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____________№ ___________                       на № _________ від  __________ 

Начальникам управлінь освіти міських 

(міст обласного значення) рад, відділів 

освіти райдержадміністрацій, головам 

об’єднаних територіальних громад, 

керівникам закладів освіти обласного 

підпорядкування  

Щодо завдань ХХІІ обласного турніру 

юних винахідників і раціоналізаторів  

 

Повідомляємо, що у жовтні-листопаді 2019 року комунальною установою 

“Волинська обласна Мала академія наук” буде проведено XXІІ обласний турнір 

юних винахідників і раціоналізаторів.  

Турнір проводитиметься відповідно до вимог “Положення про обласний 

турнір юних винахідників і раціоналізаторів”, затвердженого наказом управління 

освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації від 

03 серпня 2017 року №466, зареєстрованого в Головному територіальному 

управлінні юстиції у Волинській області 15 серпня 2017 року за № 78/1599.  

Надсилаємо перелік завдань XХІІ обласного турніру юних винахідників і 

раціоналізаторів (додаток 1).  

До участі у турнірі допускаються збірні команди учнів 9-11 класів з районів 

та міст області, об’єднаних територіальних громад, закладів освіти обласного 

підпорядкування, сформовані відповідно до адміністративно-територіального 

підпорядкування закладів загальної середньої освіти. Просимо врахувати, що до 

участі у турнірі допускається по одній команді від районів з поділом на об’єднані 

територіальні громади. Участь команд станцій юних техніків та центрів науково-

технічної творчості учнівської молоді у турнірі юних винахідників і 

раціоналізаторів є обов’язковою.  

Для участі в турнірі необхідно до 10 жовтня 2019 року надіслати заявку 

відповідно до вказаної форми (додаток 2) на адресу комунальної установи 

“Волинська обласна Мала академія наук”: 43024, м. Луцьк, вул. В’ячеслава 

Чорновола, 3, комунальна установа “Волинська обласна Мала академія наук”,  

e-mail: vvman92@gmail.com. 

Додатки на 4 арк. у 1 прим. 
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