – volyncnttum@gmail.com. Документацію на експонати та 

заявку на участь подати в друкованому та електронному виглядах. 

        5. Централізованій бухгалтерії управління освіти, науки та молоді 

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 кошторису 

(додається). 

6. Витрати на відрядження учасників масового заходу здійснюються за 

рахунок організації, що відряджає. 

7.  Центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

(Стельмащук І.А.) забезпечити підготовку та проведення обласних виставок-

конкурсів. 

8. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

начальника управління Соломіну Т.І.  

 

 

 

 

Начальник управління                                                      Людмила ПЛАХОТНА 

 

 

Ігор Стельмащук 712 363 

 

 

 

 

 

 

 



             Додаток  

до наказу управління освіти, науки 

та молоді облдержадміністрації  

від   _______________     №  _______ 

 

 

Склад організаційного комітету   обласних виставок-конкурсів  

з науково-технічного напряму 

 

1. Стельмащук Ігор Анатолійович, т.в.о. директора Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді;  

2. Цимбалюк Іван Лук’янович, заступник директора з навчально-

методичної роботи Центру науково-технічної творчості учнівської молоді;  

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

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

4. Калугіна І. М., методист Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді; 

5. Юрчинська Г. М., завідуюча лабораторією художньо-технічного 

відділу Центру науково-технічної творчості учнівської молоді. 

 

 

Т.в.о. директора                                                                     Ігор СТЕЛЬМАЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 



           Додаток  

до наказу управління освіти, науки 

та молоді облдержадміністрації  

від   _______________     №  _______ 

 

                            

Графік прийому експонатів 

на обласні виставки-конкурси учнівської молоді 

з науково-технічного напряму 

(ЦНТТУМ, каб. № 106, 115) 

 

23 березня 

- Горохівський район;         

- Іваничівський район, об’єднані територіальні громади. 

24 березня 

- Володимир-Волинський район, об’єднані територіальні громади; 

- м. Володимир-Волинський. 

25 березня 

- Камінь-Каширський район, об’єднані територіальні громади; 

- Ківерцівський район, об’єднані територіальні громади. 

26 березня 

- Ковельський район, об’єднані територіальні громади; 

- м. Ковель. 

     27 березня 

- Локачинський район, об’єднані територіальні громади; 

- Любешівський район, об’єднані територіальні громади. 

30 березня  

- Шацький район, об’єднані територіальні громади; 

- м. Нововолинськ. 

     31 березня  

- Любомльський район, об’єднані територіальні громади; 

- Маневицький район, об’єднані територіальні громади. 

1 квітня 

- Ратнівський район, об’єднані територіальні громади; 

- Рожищенський район, об’єднані територіальні громади. 

2 квітня 

- Старовижівський район, об’єднані територіальні громади; 

- Турійський район, об’єднані територіальні громади. 

3 квітня 

- Луцький район, об’єднані територіальні громади; 

- м. Луцьк. 

 

 

            

Додаткову інформацію можна отримати за тел.: (095) 240 34 20 (Калугіна Ірина 

Миколаївна), (050)722 25 52 (Юрчинська Галина Миронівна. 
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