
 
 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ 

 

УПРАВЛIННЯ ОСВIТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ 
 

Н А К А З 
 

08.06.2015 року               м. Луцьк                № 28 

 

Про  проведення обласних літніх шкіл 

“Основи мікроелектроніки  та робототехніки”    

та “Юний  програміст” для обдарованих дітей 

 

 

 На виконання Регіональної комплексної програми розвитку освіти 

Волинської області на 2014-2017 роки, затвердженої рішенням Волинської  

обласної ради від 26.09.2014 № 30/19, з метою організації та проведення 

обласних літніх профільних шкіл для обдарованих дітей 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 1. Комунальній установі “Волинська обласна Мала академія наук” 

(Толстіхіна Г.А.): 

1.1. Провести  з 15 по 21 червня 2015 року обласні літні школи “Юний 

програміст” і “Основи мікроелектроніки та робототехніки” в м. Луцьку  на базі 

Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною  підготовкою  

для 20 обдарованих дітей (додатки 1, 2) за адресою м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6. 

1.2. Розробити та затвердити до 12 червня 2015 року навчально-виховну 

програму роботи обласних літніх шкіл “Юний програміст” і “Основи 

мікроелектроніки та робототехніки” для обдарованих дітей.  

1.3. Профінансувати витрати на проведення обласних літніх шкіл 

“Юний програміст” і “Основи мікроелектроніки та робототехніки” для 

обдарованих дітей за рахунок коштів КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" та 

спецрахунку,  відповідно до затверджених кошторисів. 

2. Начальнику Волинського обласного ліцею з посиленою військово-

фізичною підготовкою (Боснюк П.З.):  

2.1. Забезпечити проживання, харчування та медичне обслуговування 

учасників обласних літніх шкіл “Юний програміст” і “Основи мікроелектроніки 

та робототехніки”, зазначених у додатках 1 та 2 цього наказу. 

2.2. Надати навчально-матеріальну та спортивну базу ліцею для 

функціонування обласних літніх шкіл “Юний програміст” і “Основи 

мікроелектроніки та робототехніки”. 



3. Начальникам управлінь освіти виконкомів міських (міст обласного 

значення) рад, відділів освіти райдержадміністрацій, керівникам навчальних 

закладів обласного підпорядкування:  

3.1. Забезпечити участь учнів, зазначених у додатках 1, 2 цього наказу, в 

роботі обласних літніх шкіл “Юний програміст” і “Основи мікроелектроніки та 

робототехніки”. 

3.2. Врахувати, що проїзд учасників обласних літніх шкіл “Юний 

програміст” і “Основи мікроелектроніки та робототехніки” до м. Луцька і назад 

та відрядження супроводжуючим особам здійснюється за рахунок сторони, що 

відряджає та інших коштів не заборонених чинним законодавством.  

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Заступник начальника                             Л.ПЛАХОТНА 

 

 

Роговська 727 151 

Мазурик 257 004 



 

Додаток 1 

до наказу управління освіти, науки 

та молоді облдержадміністрації 

 08.06.2015 року № 28 

 

 

Список 

учасників обласної літньої школи “Юний програміст”  

 

1. Жук Орест, учень 9 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

с. Колона Іваничівського району; 

2. Левчук Володимир, учень 10 класу загальноосвітньої школи                    

І-ІІІ ступенів с. Видраниця Ратнівського району; 

3. Білик Ольга, учениця 8 класу Володимир-Волинської гімназії імені 

Олександра Цинкаловського; 

4. Шевчук Віталій, учень 9 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

с. Підбереззя Горохівського району; 

5. Сасовський Юрій, учень 10 класу загальноосвітньої школи                        

І-ІІІ ступенів с. Маяки Луцького району; 

6. Войтович Олександр, учень 9 класу загальноосвітньої школи                    

І-ІІІ ступенів № 1 імені І.Я. Франка м. Горохів; 

          7. Луцюк Андрій, учень 10 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 1 імені І.Я. Франка м. Горохів; 

          8. Мальчевський Максим, учень 9 класу загальноосвітньої школи               

І-ІІІ ступенів імені В’ячеслава Липинського с. Затурці Локачинського району; 

9. Баран Ірина, учениця 10 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів        

с. Старий Загорів Локачинського району;  

10. Романюк Антон, учень 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 2–гімназія» смт Маневичі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

до наказу управління освіти, науки 

та молоді облдержадміністрації 

  08.06.2015 року № 28 

 

 

 

 

Список 

учасників обласної літньої школи “Основи мікроелектроніки та робототехніки” 

 
 

1. Данилюк Олександр, учень 10 класу навчально-виховного комплексу 

“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11-ліцей” м. Ковеля Волинської 

області; 

2. Яковицький Олег, учень 10 класу навчально-виховного комплексу 

“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11-ліцей” м. Ковеля Волинської 

області; 

3. Лисиця Павло, учень 10 класу Нововолинського ліцею-інтернату 

Волинської обласної ради; 

4. Міліщук Роман, учень 10 класу Нововолинського ліцею-інтернату 

Волинської обласної ради; 

5. Дацюк Ярослав, учень 10 класу комунального закладу “Навчально-

виховний комплекс “загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 13 колегіум” міста 

Ковеля”; 

6.  Кухар Тарас, учень 11 класу ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 м. Ківерці Волинської 

області; 

7. Торчило Андрій, учень 8 класу, навчально-виховного комплексу 

“Нововолинська спеціалізована школа І-ІІІ ступеня № 1 – колегіум 

Нововолинської міської ради Волинської області”; 

8. Старицький Олександр, учень 7 класу, навчально-виховного 

комплексу “Нововолинська спеціалізована школа І-ІІІ ступеня № 1 – 

колегіум Нововолинської міської ради Волинської області”; 

9. Курносов Володимир, учень 8 класу комунального закладу “Луцький 

навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради”; 

10. Грона Ольга, учениця 11 класу Володимир-Волинської 

спеціалізованої  школи-інтернату I – III ступенів "Центр освіти та соціально-

педагогічної підтримки". 
 

 

 

 

 

 

 

 


