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з початкового технічного моделювання 

2020-2021 навчального року 

 

Відповідно до плану роботи управління освіти і науки облдержадміністрації 

на 2021 рік, з метою залучення дітей молодшого шкільного віку до творчого, 

інтелектуального розвитку, підвищення ролі технічної творчості в освітньому 

процесі 24 березня 2021 року на базі Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді проведено обласний конкурс - змагання учнів молодшого 

шкільного віку з початкового технічного моделювання. 

У заході взяло участь 13 команд (27 учасників), які представили заклади 

освіти КЗ «Луцький міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Луцької міської ради», КЗ «Будинок дитячої творчості Любомльської міської 

ради», КЗ ЦМЕОШ Берестечківської міської ради, Будинок дитячої та юнацької 

творчості міста Горохів, Центр позашкільної освіти міста Володимира-

Волинського, ЗЗСО «Камінь-Каширський ліцей № 1 ім. Євгена Шабліовського» 

Камінь-Каширської міської ради, заклад позашкільної освіти «Станція юних 

техніків» Камінь-Каширської міської ради, Шацький Будинок дитячої та юнацької 

творчості, Ківерцівський центр позашкільної освіти, Нововолинський центр 

дитячої та юнацької творчості, Маневицький Центр творчості дітей та юнацтва, 

заклад позашкільної освіти «Ковельська міська станція юних техніків», Центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради.  

Журі конкурсу-змагання відмітило активну участь та відмінну підготовку 

команд КЗ «Луцький міський Центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді Луцької міської ради» (керівник команди Данильчук І.Є.), Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради (керівник 

команди Хільчук Ж.Є.), Маневицького центру творчості дітей та юнацтва 

(керівник команди Палій В.І.), закладу позашкільної освіти «Станція юних   

техніків»  Камінь-Каширської  міської  ради» (керівник  команди  Білінчук З.І.). 

На підставі підсумкових матеріалів та рішення журі 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. За перемогу в обласному конкурсі-змаганні учнів молодшого шкільного  

віку з початкового технічного моделювання у командному заліку нагородити 

грамотами управління освіти і науки облдержадміністрації: 



 

за зайняте І місце - команду КЗ «Луцький міський Центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді Луцької міської ради»;  

за зайняте ІІ місце - команду Центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді Волинської обласної ради; 

за зайняте ІІІ місце - команду Маневицького центру творчості дітей та 

юнацтва. 

2. За перемогу в обласному конкурсі-змаганні учнів молодшого шкільного 

віку з початкового технічного моделювання нагородити грамотами управління 

освіти і науки облдержадміністрації за виконання завдання в особистому заліку: 

2.1. Виготовлення моделей транспортної техніки:  

за зайняте І місце - Баруліна Максима, вихованця КЗ «Луцький міський Центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради»; 

за зайняте ІІ місце - Смоляного Любомира, вихованця Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради; 

за зайняте ІІІ місце - Склезя Костянтина, вихованця закладу позашкільної 

освіти «Станція юних техніків» Камінь-Каширської міської ради». 

2.2. Виготовлення композиції за допомогою об’ємних геометричних фігур: 

за зайняте І місце - Демчук Єлісавєту, вихованку КЗ «Луцький міський Центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради»; 

за зайняте ІІ місце - Бояркіна Максима, вихованця Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Волинської обласної ради; 

за зайняте ІІІ місце - Трибущука Владислава, вихованця Маневицького 

центру творчості дітей та юнацтва. 

2.3. Відмінні знання за результатами проходження технічної вікторини 

(тестування) з початкового технічного моделювання: 

за зайняте І місце - Приступу Тараса, вихованця Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Волинської обласної ради; 

за зайняте ІІ місце - Демчук Єлісавєту, Баруліна Максима вихованців КЗ 

«Луцький міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької 

міської ради»; 

за зайняте ІІІ місце - Трибущука Владислава, вихованця Маневицького 

центру творчості дітей та юнацтва. 

3. Керівникам місцевих органів управління освітою проаналізувати 

результати обласного конкурсу - змагання учнів молодшого шкільного віку з 

початкового технічного моделювання та продовжити роботу щодо залучення 

вихованців до участі в масових заходах предметно-технічного профілю науково-

технічного напряму позашкільної освіти. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника- 

начальника відділу дошкільної та загальної середньої освіти управління освіти і 

науки облдержадміністрації Соломіну Т. І. 
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