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Про підсумки проведення 

Всеукраїнського конкурсу-змагання 

учнів молодшого шкільного віку з 

початкового технічного моделювання 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 25.12.2015 

№1360 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2016 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів для 

педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2016 рік» з 14 

по 16 квітня 2016 р. у місті Чернігові було проведено Всеукраїнський конкурс-

змагання учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного 

моделювання. 

У конкурсі взяли участь 15 команд з Волинської, Дніпропетровської, 

Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Миколаївської, Полтавської, 

Рівненської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, 

Чернівецької, Чернігівської областей та м. Києва. Всього у заході прийняли 

участь 49 учасників (серед яких 33 дитини). 

Відповідно до рішення журі 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити: 

1.1. Дипломами Українського державного центру позашкільної освіти  

команди, які зайняли призові місця: 

І місце – команду Чернігівської області; 

ІІ місце – команду Волинської області; 

ІІІ місце – команду Сумської області. 

1.2. Грамотами Українського державного центру позашкільної освіти 

керівників команд-призерів:  
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Гаркун Лесю Валеріївну та Лисицю Марину Анатоліївну, керівників 

гуртка «Початкове технічне моделювання» Чернігівського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

Кибенка Михайла Миколайовича, керівника гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Шосткинської міської станції юних техніків Сумської області; 

Хільчук Жанну Євгенівну, керівника гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Волинського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді. 

2. Дипломами Українського державного центру позашкільної освіти 

переможців конкурсів: 

2.1. Технічне завдання: 

І місце – Духно Володимира, вихованця Чернігівського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

ІІ місце – Просмицького Володимира, вихованця Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді управління освіти і науки Волинської 

облдержадміністрації; 

ІІІ місце – Рибіцьку Анну, вихованку Житомирського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді. 

2.2. Спортивно-технічне завдання: 

І місце – Косило Олексія, вихованця Чернівецького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

ІІ місце –Духно Володимира, вихованця Чернігівського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

ІІІ місце – Резніченка Михайла, вихованця Миколаївського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді. 

2.4. Теоретичне завдання: 

І місце – Кравчук Інну, вихованку Комунального закладу «Рівненський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської 

обласної ради; 

ІІ місце – Пархомея Олександра, вихованця Комунального закладу 

«Рівненський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» 

Рівненської обласної ради; 

ІІІ місце – Духно Володимира, вихованця Чернігівського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді. 

2.5. Творче завдання: 

І місце – Бойка Максима, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації; 

ІІ місце – Просмицького Володимира, вихованця Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді управління освіти і науки Волинської 

облдержадміністрації; 

ІІІ місце – Єрмоленко Михайла, вихованця Чернігівського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді. 

3. Оголосити подяку Українського державного центру позашкільної освіти 

за якісне суддівство та незалежне оцінювання конкурсу:  
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Яновській Ользі Борисівні - керівнику гуртка початкового технічного 

моделювання Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді; 

Ситченко Наталії Володимирівні - керівнику гуртка початкового 

технічного моделювання Чернігівського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді; 

Макаренку Юрію Васильовичу - керівниу авіамодельного гуртка 

Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді. 

4. Оголосити подяку Українського державного центру позашкільної освіти 

за сприяння в організації та проведенні Всеукраїнського конкурсу-змагання 

учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання: 

Колективу Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді; 

Колективу Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 

з виховної роботи – Левіну І.Є. 

 

 

Директор                                                                                                    Г.А.  Шкура 


