
 
 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ  І  НАУКИ 
 

Н А К А З  
 

20.04.2017                                         Ужгород                                             № 128 

 

 

Про підсумки обласного етапу 

Всеукраїнських виставок-конкурсів 

науково-технічної творчості 

учнівської молоді ,,Наш пошук і 

творчість – тобі, Україно!’’ та 

робіт учнів молодшого шкільного 

віку з початкового технічного 

моделювання 

 

 

         Відповідно до наказу департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації 03.02.2017 № 22 ,,Про проведення обласного етапу 

Всеукраїнських виставок-конкурсів науково-технічної творчості учнівської 

молоді ,,Наш пошук і творчість – тобі, Україно!’’ та робіт учнів молодшого 

шкільного віку з початкового технічного моделювання’’ 14 березня – 

13 квітня 2017 року проведено обласний етап Всеукраїнських виставок-

конкурсів науково-технічної творчості учнівської молоді ,,Наш пошук і 

творчість – тобі, Україно!’’ та робіт учнів молодшого шкільного віку з 

початкового технічного моделювання (далі – виставка-конкурс). 

На виставку-конкурс ,,Наш пошук і творчість – тобі, Україно!’’ 

надійшла 151 робота від учнів загальноосвітніх шкіл та вихованців 

позашкільних навчальних закладів із 13 районів та міст області, а саме: 

м. Мукачево, м. Ужгород, м. Хуст, Виноградівського, Великоберезнянського, 

Іршавського, Міжгірського, Рахівського, Свалявського, Тячівського, 

Ужгородського, Хустського районів, Вільховецької об’єднаної 

територіальної громади. 

Не взяли участі у виставці-конкурсі: м. Берегово, м. Чоп, Берегівський, 

Воловецький, Мукачівський, Перечинський райони.  

Роботи були представлені у 7-ми розділах. 

На виставку-конкурс робіт учнів молодшого шкільного віку з 

початкового технічного моделювання надійшло 158 робіт від учнів 

загальноосвітніх шкіл та вихованців позашкільних навчальних закладів із 13 

районів та міст області, а саме: м. Мукачево, м. Ужгород, м. Хуст, 
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Берегівського, Виноградівського, Великоберезнянського, Іршавського, 

Міжгірського, Рахівського, Свалявського, Тячівського, Хустського районів, 

Вільховецької об’єднаної територіальної громади. 

Не взяли участі у виставці-конкурсі м. Берегово, м. Чоп, Воловецький, 

Мукачівський, Перечинський, Ужгородський райони.  

Роботи були представлені у 8-ми розділах. 

Усі роботи виставок-конкурсів відзначаються креативністю та високим 

художньо-технічним рівнем. 

Враховуючи вищенаведене та на підставі рішення журі зазначених 

виставок-конкурсів, 

 

НАКАЗУЮ: 

  

1. Затвердити список переможців обласного етапу Всеукраїнських 

виставок-конкурсів науково-технічної творчості учнівської молоді ,,Наш 

пошук і творчість – тобі, Україно!’’ (додаток 1) та робіт учнів молодшого 

шкільного віку з початкового технічного моделювання (додаток 2). 

2. Нагородити учнів, які стали переможцями обласного етапу виставок-

конкурсів, дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів департаменту освіти і науки 

Закарпатської облдержадміністрації. 

3. Начальникам місцевих органів управління освітою: 

3.1. Довести до відома керівників загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладів результати обласного етапу виставок-конкурсів. 

3.2. Проаналізувати результати проведення виставок-конкурсів і вжити 

заходи для подальшої активізації роботи з обдарованою учнівською 

молоддю. 

4. Закарпатському обласному центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді до 18 травня 2017 року організувати та забезпечити участь 

робіт переможців обласного етапу у Всеукраїнських виставках-конкурсах 

науково-технічної творчості учнівської молоді ,,Наш пошук і творчість – 

тобі, Україно!’’ та робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового 

технічного моделювання. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 


