
 
 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ  
 

Н А К А З 
 

 

25червня 2020 року                     м. Луцьк     № 187 

 

Про підсумки обласної виставки - 

конкурсу робіт учнів молодшого 

шкільного віку з початкового  

технічного моделювання 

 

 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 року 

№ 291 щодо внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від    

11.03.2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України 

коронавірусу COVID-19», листа Міністерства освіти і науки України від 

11.03.2020 року №1/9-154, листа Українського державного центру позашкільної 

освіти від 30.04.2020 року № 04-08, з метою розвитку науково-технічної 

творчості учнівської молоді та інтелектуальних рис особистості школяра, 

популяризації досягнень вихованців гуртків технічного напряму, залучення до 

технічної творчості учнів молодшого шкільного віку на базі Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді протягом травня-червня 2020 року 

проведено обласну онлайн виставку-конкурс робіт учнів молодшого шкільного 

віку з початкового технічного моделювання.  

 У заході взяли участь вихованці закладів освіти Камінь-Каширського, 

Ківерцівського, Локачинського, Маневицького, Ратнівського, 

Старовижівського районів, міст Володимира-Волинського, Ковеля, Луцька, 

Нововолинська та Центру науково-технічної творчості учнівської молоді. 

Загалом на обласну онлайн виставку-конкурс подано 68 робіт з 12 закладів 

освіти.  

 Найкращі експонати з відповідними технічними описами, кресленнями та 

схемами з усіх розділів представили вихованці Луцького міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, Ковельської міської станції 

юних техніків, Камінь-Каширської районної станції юних техніків, 

Маневицького районного центру творчості дітей та юнацтва та Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради.  

 Разом з тим, мають місце ряд недоліків: не подані в достатній кількості 

роботи з розділів: авіа-, судномоделі, макети будівель; оформлення 

документації не в повній мірі відповідало вимогам Положення про проведення 

обласної виставки-конкурсу робіт учнів молодшого шкільного віку з 

початкового технічного моделювання.  

  



На підставі рішення членів журі  

 
НАКАЗУЮ: 

 
 1. Нагородити дипломами управління освіти і науки облдержадміністрації 

переможців обласної виставки-конкурсу робіт учнів молодшого шкільного віку 

з початкового технічного моделювання: 

за зайняте I місце:  

Басюка Андрія, Мишковця Максима, вихованців гуртка «Початкове 

технічне моделювання» НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний 

заклад села Череваха Маневицького району», за представлену роботу 

«Великодній сюрприз»; 

Белогур Вікторію, Юровчика Андрія, вихованців гуртка «Початкове 

технічне моделювання» КЗ «Луцький міський центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді Луцької міської ради», за представлену роботу 

«Будиночок білочки»; 

Ващука Назара, Ятчука Богдана, вихованців НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня- 

дитячий садок» села Гірниця Ратнівського району, за представлену роботу 

«Краз-214»; 

Драницького Богдана, вихованця гуртка «Початкове технічне 

моделювання» КЗ «Луцький міський центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді Луцької міської ради», за представлену роботу «Панно 

«Півник»; 

Кікарського Марка, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

ЗПО «Ковельська міська станція юних техніків», за представлену роботу «Авто 

для АТО»; 

Кіпець Мар’яну, вихованку НВК «ЗОШ І- ІІІ ступеня № 1- гімназія імені 

В. Газіна» смт. Ратне, за представлену роботу «Умка»;  

Колесніка Віктора, вихованця студії «Художня обробка деревини» КЗ 

«Луцька ЗОШ І-ІІІ ст. № 23 Луцької міської ради», за представлену роботу 

«Ретро-автомобіль»; 

Косило Соломію, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання»   

КЗ «Луцький ліцей № 3», за представлену роботу «Білосніжний замок 

Попелюшки»; 

Матвійчука Назарія, вихованця гуртка «Столяри-конструктори» 

Маневицького районного центру творчості дітей та юнацтва, за представлену 

роботу «Колекція моделей»; 

Повха Дмитра, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної 

ради, за представлену роботу «Підйомник»; 

Хомича Давида, Прокоповича Давида, вихованців гуртка «Свіжий вітер» 

КЗ «Луцька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 23 Луцької міської ради», за представлену 

роботу «Музики»; 

Чернія Арсена, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної 

ради, за представлену роботу «Каток»; 



Ярмолюк Маргариту, вихованку гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Ківерцівського центру позашкільної освіти, за представлену 

роботу «Музичний потяг»; 

за зайняте ІІ місце: 

Бурчака Назара, учня ЗЗСО І-ІІІ ступеня № 8 міста Ковеля, за 

представлену роботу «Моя думка в небо лине. Мене манить небо синє..»; 

Воробей Вікторію, вихованку гуртка «Бісероплетіння» ЗПО «Ковельська 

міська станція юних техніків», за представлену роботу «Бабусине обійстя»; 

Кіндер Наталію, ученицю ЗЗСО «Ліцей № 11 міста Ковеля», за 

представлену роботу «Локомотив»; 

Лавренюка Ярослава, вихованця гуртка «Сувенір» ЗОШ І-ІІІ ступенів 

села Ворокомле Камінь-Каширської районної ради, за представлену роботу 

«Ретро-автомобіль»; 

Михальчука Івана, вихованця гуртка «Сувенір» ЗОШ І-ІІІ ступенів села 

Ворокомле Камінь-Каширської районної ради, за представлену роботу «Пікап»; 

Михальчука Максима, вихованця гуртка «Сувенір» ЗОШ І-ІІІ ступенів 

села Ворокомле Камінь-Каширської районної ради, за представлену роботу 

«Автомобіль ТТ-Land»; 

Семенчук Дарину, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

Центру позашкільної освіти міста Володимира-Волинського, за представлену 

модель судна «Paddle Steamer»; 

Степаненка Ярослава, вихованця гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Волинської обласної ради, за представлену роботу «Тауерський міст»; 

Шнита Ярослава, Сивого Максима, вихованців гуртка «Початкове 

технічне моделювання» Центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Волинської обласної ради, за представлену роботу «Модель танка»; 

за зайняте ІІІ місце: 

Близнюка Філіпа, вихованця гуртка «Робота по дереву» Цуманського 

будинку дитячої та юнацької творчості, за представлену роботу «Казкова 

хатинка»; 

Володіну Олесю, вихованку гуртка «Паперопластика» Камінь-

Каширської районної станції юних техніків, за представлені роботи «Дід 

Мороз», «Єдиноріг»; 

Дмитрука Романа, вихованця гуртка «Історико-технічне стендове 

моделювання» Камінь-Каширської районної станції юних техніків, за 

представлену модель-копію пасажирського літака «Як-42Д»; 

колектив   вихованців   гуртка   «Початкове   технічне    моделювання»  

КЗ «Луцький міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Луцької міської ради», за представлену роботу «Відокремити кози від капусти»; 

Остапчука Ярослава, вихованця гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Волинської обласної ради, за представлену роботу «Музична шкатулка; 

Педич Каріму, вихованку студії флористики «Арт-мікс» Ківерцівського 

центру позашкільної освіти, за представлену роботу «Рожева мрія»; 

Прохорчук Анастасію, вихованку гуртка «Паперопластика» 

Старовижівського центру дитячої та юнацької творчості, за представлену 

роботу «Українська хата»; 
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Романович Яну, вихованку гуртка «Паперопластика» Нововолинського 

центру дитячої та юнацької творчості, за представлену роботу «Джентльмен»; 

Сидора Іллю, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» КЗ 

«Луцький НВК «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської 

ради», за представлену роботу «Бравий драгун»; 

Тарановича Назара, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості, за представлену 

роботу «У мене є мрія…». 

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

відділів освіти райдержадміністрацій, головам об’єднаних територіальних 

громад проаналізувати результати обласної виставки-конкурсу робіт учнів 

молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання та 

продовжити роботу щодо залучення дітей до участі в масових заходах з 

предметно-технічного профілю науково-технічного напряму позашкільної 

освіти. 

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

начальника управління Соломіну Т.І. 

 

 

 

 

Начальник управління                   Людмила ПЛАХОТНА 

 

 

 

Марія Шух 712 363 
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