ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
НАКАЗ
м. Київ
від 08.11.2010

№ 192

Про проведення міського конкурсу
учнівської молоді з радіоелектронного
конструювання в грудні 2010 року
Відповідно до програми «Освіта столиці. 2006-2010 рр.», на виконання
плану роботи Головного управління освіти і науки на 2010 рік, з метою
пропаганди науково-технічної творчості серед дітей та юнацтва
Н А К А З У Ю:
1. Провести міський конкурс учнівської молоді з радіоелектронного
конструювання 4, 5 грудня 2010 року на базі Станції юних техніків - Центру
науково-технічної творчості Дніпровського району м. Києва.
2. Затвердити Умови проведення міського конкурсу учнівської молоді з
радіоелектронного конструювання та склад журі конкурсу (додатки 1,2).
3. Відповідальність за організацію та проведення міського конкурсу учнівської
молоді з радіоелектронного конструювання покласти на начальника
управління освіти Дніпровської районної у м.Києві державної адміністрації
Коваленко І.І.
4. Начальникам управлінь освіти районних у м.Києві державних адміністрацій,
заступнику начальника Головного управління освіти і науки - начальнику
відділу професійно-технічної освіти Кучинському М.С.:
4.1. Забезпечити участь вихованців загальноосвітніх, позашкільних та
професійно-технічних навчальних закладів у міському конкурсі з
радіоелектронного конструювання відповідно до Умов проведення.
4.2. Призначити відповідальних за життя, здоров’я дітей у дорозі та під час
проведення конкурсу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника
начальника Головного управління освіти і науки Челомбітько В.Ю.
Начальник

В. Горюнова

Додаток 1
до наказу Головного управління освіти і науки
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації
від 08.11.2010 № 192

Умови
проведення міського конкурсу учнівської молоді
з радіоелектронного конструювання

-

-

-

1. Мета та завдання конкурсу
організація змістовного дозвілля учнівської молоді, пошук його нових форм;
стимулювання творчого, інтелектуального розвитку учнівської молоді,
підвищення рівня технічної майстерності та задоволення потреб у творчій
самореалізації;
поглиблення технічних знань учнів у галузі вітчизняної та світової
радіотехніки;
сприяння створенню, розвитку та збереженню мережі гуртків
радіоконструювання в
загальноосвітніх, позашкільних та професійнотехнічних навчальних закладах;
обмін досвідом роботи.

2. Керівництво та організація конкурсу
Конкурс проводиться Головним управлінням освіти і науки м. Києва та
міським координаційним центром науково-технічної творчості учнівської
молоді на базі Станції юних техніків - Центру науково-технічної творчості
Дніпровського району (вул. Кібальчича, 12-а тел. 542-69-48). Організація
проведення конкурсу покладається на СЮТ-ЦНТТМ Дніпровського р-ну.
Склад журі затверджується Головним управлінням освіти і науки.
3. Учасники конкурсу
До участі в конкурсі запрошуються учні (вихованці) загальноосвітніх,
професійно - технічних та позашкільних навчальних закладів:
- молодша вікова група - 1 учасник віком до 14 років (включно);
- старша вікова група - 1 учасник віком до 18 років.
Для участі в захисті особистих розробок кількість учасників не обмежена.
Від навчального закладу може брати участь 2 команди.
Керівник, який очолює команду, несе відповідальність за збереження
життя, здоров’я дітей в дорозі та під час проведення конкурсу.
4. Умови та програма проведення конкурсу
Міському конкурсу передують гурткові, шкільні, районні конкурси.
Команда для участі в конкурсі кожного наступного рівня формується з
переможців та призерів попередніх конкурсів.
Програма конкурсу передбачає:
теоретичний залік; розробка друкованої плати; монтаж та налагодження
радіоелектронного пристрою; захист особистих конструкторських розробок для

дітей старшої та молодшої вікових груп; науково-практична конференція; обмін
досвідом роботи.
Кожен учасник захисту повинен подати в журі: прилад, технічний паспорт, в
якому вказується: призначення приладу, технічні характеристики, електрична
схема, опис роботи схеми, інструкція по роботі, використана література,
планшет для захисту роботи.
Конкурс проводиться згідно з Правилами, зазначеними на веб-сайті:
www. Palaze. Kiev. Ua (відділ науково-технічної творчості).
5. Необхідна документація
Кожна команда повинна представити: заявку на участь у конкурсі
(попередню та остаточну), копії свідоцтв про народження учасників, медичні
довідки. Попередня заявка подається за адресою: м. Київ, вул. Кібальчича,12-а
до 1 грудня, остаточна заявка подається в організаційний комітет 04 грудня
2010 року. Форма заявки:
ЗАЯВКА
на участь у міському конкурсі з радіоелектронного конструювання
__________________________________________________________________
(назва закладу)
просить допустити до участі у конкурсі команду в складі:
№
п/п

Прізвище, ім'я

Назва
номінації

Дата
народження

Школа,
клас

Домашня
адреса

П.І.Б.
Керівника
гуртка

Керівник команди _______________________________
Директор
М.П.

6. Матеріальне забезпечення
Витрати на проведення конкурсу відносяться за рахунок коштів Головного
управління освіти і науки відповідно до затвердженого кошторису.
Витрати на проїзд та харчування учасників відносяться за рахунок
відряджуючих організацій.
7. Визначення переможців та нагородження
Командна першість визначається за максимальною кількістю балів,
набраних командами на всіх етапах конкурсу.
Особиста першість визначається за максимальною кількістю балів,
набраних її учасниками.
Учасники, які посіли призові місця в особистій першості, нагороджуються
дипломами міського координаційного центру науково-технічної творчості
учнівської молоді та призами Головного управління освіти і науки.
Команда - переможець нагороджується кубком та грамотою Головного
управління освіти і науки м. Києва.
Команди-призери нагороджуються грамотами Головного управління освіти
і науки м. Києва.
Заступник начальника

В. Герасименко

Додаток 2
до наказу Головного управління освіти і науки
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації
від 08.11.2010 № 192

Склад журі
міського конкурсу учнівської молоді з радіоелектронного конструювання
Голова журі: Калита Г.С., завідуючий лабораторією радіоконструювання
Українського центру позашкільної освіти (за згодою).
Секретар:

Редько М.В., методист Станції юних техніків - Центру
науково-технічної творчості Дніпровського району.

Члени журі:
Мироненко В.І.,
Заєць Я.І.,
Бубнов А.Ф.,
Грицаєнко В.М.,
Калениченко Е.П.,
Романенко Л.В.,
Варченко І.К.,
Вітковський В.В.,
Міхеєв В.О.,
Маковська Т.Л.,

Заступник начальника

- завідуючий
лабораторією
радіоелектроніки
Київського Палацу дітей та юнацтва;
- керівник гуртка ІОТ Станції юних техніків Центру
науково-технічної
творчості
Дніпровського району;
- керівник гуртка радіоелектроніки Дитячого
юнацького центру Дарницького району;
- керівник
гуртка
радіоелектроніки
Центру
технічної творчості молоді Дарницького району;
- методист Центру НТТМ „Сфера” Оболонського
району (міського координаційного центру
науково-технічної творчості учнівської молоді);
- керівник гуртка радіоелектроніки Навчальновиховного комплексу Солом’янського району;
- керівник гуртка радіоелектроніки Центру НТТМ
„Сфера” Оболонського району;
- керівник
гуртка
радіоелектроніки
Центру
технічної творчості ”Юність” Солом'янського
району;
- керівник гуртка радіоелектроніки Палацу дітей та
юнацтва Солом’янського району;
- керівник гуртка радіоелектроніки Навчальновиховного комплексу Солом’янського р-ну.
В. Герасименко

