
УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

Про підсумки обласних 
змагань учнів молодшого шкільного 
віку з початкового технічного 
моделювання в режимі онлайн

На виконання наказу департаменту освіти, науки та молодіжної 
політики облдержадміністрації від 16.04.2021 № 103 «Про проведення 
обласних змагань учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного 
моделювання» 13-14 травня 2021 року проведено обласні змагання учнів 
молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання (далі -  
Змагання) в режимі онлайн.

У Змаганнях взяли участь 24 учасники із закладів загальної середньої 
та позашкільної освіти Долинської, Івано-Франківської, Коломийської, 
Калуської, Надвірнянської, Рогатинської, Тлумацької міських, 
Богородчанської, Кутської селищних, Верхнянської сільської рад області, 
Обласного державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 
Івано-Франківської обласної ради.

ЗмаганнКпроводились на платформі Ооо§1е Сіаззгоот та включали три 
завдання: теоретичний залік, домашнє завдання, дистанційне завдання 
(синхронно). Учасники продемонстрували високі вміння і навички, які 
отримали на заняттях гуртків початкового технічного моделювання.

На підставі підсумкових протоколів

НАКАЗУЮ:
1. Нагородити грамотами департаменту освіти, науки та молодіжної 

політики облдержадміністрації та подарунками переможців Змагань 
(додаток 1).

АїР, О̂ . 202 V р.
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м. Івано-Франківськ



2. Нагородити подяками департаменту освіти, науки та молодіжної 
політики облдержадміністрації педагогічних працівників за високий рівень 
підготовки переможців Змагань (додаток 2).

3. Керівникам місцевих органів управління освітою довести наказ до 
відома керівників закладів освіти.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 
департаменту -  начальника управління освіти і науки департаменту освіти, 
науки та молодіжної політики облдержадміністрації І.Гаврилюка.

Директор департаменту



Додаток 1
до наказу департаменту 
освіти, науки та молодіжної 
політики облдержадміністрації
від Д їР, 05. /№̂ / № ІС V

Список переможців
обласних змагань учнів молодшого шкільного віку 

з початкового технічного моделювання

Молодша вікова група
Перше місце

Карапчук Петро Валерійович, учень 3 класу Розтоківського ліцею 
Кутської селищної ради Косівського району (керівник Карапчук О .Я.)
Друге місце

Стебеляк Софія Назарівна, учениця 3 класу Парищенського ліцею 
Надвірнянської міської ради (керівник Петрик В.В.)
Третє місце

Провальний Мартін Петрович, вихованець гуртка «Початкове технічне 
моделювання» Тлумацького будинку дитячої та юнацької творчості 
Тлумацької міської ради (керівник Цимбалій В.В.)

Старша вікова група
Перше місце

Тимків Максим Васильович, вихованець гуртка «Початкове технічне 
моделювання» Верхнянського ліцею Верхнянської сільської ради (керівник 
Галій Л.Р.)
Друге місце

Стець Анна Володимирівна, вихованка гуртка «Технічне 
конструювання» Центру науково-технічної творчості учнівської молоді 
Калуської міської ради (керівник Сухарник Г.І.)
Третє місце

Кепша Артем Романович, вихованець гуртка «Чарівний лобзик» 
Долинської станції юних техніків Долинської міської ради (керівник 
Микитин Г.З.)



Додаток 2
до наказу департаменту 
освіти, науки та молодіжної 
політики облдержадміністрації
від £/) 0ГДії/ № //9

Список педагогічних працівників, які підготували переможців 
обласних змагань учнів молодшого шкільного віку з початкового

технічного моделювання

Галій Леся Романівна, керівник гуртка «Початкове технічне 
моделювання» Верхнянського ліцею Верхнянської сільської ради;

Карапчук Олена Ярославівна, вчитель математики та фізики 
Розтоківського ліцею Кутської селищної ради Косівського району;

Микитин Галина Зігмундівна, керівник гуртка «Чарівний лобзик» 
Долинської станції юних техніків Долинської міської ради;

Петрик Володимир Васильович, вчитель трудового навчання 
Парищенського ліцею Надвірнянської міської ради;

Сухарник Галина Іванівна, керівник гуртка «Технічне конструювання» 
Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Калуської міської 
ради;

Цимбалій Володимир Васильович, керівник гуртка «Початкове 
технічне моделювання» Тлумацького будинку дитячої та юнацької творчості 
Тлумацької міської ради.


