
 
 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ  
 

Н А К А З 
 

13 грудня 2021 р                                   м. Луцьк              №  500     

 

Про підсумки обласного 

конкурсу-змагання  

з радіоелектронного конструювання 

 

 

На виконання наказу управління освіти і науки облдержадміністрації          

від 10 листопада 2021   року № 450 «Про проведення обласного конкурсу-

змагання з радіоелектронного  конструювання», з метою  стимулювання 

творчого та інтелектуального розвитку, зростання технічної майстерності дітей, 

пошуку та підтримки обдарованої учнівської молоді й задоволення її потреб у 

творчій самореалізації, сприяння зростанню мережі гуртків радіоелектронного  

конструювання 11 грудня 2021 року на базі Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Волинської обласної ради відбувся обласний конкурс-

змагання з радіоелектронного конструювання. 

  У заході взяло участь 6 команд (15 учасників), які представили   

Маневицький Центр творчості дітей та юнацтва,  Володимир-Волинський 

Центр позашкільної освіти, Будинок дитячої та юнацької творчості 

Любешівської селищної ради, Липинський ліцей Підгайцівської ТГ Луцького 

району, Луцький міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Луцької міської ради,  Центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Волинської обласної ради. 

 Під час конкурсу-змагання учасники склали теоретичний залік, 

розробили та виготовили друковані плати, здійснили монтаж 

радіоелектронного пристрою. Учні показали достатній рівень підготовки, 

ґрунтовні теоретичні знання та високі практичні навики з радіоелектронного  

конструювання. 

 

На підставі підсумкових матеріалів та рішення журі 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. За перемогу в обласному конкурсі-змаганні з радіоелектронного 

конструювання та досягнення високих результатів у командному заліку 

нагородити грамотами управління освіти і науки облдержадміністрації: 



за зайняте І місце – команду Маневицького Центру творчості дітей та 

юнацтва; 

за зайняте ІІ місце –  команду Володимир-Волинського Центру 

позашкільної освіти; 

за зайняте ІІІ місце – команду Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Волинської обласної ради.  

2. Керівникам місцевих органів управління освітою    проаналізувати      

результати      обласного       конкурсу-змагання     з радіоелектронного 

конструювання, розглянути можливість розширення мережі предметно-

технічних гуртків та продовжити роботу щодо залучення вихованців до участі в 

обласних масових заходах з науково-технічного напряму позашкільної освіти. 

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти заступника 

начальника – начальника відділу дошкільної та загальної середньої освіти 

управління освіти і науки облдержадміністрації Соломіну Т.І. 

 

 

 

 

Начальник управління                                   Людмила ПЛАХОТНА 

Оксана Філіпчук 712 363 

Світлана Твердохліб 727 151 
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