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Інформаційна довідка  

щодо засідання обласного методоб’єднання керівників гуртків радіосправи 
(радіотехнічних, радіоелектронного конструювання, спортивної радіопеленгації, операторів КХ-радіостанції),  

проведеного 25 січня 2023 року в режимі ZOOM-конференції  

  

 Стисла інформаційна довідка подається у зв’язку з низькою кількістю 

учасників у заході (з поважних причин) та важливістю питань, що розглядалися. 

 Конференція тривала 30 хвилин. Основними питаннями були: 

1) Аналіз роботи профільної мережі гуртків та масових заходів у 2022 році. 

2) Календар масових заходів на 2023 рік. 

3) Про стан профільної мережі гуртків в області на 2023-2024 навчальний рік. 

 
 

За підсумком обговорення, затверджено такий 

календарний план масових заходів на 2023 рік. 

 
№ Захід Місце Дата 

і час 

Формат  Орієнт.  

кільк. 

 учасн. 

Особливості 

проведення 

1 Обласний конкурс з 

радіоелектроніки, 

радіоконструювання   

та приладобудування 

КЗ ЛОР 

«ЛОЦНТТУМ» 
25.03.2023 заочно по 10 осіб у 

3-х вікових 

категоріях 

в 1 етап – захист 

власних проектів 

2 Обласна виставка-

конкурс дитячих 

творчих робіт 

«Техніка 
майбутнього+» 

КЗ ЛОР 

«ЛОЦНТТУМ» 
28.02-

10.03.2023 

заочно 150-180 осіб Згідно надісланих 

умов проведення 

3 Обласний турнір з 

швидкісного 

радіоконструювання 

КЗ ЛОР 

«ЛОЦНТТУМ» 
08.04.2023 комбінований по 10 осіб у 

2-х вікових 

категоріях 

згідно із 

затвердженим 

регламентом 

4 Обласний етап 

Всеукраїнської 

виставки-конкурсу 

науково-технічної 

творчості учнівської 

молоді «Наш пошук і 

творчість – тобі, 

Україно!» 

КЗ ЛОР 

«ЛОЦНТТУМ» 
03-08.04.2023 згідно з 

умовами 

Всеукраїнськ

ої виставки-

конкурсу  

15-20 осіб Залежно від того, 

який формат буде 

визначено  

умовами: очний чи 

заочний 
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5 Обласні змагання з 

енергоощадних та 

енергозберігаючих 

технологій «З 

технікою – 

наввипередки! 

КЗ ЛОР 

«ЛОЦНТТУМ» 
08.04.2023 комбінований по 10 осіб у 

2-х вікових  

категоріях 

 

6 Участь у 

Всеукраїнській 
виставцй-конкусі 

науково-технічної 

творчості учнівської 

молоді «Наш пошук і 

творчість – тобі, 

Україно!» 

м.Киів травень 2023 згідно з 

умовами 
Всеукраїнськ

ої виставки-

конкурсу  

переможці 

обласного 
етапу (5-10 

осіб) 

 

7 Участь у 

Всеукраїнських 

змаганнях з 

радіоелектронного 

конструювання 

м.Київ квітень 2023 згідно з 

умовами 

змагань 

2-3 особи  

 

 

 

 

 

Заступник директора з НВР                                                                  Галина Чура 
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