
  

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН  

ОСНОВНИХ ОБЛАСНИХ МАСОВИХ ЗАХОДІВ 

 

Комунального закладу  Львівської обласної ради  
«ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ  УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» 

на 2017 – 2018 навчальний рік 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Напрям  

роботи 

Терміни 

проведеня 

 

Відповідальний 

за реалізацію 

заходу 

(тел. 276-46-05, 

       276-42-70) 

 

Участь 

1. Фестиваль повітряних зміїв 
«Кольорове небо».   

науково-
технічний 

 
жовтень 

Стадник А.Д. 
Уляницький Ю.А. 

рекомендована 

2. Обласні змагання з авівамоделювання  

( 2 етап) 

науково-

технічний 

вересень- 

жовтень 

Стадник А.Д. 

Уляницький Ю.А. 

рекомендована  

3. Обласний конкурс юних 

фотолюбителів 

„Моя Україно!” 

науково-

технічний 

жовтень Топольник Х.В. 

Уляницький Ю.А. 

рекомендована  

4. Обласні змагання учнівської молоді з 

радіозв’язку на коротких хвилях за 

участю дитячих радіостанцій ПНЗ  

Галичини. 

науково-

технічний 

жовтень, 

листопад, 

лютий, 

 березень 

Уляницький Ю.А. 

Адамовський І.В. 

Кіщук І.М. 

рекомендована  

 

5. Обласний відкритий турнір  з  

трасового  автомоделювання  на  

Кубок  Галичини 

науково-

технічний 

 листопад 

 

Стадник А.Д. 

Уляницький Ю.А. 

Миджин О.Р. 

 

рекомендована 

6. Мінітест. Змагання учнівської молоді 

Галичини з радіозв’язку на коротких 

хвилях. 

науково-

технічний 

листопад Уляницький Ю.А. 

Адамовський І.В. 

Кіщук І.М. 

рекомендована 

7. „Різдвяна шопка”  (І  етап  обласної  
виставки - конкурсу  з початкового 

технічного  моделювання для 

молодших школярів) 

науково-
технічний 

грудень Топольник Х.В. 
 

 
рекомендована 

8. Змагання учнівської молоді Галичини з 

радіозв’язку на коротких хвилях, 

присвячеі Дню злуки, героям Крут 

науково-

технічний 

січень Уляницький Ю.А. 

Адамовський І.В. 

Кіщук І.М.  

рекомендована 

9 Обласний  конкурс  малюнка та 

комікса «Техніка майбутнього» 

науково-

технічний 

січень Чура Г.М. 

Черних О.М. 

рекомендована 

10. Обласний  конкурс  винахідників  і 

раціоналізаторів з енергоощадних 

проектів та енергозберігаючих 

технологій серед учнівської 

молоді «З технікою – наввипередки!» 

науково-

технічний 

лютий Чура Г.М. рекомендована 

11. Відкритий обласний конкурс «Цікава 

астрономія».для учнів  3-8 класів 
Галичини 

науково-

технічний 

лютий Топольник Х.В. рекомендована 

12. Обласний  (заочний)  конкурс 

„Космічні  фантазії” 

науково-

технічний 

лютий Топольник Х.В. рекомендована 

13. Обласний конкурс методрозробок та 

розробок гурткових занять серед 

педагогічних працівників ПНЗ 

науково-

технічний 

лютий Стадник А.Д. 

Уляницький Ю.А. 

Опенько С.А. 

рекомендована 

14. Відкриті обласні  змагання  з 

автомодельного спорту (2 етапи, 

трасові моделі):м. Львів, м. Стрий 

науково-

технічний 

лютий, 

березень 

Стадник А.Д. 

Уляницький Ю.А. 

рекомендована  

15. «Комп’ютерний світ – 

очима дітей» (обласний конкурс з 

інформаційних комп’ютерних 

технологій) 

науково-

технічний 

березень Опенько С.А. 

Уляницький Ю.А. 

Якубовська Ю.Я. 

рекомендована 

16. Обласні змагання з початкового 

технічного моделювання серед 

молоших  школярів. 

науково-

технічний 

березень Топольник Х.В. 

Солтис С.О. 

Копистянський С.О. 

рекомендована 



 

 + 10 заходів Всеукраїнського масштабу 
*Можливі зміни в датах проведення обласних змагань та конкурсів  у зв’язку з Всеукраїнськими заходами. 

 

 

 

 

Директор КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ»                                                 C. Опенько 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

17 Обласний конкурс з радіо-

конструювання та приладобудування 

(2 етапи) для учнів Галичини 

науково-

технічний 

березень 

квітень 

Чура Г.М. 

Адамовський І.В. 

рекомендована 

18. Обласні змагання  учнівської молоді з 

судномодельного спорту  

науково-

технічний 

      квітень Стадник А.Д. 

Уляницький Ю.А. 

рекомендована 

19. „Свято  майстрів” 

(2 -й  етап  обласної  виставки – 

конкурсу початкового  технічного  

моделювання для учнів молодшого 

шкільного віку) 

науково-

технічний 

квітень Топольник Х.В. 

 

рекомендована 

20. „Наш  пошук  і  творчість – 

тобі, Україно!” 

(Обласна виставка-конкурс  науково - 

технічної  творчості  учнівської  молоді ) 

науково-

технічний 

квітень Чура Г.М. 

Копистянський С.О. 

 

рекомендована 

21. „Знай і люби свій  край” (виставка-

конкурс робіт образотворчого та 

декоративно-ужиткового  мистецтва ) 

науково-

технічний 

квітень Топольник Х.В. 

Уляницький Ю.А. 

рекомендована 

22. Відкриті обласні змагання з 

ракетомодельного спорту 

науково-

технічний 

 квітень Стадник А.Д. 

Уляницький Ю.А. 

рекомендована 

23. Обласні змагання з  автомотоспорту 

(картингу) 

науково-

технічний 

травень Стадник А.Д. 

Ткач Ю.П. 

рекомендована 

24. Огляд роботи загонів ЮІР та КВН ЮІР 

(обласні етапи Всеукраїнського 

конкурсу) 

науково-

технічний 

травень Опенько С.А. 

Шевчук К. 

рекомендована 

25. Відкриті обласні змагання з 

автомодельного спорту  (кімнатні 

кордові моделі), Кубок Галичини 

науково-

технічний 

березень 

(листопад) 

Стадник А.Д. 

Жидік І.А. 

рекомендована 

26. Обласні змагання учнівської молоді з 

авіамодельного спорту  (вільнолітаючі 

моделі)  

науково-

технічний 

  

 червень 

Стадник А.Д. 

Уляницький Ю.А. 

Копистянський С.О. 

 

рекомендована 

27 Заходи лідерів учнівського 
самоврядування області  

(за окремим планом) 

науково-
технічний 

протягом 
року 

Шевчук К. рекомендована 


