
 
 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ  
 

Н А К А З 
 

15 вересня 2021 року                     м. Луцьк            №  345  
 

Про проведення районного та обласного 

етапів Всеукраїнських учнівських турнірів 

юних науковців у 2021-2022 навчальному році  

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 17.08.2021 р. 

№ 914 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з 

навчальних предметів у 2021/2022 навчальному році», відповідно до  

Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з 

навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, 

олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

22.09.2011 р. № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

17.11.2011 р. за № 1318/20056 (зі змінами), Положення про обласні турніри 

юних науковців, затвердженого наказом управління освіти, науки та молоді 

Волинської облдержадміністрації від 03.08.2017 р. № 461, зареєстрованого у 

Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області від 

15.08.2017 р. № 76/1597, з метою пошуку, підтримки та розвитку творчого 

потенціалу обдарованої учнівської  молоді   
 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити склад оргкомітету обласного етапу Всеукраїнських 

учнівських турнірів юних науковців  (додаток 1). 

2. Комунальній установі «Волинська обласна Мала академія наук» 

(Михалюк Т.В.):  

2.1. Провести обласний етап Всеукраїнських учнівських турнірів юних 

науковців у жовтні-листопаді 2021 року та в березні-квітні 2022 року з 

дотриманням законодавства України в частині запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-Cov-2. 

2.2.  За результатами обласного етапу сформувати склад збірних команд 

Волинської області для участі у фінальному етапі Всеукраїнських учнівських 

турнірів юних науковців. 

 

 

 



 

2.3. Профінансувати витрати на проведення обласного етапу та участь 

збірних команд області  у фінальному етапі Всеукраїнських учнівських 

турнірів юних науковців. 

3. Начальникам управлінь/відділів освіти Володимир-Волинської, Камінь-

Каширської, Ковельської та Луцької районних державних адміністрацій 

спільно з керівниками органів управління освітою територіальних громад: 

3.1. Забезпечити проведення районного етапу Всеукраїнських учнівських 

турнірів юних науковців; 

3.2. Подати від району заявки на участь в обласному етапі Всеукраїнських 

учнівських турнірів юних науковців (по 3 команди); 

3.3. Забезпечити участь збірних команд від району в обласному етапі 

Всеукраїнських учнівських турнірів юних науковців. 

4. Директорам закладів загальної середньої та позашкільної освіти 

обласного підпорядкування: 

4.1. Забезпечити участь команд в обласному етапі Всеукраїнських 

учнівських турнірів юних науковців; 

4.2. Профінансувати витрати на участь команд закладу в обласному етапі 

Всеукраїнських учнівських турнірів  юних науковців. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника-

начальника відділу дошкільної та загальної середньої освіти  управління освіти 

і науки облдержадміністрації Соломіну Т.І.  
 

 

 

Начальник                                                                           Людмила ПЛАХОТНА 
 

 

 

Лариса Роговська 727151 

Тетяна Михалюк 711 693 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ управління освіти і науки 

облдержадміністрації  

15.09.2021 _№ 345  
 

Склад оргкомітету 

 обласного етапу Всеукраїнських учнівських турнірів 

юних науковців у 2021-2022 навчальному році 
 

Соломіна Тетяна Іванівна, заступник начальника-начальник відділу дошкільної 

та загальної середньої освіти  Управління освіти і науки Волинської обласної 

державної адміністрації, голова оргкомітету; 

Громик Юрій Васильович,  професор, доктор філологічних наук, проректор з 

навчальної роботи та рекрутації Волинського національного університету  імені Лесі 

Українки, співголова оргкомітету (за згодою);  

Ковальчук Надія Віталіївна, проректор з науково-педагогічної роботи та 

партнерства, кандидат економічних наук, доцент Луцького національного технічного 

університету, співголова оргкомітету (за згодою). 

Михалюк Тетяна Вадимівна,  директор комунальної установи «Волинська 

обласна Мала академія наук», заступник  голови оргкомітету. 

Члени оргкомітету: 

Банзерук Марина Вікторівна, методист комунальної установи «Волинська 

обласна Мала академія наук»; 

Бурбела Олена Федорівна, методист комунальної установи «Волинська обласна 

Мала академія наук»; 

Євтушок Антон Леонідович, культорганізатор комунальної установи 

«Волинська обласна Мала академія наук»; 

Клімук Ірина Миколаївна, методист комунальної установи «Волинська обласна 

Мала академія наук»; 

Кулібаба Ольга Андріївна, методист комунальної установи «Волинська обласна 

Мала академія наук»; 

Курносова Аліна Володимирівна, методист комунальної установи «Волинська 

обласна Мала академія наук»;  

Мазурик Валерій Володимирович, завідувач відділом комунальної установи 

«Волинська обласна Мала академія наук»;  

Мазурик Лариса Богданівна, завідувач відділом комунальної установи 

«Волинська обласна Мала академія наук»;  

Миронюк Наталія Віталіївна, методист комунальної установи «Волинська 

обласна Мала академія наук»;  

Музиченко Оксана Семенівна, методист комунальної установи «Волинська 

обласна Мала академія наук»;  

Ніспельська Олена володимирівна, методист комунальної установи «Волинська 

обласна Мала академія наук»;  

Роїк Віта Іванівна, заступник директора комунальної установи «Волинська 

обласна Мала академія наук»;  

Роговська Лариса Іванівна, заступник начальника відділу дошкільної та 

загальної середньої освіти Управління освіти і науки Волинської 

облдержадміністрації;   

Толстіхіна Галина Андріївна, заступник директора комунальної установи 

«Волинська обласна Мала академія наук». 


