
 
 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ  
 

Н А К А З 
 

03.06.2022                                           м. Луцьк            №  132 

 

Про підсумки обласного конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких, винахідницьких  

та раціоналізаторських розробок  

з науково-технічного напряму 

у 2021-2022 н. р. 

 На виконання наказу управління освіти і науки облдержадміністрації  від 
3 травня 2022 року № 108 «Про проведення в заочній формі обласного 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких, винахідницьких та 
раціоналізаторських розробок  з науково-технічного напряму», з метою  
популяризації винахідництва і раціоналізаторства, виявлення здібних та 
обдарованих учнів, які займаються дослідницькою, пошуковою, 
експериментальною роботами, 30 травня 2022 року на базі Центру 
позашкільної освіти Волинської обласної ради проведено в заочній формі 
обласний конкурс-захист науково-дослідницьких, винахідницьких та 
раціоналізаторських розробок з науково-технічного напряму. 

 У заході взяли участь 6 команд (10 учасників), які представили 

Маневицький Центр творчості дітей та юнацтва,  Володимир-Волинський 

Центр позашкільної освіти, Нововолинський Центр дитячої та юнацької 

творчості, Липинський ліцей Підгайцівської територіальної громади Луцького 

району, Луцький міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Луцької міської ради, Центр позашкільної освіти Волинської обласної ради. 

 Прилади і пристрої учасників конкурсу вирізнялися оригінальними 

конструкторськими рішеннями, економічною ефективністю, актуальністю, 

техніко-технологічною цінністю. Журі конкурсу відзначило достатній рівень 

підготовки команд, ґрунтовні доповіді учасників, перспективність тематики 

конкурсних робіт, їх наукову теоретичну та практичну значимість. 

На підставі підсумкових матеріалів та рішення журі 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити дипломами управління освіти і науки облдержадміністрації 

переможців обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких, 

винахідницьких та раціоналізаторських розробок з науково-технічного   

напряму  в командному заліку:  
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за зайняте І місце  –  команду Луцького міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді; 

за зайняте ІІ місце  –  команду Маневицького Центру творчості дітей та 

юнацтва; 

за зайняте ІІІ місце – команду Центру позашкільної освіти Волинської 

обласної ради.  

 2. Нагородити грамотами управління освіти і науки облдержадміністрації 

переможців обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких, 

винахідницьких та раціоналізаторських розробок з науково-технічного напряму 

в особистому заліку:  

2.1. У секції «Юні техніки і дослідники промисловості  та сільського 

господарства»: 

за зайняте І місце – Петрука Віталія, вихованця Луцького міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді;  

за зайняте ІІ місце – Красьоху Андрія, вихованця Маневицького Центру 

творчості дітей та юнацтва;  

за зайняте ІІІ місце – Наумюка Павла, вихованця Липинського ліцею 

Підгайцівської територіальної громади Луцького району. 

2.2. У секції «Юні техніки і дослідники інформаційних технологій та 

засобів зв’язку»: 

за зайняте І місце – Куща Арсена, вихованця Луцького міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді;.  

2.3. У секції «Юні техніки і дослідники охорони навколишнього 

середовища»: 

за зайняте І місце – Сюту Іллю, вихованця Луцького міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді;  

за зайняте ІІ місце – Деркача Дмитра, вихованця Маневицького Центру 

творчості дітей та юнацтва; 

2.4. У секції «Юні техніки і дослідники в науково-дослідницькій і 

конструкторській діяльності»: 

за зайняте І місце – Бончевського Олександра, вихованця Центру 

позашкільної освіти Волинської обласної ради;  

за зайняте ІІ місце – Чижевського Артема, вихованця Володимир-

Волинського Центру позашкільної освіти;  

за зайняте ІІІ місце – Цикалюка Матвія, вихованця Маневицького Центру 

творчості дітей та юнацтва. 

3. Нагородити грамотами управління освіти і науки облдержадміністрації 

керівників команд, які підготували команди, які стали переможцями обласного 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких, винахідницьких та 

раціоналізаторських розробок з науково-технічного напряму: 

Седанова  Олексія  Олександровича,  керівника гуртка «Юні 

винахідники» Луцького міського центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді; 

Красьоху Віктора Івановича, керівника гуртка «Майстер-конструктор»  

Маневицького Центру творчості дітей та юнацтва; 
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Соловенюка Миколу Миколайовича, керівника гуртка радіоелектронного 

конструювання Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради.  

4. Керівникам місцевих органів управління освітою проаналізувати  

результати обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких, 

винахідницьких та раціоналізаторських розробок з науково-технічного 

напряму, розглянути можливість розширення мережі предметно-технічних 

гуртків та продовжити роботу щодо залучення вихованців до участі в обласних 

масових заходах із науково-технічного напряму позашкільної освіти.    

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

начальника-начальника відділу дошкільної та загальної середньої освіти 

управління освіти і науки  облдержадміністрації Тетяну Соломіну. 

 

 

 

 

Начальник                                     Людмила ПЛАХОТНА 

Оксана Філіпчук  712 363 

Лариса Роговська 727 151 
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