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ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ 

ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Н А К А З

від 21.02.2022 р. Ужгород №7-о

Про проведення обласного етапу 
Всеукраїнської виставки-конкурсу 
науково-технічної творчості 
учнівської молоді „Наш пошук і творчість 
-  тобі, Україно!”, присвяченої Дню 
Конституції України

На виконання наказу департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
облдержадміністрації від 17.02.2022 №117 „Про проведення обласної 
виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді „Наш пошук 
і творчість -  тобі, Україно!”, присвяченої Дню Конституції України, з метою 
підтримки й розвитку творчого, духовного та інтелектуального розвитку дітей, 
технічної творчості учнівської молоді, популяризації та пропаганди науково- 
технічної творчості, пошуку та підтримки обдарованих дітей, підвищення ролі 
технічної творчості у системі закладів позашкільної освіти та враховуючи 
карантинні обмеження, спричинені поширенням коронавірусної інфекції

НАКАЗУЮ:

1. Провести з 28 березня до 29 квітня 2022 року на базі Закарпатського 
обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді обласну 
виставку-конкурс науково-технічної творчості учнівської молоді „Наш пошук і 
творчість -  тобі, Україно!”, присвячену Дню Конституції України (далі -  
виставка-конкурс) за п’ятьма розділами згідно з витягом Умов проведення 
Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської 
молоді „Наш пошук і творчість -  тобі, Україно!”, присвяченої Дню Конституції 
України.

2. Відповідальність за організацію та проведення виставки-конкурсу 
покласти на завідувача відділу дизайну та декоративно-прикладного мистецтва 
Юртин Оксану Юріївну.



3. Затвердити склад організаційного комітету (додаток 1).
4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Ковану Мирославу 

Михайловичу довести до відома зміст даного наказу всім керівникам гурткової 
роботи відповідних профілів Закарпатського обласного центру науково- 
технічної творчості учнівської молоді.

5. Завідувачу відділу дизайну та декоративно-прикладного мистецтва 
Юртин Оксані Юріївні:

5.1 До 23 лютого 2022 року довести до відома учасників виставки- 
конкурсу інформацію, що для участі в II (обласному) етапі виставки-конкурсу 
необхідно до 23 березня 2022 року подати Закарпатському обласному центру 
науково-технічної творчості учнівської молоді:

5.1.1. На електронну адресу zakocnttum@ukr.net такі документи (файли 
тільки у форматі doc):

підсумковий наказ за результатами проведення І етапу виставки-конкурсу;
загальну заявку на участь у II етапі виставки-конкурсу переможців І етапу 

виставки-конкурсу;
паспорт на кожен експонат.
5.1.2. Заповнену реєстраційну форму кожного окремого експонату 

переможців І етапу виставки-конкурсу у форматі jpg (наприклад: Планер 
Петренко Іван Вільховецька ТГ 1 .jpg) кожного окремого експонату переможців І 
етапу виставки-конкурсу (у кількості до 3-х фото на одну роботу у різних 
ракурсах, не більше 23 експонатів) за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/e/lFAIpQLSeiMk09RG7kY4rd- 
lC2iBozkvmWAMvAiXzietvWhDvq314ifg/viewform?usp=sf link

5.2. По закінченню виставки-конкурсу оформити протокол засідання журі 
з підведенням підсумків, скласти звіт та інформувати департамент освіти і науки, 
молоді та спорту Закарпатської облдержадміністрації про проведення заходу.

6. За підсумками І етапу обласної виставки-конкурсу у визначений 
Українським державним центром позашкільної освіти термін надіслати на 
Всеукраїнську виставку-конкурс науково-технічної творчості учнівської молоді 
„Наш пошук і творчість -  тобі, Україно!”, присвячену Дню Конституції 
України файли фотографій робіт переможців до 18 років включно у п’яти 
розділах: „Прилади та обладнання” (до 2 робіт), „Ігри та іграшки з елементами 
електротехніки (-техніки)” (до 4 робіт), „Техніка майбутнього” (до 2 робіт), 
„Спортивно-технічне моделювання” (до 10 робіт), „Архітектура та 
будівництво” (до 2 робіт) разом із супровідною документацією.

7. Витрати на відрядження відповідальних за доставку робіт віднести на 
рахунок коштів установ, що відряджяють.

8. Взяти до уваги, що участь у виставці-конкурсі здійснюється на 
добровільних засадах.

Директор ЗОЦНТТУМ Валерій КОРСАК

mailto:zakocnttum@ukr.net
https://docs.google.com/forms/d/e/lFAIpQLSeiMk09RG7kY4rd-lC2iBozkvmWAMvAiXzietvWhDvq314ifg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/lFAIpQLSeiMk09RG7kY4rd-lC2iBozkvmWAMvAiXzietvWhDvq314ifg/viewform?usp=sf_link

