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УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

Н А К А З  

 

 

30.06.2017                                              м. Київ                                                 №06-11 

 

 

Про підсумки проведення Всеукраїнської  

виставки-конкурсу науково-технічної  

творчості учнівської молоді  

«Наш пошук і творчість — тобі, Україно!» 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.12.2016 

№ 1626 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік (за 

основними напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів 

для педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2017 рік» у 

червні місяці ц.р. Українським державним центром позашкільної освіти було 

проведено оцінку експонатів представлених на Всеукраїнську виставку-конкурс 

науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість — тобі, 

Україно!». 

На конкурс було подано 337 робіт із 22 областей України, та м. Києва. Не 

представили роботи позашкільні навчальні заклади Харківської та Луганської 

областей. 

За підсумками Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної 

творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість — тобі, Україно!» та на 

підставі рішення журі 

 

 

Н А К А З У Ю: 

 

 

1. Нагородити дипломами Українського державного центру 

позашкільної освіти:  

Дипломом І ступеня: 

Батеху Дмитра та Мусієнка Олександра, вихованців Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр науково-технічної творчості 
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учнівської молоді» Металургійного району Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Генератор пилообразних імпульсів»; 

Василенко Діану, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості 

«Дивоцвіт» міста Києва, за роботу «Страус»; 

Вовка Олександра, Загаєцького Олександра, Олійника Миколая та 

Капічона Валерія, вихованців Вінницького обласного центру технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Творчий проект «Крижопільський римо 

– католицький костел»; 

Воронцова Дмитра та Вознюка Івана, вихованців Володимир-Волинського 

вищого професійного училища Волинської області, за роботу «Електроіскровий 

верстат для пробивання отворів»; 

Гаврилюк Галину та Левицького Олександра, вихованців Дубенської 

міської станції юних техніків Рівненської області, за роботу «Замок Залізних 

островів»; 

Григоренка Сергія та Грабаренка Владислава, вихованців Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді» Металургійного району Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Логарифмічний індикатор зі стрілочним 

вимірюванням»; 

Житника Дмитра, вихованця Київського Палацу дітей та юнацтва, за 

роботу «Прилад для очищення повітря приміщень від радіоактивного радону та 

його дочірніх продуктів розпаду»; 

Жученка Олексія, вихованця Вищого професійного училища № 11 міста 

Вінниці, за роботу «Пристрій для тестування кабелів»; 

Зінкевича Олександра, вихованця Комунального закладу «Луцька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 12 Луцької міської ради», за роботу «Модель 

роботизованої системи з дистанційним керуванням»; 

Іванця Романа, вихованця Ніжинської станції юних техніків Чернігівської 

області, за роботу «Модель напівкопія Ракети-носія «SATURN_V»; 

Колектив вихованців Дубенської міської станції юних техніків Рівненської 

області, за роботу «Токарний верстат»; 

Коровченка Миколу та Кобзаря Станіслава, вихованців Центру науково-

технічної творчості молоді «Сфера», міста Києва Оболонського району, за 

роботу «Вакуумний верстат для виготовлення кузовів трасових моделей»; 
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Костецького Артура, вихованця Кам’янець-Подільського Центру дитячої 

та юнацької творчості Хмельницької області, за роботу «2С1 Гвоздіка»; 

Котеньова Єгора та Туткевича Олега, вихованців Комунального 

позашкільного навчального закладу «Одеська станція юних техніків «Сігма», за 

роботу «Теплохід «Чапаєв»; 

Красія Ярослава, Базюка Миколу та Бицюк Наталію, вихованців 

Заліщицького центру науково-технічної творчості школярів Тернопільської 

області, за роботу «Модель-копія автомобіля «Packard 1930»; 

Кренціка Володимира, вихованця Чортківського районного комунального 

закладу «Центр науково-технічної творчості і дозвілля учнівської молоді» 

Тернопільської області, за роботу «Пастка для матки»; 

Кривянського Максима, вихованця Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Модель учбового 

пілотажного літака класу F2B»; 

Куценко Марію, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості 

«Дивоцвіт» міста Києва , за роботу «Павич»; 

Куцого Антона та Чижа Ярослава, вихованців Вінницького обласного 

центру технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Радіокерована модель 

– копія трактора К 710»; 

Кучковську Анжелу, вихованку Навчально-виховного комплексу 

«Домінанта» міста Києва, за роботу «Песик Болонка»; 

Лазаренка Артема, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу «Нікопольський міжшкільний центр трудового навчання та технічної 

творчості» Дніпропетровської області, за роботу «Ботик Петра І»; 

Лазарєва Данила, вихованця Центру науково-технічної творчості молоді 

«Сфера» Оболонського району міста Києва, за роботу «Електрокарт»; 

Левчука Ельдара, вихованця Комунального закладу «Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної 

ради», за роботу «Модель танка Т-80 БВ»; 

Лемка Павла та Задорожнього Ігоря, вихованців Золочівської станції юних 

техніків Львівської області, за роботу «Модель копія ракети носія космічного 

корабля «Союз»; 
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Ліпського Олександра, вихованця Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг», за 

роботу «Радіокерований електромобіль»; 

Лоєвця Володимира, вихованця Чернігівського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Ретро-біплан кордовий»; 

Лопатюка Дмитра, вихованця Житомирського вищого професійного 

училища-інтернату, за роботу «Контактна сварка»; 

Любченка Олександра, вихованця Комунального позашкільного 

навчального закладу «Міський центр науково-технічної творчості» міста 

Марганця Дніпропетровської області, за роботу «Броненосець Князь Суворов»; 

Мартинюка Дмитра та Безпалька Андрія, вихованців Полонського будинку 

творчості школярів Полонської об’єднаної територіальної громади 

Хмельницької області, за роботу «Світло та швидкість»; 

Марченка Владислава, вихованця Центру творчості дітей та юнацтва 

Святошинського району міста Києва, за роботу «Пожежний катер 

«Дюсельдорф»; 

Машурова Вадима, вихованця Будинку дитячої та юнацької творчості 

«Дивоцвіт» міста Києва, за роботу «Скалапендра»; 

Овчарука Євгена, Боброва Андрія, Асєєва Лева та Дахненка Олександра, 

вихованців Центру науково-технічної творчості молоді «Сфера» Оболонського 

району міста Києва, за роботу «Заточувальний верстат»; 

Пилипея Олега, вихованця Рівненського міського центру творчості 

учнівської молоді, за роботу «Радіокерована пілотажна модель літака»; 

Покатілова Володимира, вихованця Станції юних техніків Кіровоградської 

міської ради, за роботу «Військовий автомобіль «ХАММЕР», М:1/35 «США»; 

Самоткана Раміса, вихованця Центру науково-технічної творчості молоді 

«Сфера» Оболонського району міста Києва, за роботу «Міні Чопер»; 

Свистуна Ростислава, вихованця Ківерцівського районного центру дитячої 

та юнацької творчості Волинської області, за роботу «Підводний човен 

«Мінога»; 

Скринську Меланію, вихованку Бориспільського районного будинку 

дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу «Галеон ХVІ ст.»; 



5 
 

Слюсарчука Назарія, вихованця Косівського районного центру дитячої 

творчості Косівської ради Івано-Франківської області, за роботу 

«Багатофункціональний електронний комплекс з дистанційним керуванням за 

допомогою GSM або оптоволоконного зв’язку для зони військових дій»; 

Солдатову Вікторію, вихованку Васильківського районного центру дитячої 

та юнацької творчості Київської області, за роботу «Собор Святого Петра»; 

Томашуна Олексія, вихованця Кам’янець-Подільського Центру дитячої та 

юнацької творчості Хмельницької області, за роботу «Т-64 БМ2»; 

Торохтія Михайла, Бензилюка Михайла та Циганова Валерія, вихованців 

Тульчинського районного центру науково – технічної творчості учнівської 

молоді Вінницької області, за роботу «Літак військово транспортної авіації»; 

Фенюка Юрія, вихованця Будинку творчості дітей та юнацтва міста 

Чернівці, за роботу «Танк т34»; 

Фесенка Максима та Паламарчука Володимира, вихованців 

Бориспільського міського центру технічної творчості учнівської молоді 

«Евріка» Київської області, за роботу «Золоті ворота»; 

Чепкого Захара, вихованця Станції юних техніків міста Умані Черкаської 

області, за роботу «Універсальна тростина для опори»; 

Шария Дениса, Бурновича Андрія та Легеза Назара, вихованців 

Хмільницького навчально-виховного комплексу Чернігівської області, за 

роботу «Стрічкова пила у стилі «Еко»; 

Шийка Олексія, вихованця Конотопської міської станції юних техніків 

Сумської області, за роботу «Роботизована платформа на Ардуіно»; 

Шолопа Івана, вихованця Івано-Франківського обласного державного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Ретро 

автомобіль «Шенхель» 1933 року випуску»; 

Шпаківську Ірину, вихованку Навчально-виховного комплексу 

«Домінанта» міста Києва, за роботу «Білий Ведмідь». 
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Дипломом ІІ ступеня: 

Бабенка Дмитра, вихованця Ставищенського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Київської області, за роботу «Пілотажна модель літака 

ULTRON-3D»; 

Бондарєву Яну, Козярчук Діану, вихованок Ківерцівського районного 

центру дитячої та юнацької творчості Волинської області, за роботу «Макет 

залізничного вокзалу «Ківерцівський вокзал»; 

Бортника Максима, вихованця Станції юних техніків міста Коростишева 

Житомирської області, за роботу «Літак ЯК-40»; 

Внукова Володимира, вихованця Канівської міської станції юних техніків 

Черкаської області, за роботу «Програмуємий терморегулятор»; 

Ворону Сергія, вихованця Комунального закладу «Запорізький обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької 

обласної ради, за роботу «Екскаватор»; 

Глушко Маргариту, Кривицьку Юлію, Копач Анну, Стрелову Тетяну та 

Микитюк Анну, вихованок Центру дитячої та юнацької творчості міста 

Нововолинська Волинської області, за роботу «Фрагмент куточка відпочинку»; 

Гордійчука Андрія, вихованця Олешківської районної станції юних 

техніків Олешківської районної ради Херсонської області, за роботу «Модель 

сучасного німецького танка «Leopard 2А5»; 

Горчука Кирила, вихованця Вінницького обласного центру технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Патрульний катер морської охорони»; 

Горчука Кирила, вихованця Вінницького обласного центру технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Бронекатер»; 

Данильчука Владислава, вихованця Станції юних техніків міста 

Коростишева Житомирської області, за роботу «Модель давньоримського 

торгівельного судна»; 

Денисенка Дениса та Хабленка Євгена, вихованців Сумської районної 

станції юних техніків Сумської області, за роботу «Безпілотний 

літак «STORM»; 

Динька Олександра та Тлучкевича Романа, вихованців Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді управління освіти і науки Волинської 

облдержадміністрації, за роботу «Ручний культиватор»; 
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Дякулича Владислава, вихованця Закарпатського обласного палацу дитячої 

та юнацької творчості «ПАДІЮН», за роботу «Джонка – XVII ст.»; 

Єфіменка Івана та Гоцмана Максима, вихованців Вищого професійного 

училища Житомирського державного технологічного університету, за роботу 

«Стенд жорсткого диску ПК»; 

Завадського Володимира, вихованця Бережанського центру дитячої та 

юнацької творчості Тернопільської області, за роботу «Модель лазерного 

будівельного рівня»; 

Іщенка Дениса та Блашка Радіона, вихованців Вищого професійного 

училища Житомирського державного технологічного університету, за роботу 

«Стенд для перевірки дискретних елементів»; 

Камінного Дмитра, вихованця Житомирського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Бронеавтомобіль БА-64»; 

Карачкова Владислава, вихованця Станції юних техніків міста 

Червонограда Львівської області, за роботу «Акустичний вимикач»; 

Касянчука Павла, вихованця Станції юних техніків міста Коростишева 

Житомирської області, за роботу «ГелікоптерМІ-10К»; 

Кивиржика Віталія, вихованця Прилуцького центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Чернігівської області, за роботу «ЯК-3»; 

Кобилінського Олексія, вихованця Центру технічної творчості та 

професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста Києва, за 

роботу «Світильник Будиночок для білочки»; 

Ковальчука Максима, Ступака Дмитра та Хоменка Анатолій, вихованців 

Центру творчості дітей та юнацтва Святошинського району міста Києва, за 

роботу «Газонокосарка»; 

Кожушка Максима, вихованця Лебединського міського центру 

позашкільної освіти Сумської області, за роботу «Модель підводного човна»; 

Козирьова Максима, вихованця Полтавського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Гідролітак»; 

Колектив вихованців Великобірківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів школа гімназія імені Балея Тернопільської області, за роботу «Гвинт 

Леонардо да Вінчі»; 
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Колектив вихованців Комунального закладу Львівської обласної ради 

«Львівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді», за 

роботу «Патріарший собор Воскресіння»; 

Колектив вихованців Пирятинської районної станції юних техніків 

Полтавської області, за роботу «Модель телебашти Гуанчжоу»; 

Косовілку Олександра та Суязову Анастасію, вихованців Закарпатського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

«Бабусина хата»; 

Кручка Антона та Соколова Андрія, вихованців Вищого професійного 

училища Житомирського державного технологічного університету, за роботу 

«Стенд для діагностики моніторів з інтерфейсом VGA»; 

Кужіля Павла та Капелуся Дениса, вихованців Підволочиської станції 

юних техніків Тернопільської області, за роботу «Платформа прискореного 

травлення друкованих плат «Термохім»; 

Куляса Олександра, Коваля Олександра та Стицюка Михайла, вихованців 

Державного навчального закладу «Центр професійно-технічної освіти № 1 

міста Вінниці», за роботу «Діюча модель настільно-свердлильного верстата»; 

Левко Вікторію, вихованку Навчально-виховного комплексу «Домінанта» 

міста Києва, за роботу «Модель ракети»; 

Лемішка Лаврентія, вихованця Старокостянтинівської міської станції юних 

техніків Хмельницької області, за роботу «Робот-всюдихід»; 

Лозового Кирила, вихованця Станції юних техніків Кіровоградської 

міської ради, за роботу «Літак Gloster Gavelin»; 

Марича Андрія, вихованця Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Мультивібратор та 

автогенератор»; 

Марусяк Роксолану, вихованку Сколівського будинку дитячої та юнацької 

творчості Львівської області, за роботу «Спірограф»; 

Мельника Владислава, Фіщука Олександра та Кушнір Ірину, вихованців 

Новоушицького будинку дитячої творчості Хмельницької області, за роботу 

«Діорама «Вихід з порту Іспанії поч. XVI ст.»; 
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Мокана Георгія, вихованця Ізмаїльської міської станції юних техніків 

Одеської області, за роботу «Прилад діагностики та контролю колекторних 

двигунів»; 

Наконечного Олексія, вихованця Станції юних техніків – Центру науково-

технічної творчості молоді Дніпровського р-ну міста Києва, за роботу 

«Електромагнітний генератор для малогабаритних вітроелектростанцій»; 

Негіра Дмитра, Горобця Миколу, вихованців Кролевецької районної 

станції юних техніків Сумської області, за роботу «Блок живлення з зарядним 

пристроєм «Модуль-2»; 

Недашківського Андрія, вихованця Вищого професійного училища 

Житомирського державного технологічного університету, за роботу 

«Симетричний регулятор напруги однофазної мережі»; 

Нікіфорова Андрія, вихованця Київського Палацу дітей та юнацтва, за 

роботу «Універсальна автоматична сигналізація»; 

Продана Павла, вихованця Деражнянського районного Будинку творчості 

дітей та юнацтва Хмельницької області, за роботу «Кафе»; 

Романенка Олексія, вихованця Станції юних техніків Мелітопольської 

міської ради Запорізької області, за роботу «Макет літака АН-148»; 

Сарахмана Дмитра, вихованця Загальноосвітньої школи № 44 міста 

Миколаєва, за роботу «Військовий полігон»; 

Свіжевського Валентина, вихованця Житомирського міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Судно Еколог»; 

Семирога Андрія, вихованця Кам’янської станції юних техніків Черкаської 

області, за роботу «Електрокорозійний гравер»; 

Смоляра Олексія, вихованця Менської станції юних техніків Черкаської 

області, за роботу «Корабель Нінья»; 

Стального Родіона, вихованця Станції юних техніків Костянтинівської 

міської ради Донецької області, за роботу «Модель вітряка»; 

Стрижка Микиту, вихованця Подільської міської станції юних техніків, за 

роботу «Навчальний посібник з радіоелектроніки»; 

Супруна Володимира, вихованця Школи-інтернату міста Одеси, за роботу 

«Шліфувальний пристрій «Хвилинка»; 



10 
 

Тихолаза Андрія, вихованця Добровеличківського центру дитячої та 

юнацької творчості Кіровоградської області, за роботу «Слуховий апарат із 

заряджанням акумулятора від сонця»; 

Ткачука Миколу, вихованця Житомирського вищого професійного 

училища-інтернату, за роботу «Тестер радіоелементів»; 

Трибушного Дмитра, вихованця Комунального закладу «Центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, за роботу 

«Стендова модель легкого літака «Як-12»; 

Трошина Андрія, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу «Станція юних техніків Тернівського району» Криворізької міської 

ради Дніпропетровської області, за роботу «Прилад для дослідження 

резонансно-хвильових властивостей саду та городу»; 

Федірка Степана, Слободяна Ігоря, вихованців Великоглибочецького 

будинку технічної творчості школяра Тернопільського району Тернопільської 

області, за роботу «Модель Великого козацького судна»; 

Цибульняка Андрія, вихованця Сумської районної станції юних техніків 

Сумської області, за роботу «Ейфелева вежа»; 

Шмигельського Давида та Зарембу Антона, вихованців Дубенського 

районного будинку учнівської молоді Рівненської області, за роботу «Модель-

копія ракети «Метеор-2К». 

 

Дипломом ІІІ ступеня: 

Андрєєва Олександра, вихованця Вищого професійного училища 

Житомирського державного технологічного університету, за роботу «Троянда 

двох сердець»; 

Арієнчука Олексія та Куделю Руслана, вихованців Комунального 

позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків Покровського 

району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу 

«Модель ретроавтомобіля «Кюбельваген»; 

Асєєва Лева, вихованця Центру науково-технічної творчості молоді 

«Сфера» Оболонського району міста Києва, за роботу «Ракетний катер»; 

Базюка Віталія, вихованця Комунального закладу «Луцький навчально-

виховний комплекс «Загальноосвітня школа – інтернат І-ІІІ ступенів – 
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правознавчий ліцей з посиленою фізичною підготовкою» Луцької міської ради, 

за роботу «Електронний камертон»; 

Балана Віктора та Ткачика Артура, вихованців Заліщицького центру 

науково-технічної творчості школярів Тернопільської області, за роботу 

«Вантажно-пасажирський космоліт «White Swan RD-2»; 

Басалика Ігоря, вихованця Сокальської станції юних техніків Львівської 

області, за роботу «Модель космічного корабля Прометей»; 

Бевзу Максима, вихованця Степівського навчально-виховного об’єднання 

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дитячий садок» Тетіївського району 

Київської області, за роботу «Віялка зернова»; 

Бібка Іллю, вихованця Житомирського міського центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Автомобіль Кolls Royce Phantom»; 

Бондарєва Михайла, вихованця Комунального закладу «Станція юних 

техніків» міста Слов’янська Донецької області, за роботу «Копія літака Boing 

B–17G»; 

Валюка Віталія та Ясінського Андрія, вихованців Заліщицького центру 

науково-технічної творчості школярів Тернопільської області, за роботу 

«Модель буксира «Motorowka cumownicza»; 

Вернигору Дмитра, вихованця Васильківського районного центру дитячої 

та юнацької творчості Київської області, за роботу «Настільна лампа»; 

Власюк Тетяну, вихованку Нетішинської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів № 4 Хмельницької області, за роботу «Арт-дизайн «Промінь»; 

Власюка Арсенія, вихованця Станції юних техніків міста Южноукраїнська 

Миколаївської області, за роботу «Станок для намотки трансформатора»; 

Воробйова Дмитра, вихованця Навчально-виховного комплексу 

допрофесійної підготовки та технічної творчості молоді міста Києва, за роботу 

«Запрошення»; 

Гайовича Назара, вихованця Буштинської гімназії-інтернату гуманітарного 

профілю Буштинської селищної ради Тячівського району Закарпатської області, 

за роботу «Винищувач СУ-27»; 

Гачевського Олександра та Бондарчука Юрія, вихованців Дубенської 

міської станції юних техніків Рівненської області, за роботу «Супутник 

«Либідь»; 
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Германа Романа, вихованця Станції юних техніків Любомльської районної 

ради Волинської області, за роботу «Модель літака ЯК18-ПС»; 

Головченка Дмитра, вихованця Комунального закладу «Дашівська станція 

юних техніків» Вінницької області, за роботу «Блок живлення з системами 

захисту»; 

Гратія Дениса та Гратія Олександра, вихованців Ізмаїльської міської 

станції юних техніків, за роботу «Семісторний регулятор потужності на таймері 

КР1006ВІ 1»; 

Гринкевича Івана, вихованця Надвірнянської районної станції юних 

техніків Надвірнянської районної ради Івано-Франківської області, за роботу 

«Радіокерована модель марсохода»; 

Гулевича Тараса, вихованця Городнянської станції юних техніків 

Чернігівської області, за роботу «Електронне табло»; 

Дарієнка Захара, вихованця Подільської міської станції юних техніків 

Одеської області, за роботу «Електронний пристрій для охорони автомобіля»; 

Демчука Владислава, вихованця Рівненського міського центру творчості 

учнівської молоді, за роботу «Світлодіодний куб»; 

Дерев’янка Максима, вихованця Чемеровецького районного Будинку 

школярів Хмельницької області, за роботу «Кінетичний механізм «Рожеві сни 

Карлсона»; 

Дідуха Івана, вихованця Великоглибочецького будинку технічної 

творчості школяра Тернопільського району Тернопільської області, за роботу 

«Вимірювач шуму»; 

Доценка Владислава, вихованця Донецького обласного центру технічної 

творчості дітей та юнацтва за роботу «Катер «Азимут»; 

Ємельянова Віктора, вихованця Івано-Франківського обласного 

державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

«Корабель»; 

Жилича Дмитра та Шевчука Артура, вихованців Володимир-Волинського 

вищого професійного училища Волинської області, за роботу «Шліфувально-

свердлильний станок для виконання слюсарних робіт»; 
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Загороднього Даниіла та Галку Дениса, вихованців Будинку дитячої та 

юнацької творчості міста Пологів Запорізької області, за роботу «Автомобіль 

ГАЗ – АА (полуторка)»; 

Засуху Владислава, вихованця Комунального закладу освіти «Центр 

дитячої творчості» відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Модель ракети «TAURUS»; 

Іванова Артема, вихованця Центру науково-технічної творчості молоді 

«Сфера», Оболонського району міста Києва, за роботу «Радіокерована модель 

літака «Літаюче крило»; 

Карнача Володимира, вихованця Позашкільного навчального закладу 

«Станція юних техніків» Дружківської міської ради Донецької області, за 

роботу «Бриг «Меркурій»; 

Кириленка Дмитра, Киричука Олексія та Сікорського Павла, вихованців 

Будинку дитячої та юнацької творчості міста Берестечка Горохівського району 

Волинської області, за роботу «Моделі: САУ2С1 «Гвоздика»; САУ2С3 

«Акація»; БМП»; 

Кіріченка Ярослава, вихованця Світловодського районного центру дитячої 

та юнацької творчості Кіровоградської області, за роботу «Діюча модель 

сучасної легкової машини»; 

Клименко Жанну, вихованку Станції юних техніків – Центру науково-

технічної творчості молоді Дніпровського району міста Києва, за роботу 

«Такса»; 

Ковальчука Захара та Сюрвасєва Владислава, вихованців Млинівського 

районного будинку творчості школярів Рівненської області, за роботу «Прилад 

для експериментальної перевірки закону збереження імпульсу»; 

Колектив вихованців Здолбунівської районної станції юних техніків 

Рівненської області, за роботу «Гірський струмок»; 

Колектив вихованців Ірпінського центру позашкільної освіти Київської 

області, за роботу «Проект Український космічний старт з води»; 

Колектив вихованців Чернівецького обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Млин»; 

Колектив вихованців Чернівецького обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Веселий водоспад»; 
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Коломійця Арсенія, вихованця Станції юних техніків міста Миколаєва, за 

роботу «Прикордонний катер»; 

Коноваленка Дмитра, вихованця Будинку творчості дітей та юнацтва 

Чернігівської області, за роботу «Радіокерована модель літака для 3D 

пілотажу»; 

Кравчука Максима, вихованця Сокальської станції юних техніків 

Львівської області, за роботу «Юнона»; 

Кудуліса Володимира, вихованця Добровеличківського центру дитячої та 

юнацької творчості Кіровоградської області, за роботу «Електронний 

телеграфний ключ»; 

Кулака Богдана, вихованця Комунального закладу «Луцький навчально-

виховний комплекс «Загальноосвітня школа – інтернат І-ІІІ ступенів – 

правознавчий ліцей з посиленою фізичною підготовкою Луцької міської ради», 

за роботу «Парусне судно»; 

Левчука Івана та Новака Івана, вихованців Костопільського Центру 

технічної творчості та комп’ютерних технологій Рівненської області, за роботу 

«Кірха»; 

Лєбєдєва Володимира, вихованця Комунального закладу «Центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, за роботу 

«Модель спорткару «Caterham Superlight»; 

Литвиненка Максима, вихованця Кролевецької районної станції юних 

техніків Кролевецького району Сумської області, за роботу «Зореліт Квазар»; 

Ліщину Тараса, вихованця Комунального закладу «Луцький міський Центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради», за роботу 

«Цифровий прилад для вимірювання конденсаторів»; 

Лозицького Андрія, вихованця Станції юних техніків Новокаховської 

міської ради Херсонської області, за роботу «Корабель Вікторія»; 

Лозицького Вадима, вихованця Лубенської міської станції юних техніків 

Полтавської області, за роботу «Пристрій для запуску 3-х фазних двигунів від 

мере-жі 220 вольт»; 

Лупася Валентина, вихованця Сокальської станції юних техніків 

Львівської області, за роботу «Мобель космічного корабля «Трек»; 
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Марчака Олександра, вихованця Новоодеської районної Станції юних 

техніків Миколаївської області, за роботу «АТ-99 «Scorpion»; 

Надтогія Богдана, вихованця Рахівського районного центру науково-

технічної творчості Закарпатської області, за роботу «Мобільна пересувна 

електростанція»; 

Ненька В’ячеслава, вихованця Центру технічної творчості та професійної 

орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста Києва, за роботу 

«Напівкопія літака Heinkel»; 

Носова Івана, вихованця Конотопської міської станції юних техніків, 

Сумської області, за роботу «Похідна міні-пічка для воїнів АТО»; 

Оладька Івана, вихованця Городнянської станції юних техніків 

Чернігівської області, за роботу «Експериментальна модель літака «Бусел»; 

Остренка Івана, вихованця Городнянської станції юних техніків 

Чернігівської області, за роботу «Економ – комфорт»; 

Паньківського Андрія, вихованця Житомирського міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Безпілотний 

літальний апарат «Snow Leopard»; 

Пащенка Михайла, вихованця Станції юних техніків – Центру науково-

технічної творчості молоді Дніпровського району міста Києва, за роботу 

«Малогабаритний телескоп Кеплера»; 

Перевозчикова Василя, вихованця Дубенської міської станції юних 

техніків Рівненської області, за роботу «Модель тренажера для реабілітації 

нижніх кінцівок при лікуванні ран»; 

Плугатаря Івана, вихованця Станції юних техніків Костянтинівської 

міської ради Донецької області, за роботу «Перемикач світлодіодів та модель 

автоматичного світлофора»; 

Попика Єгора, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу «Центр позашкільної освіти «Зміна» Центрально-Міського району» 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Модель 

спортивної яхти «Катран»; 

Попика Єгора, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу «Центр позашкільної освіти «Зміна» Центрально-Міського району» 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Мобільний 

розміновувач «Вепр»; 



16 
 

Поставного Владислава, вихованця Навчально-виховного комплексу 

«Ліцей нових інформаційних технологій – загальноосвітній навчальний заклад 

І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Камʼянської міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Церква»; 

Прокопенка Вадима, вихованця Комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості» Високопільської районної ради Херсонської області, за 

роботу «Модель грецької шхуни «Sakoleva»; 

Пушкаря Олександра, вихованця Києво-Святошинського районного центру 

науково- технічної творчості учнівської молоді «Шанс» Київської області, за 

роботу «Діюча масштабна копія військового корабля типу «Тральщик»; 

Рудика Андрія, вихованця Івано-Франківського обласного державного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «3D 

пантограф»; 

Рунгеніна Єлізара, вихованця Станції юних техніків міста Умані 

Черкаської області, за роботу «Модель для візитівок»; 

Савву Дмитра, вихованця Первомайського Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Миколаївської області, за роботу «Стаксельна 

шхуна»; 

Савченка Іллю, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу «Одеський будинок дитячої та юнацької творчості «Тоніка», за роботу 

«Дослід «Задуй свічку з сюрпризом»; 

Салка Артема, вихованця Комунального закладу «Центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, за роботу «Стендова 

модель військового літака Р-613 «Black Widow»; 

Свінціцького Ярослава, вихованця Бучацького центру дитячої та юнацької 

творчості «Сузір’я» Тернопільської області, за роботу «Тестер стабілітронів»; 

Сенчуру Данила, вихованця Городнянської станції юних техніків 

Чернігівської області, за роботу «Сверлильний верстат»; 

Скринника Владислава, вихованця Кам’янської станції юних техніків 

Черкаської області, за роботу «Трактор ХТЗ»; 

Соприкіна Михайла, вихованця Комунального закладу «Центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, за роботу 

«Модель «Володимирський собор на території Херсонеса Таврійського»; 
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Сопчука Ростислава, вихованця Обухівського районного центру творчості 

дітей та юнацтва Київської області, за роботу «Живий папуга»; 

Співака Євгена, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості і туризму» Василівської 

районної ради Запорізької області, за роботу «Модель – копія військово-

транспортного вантажного планера А-7; 

Степаненка Данила, вихованця Навчально-виховного комплексу 

допрофесійної підготовки та технічної творчості молоді міста Києва, за роботу 

«Самохідний кран»; 

Степанюка Ярослава, вихованця Станції юних техніків Любомльської 

районної ради Волинської області, за роботу «Модель прогулянкового катера»; 

Стеренка Олексія, вихованця Білозерської районної станції юних техніків 

Білозерської районної ради Херсонської області, за роботу «Модель-напівкопія 

фрегата «Олександр»; 

Сторчака Нікіту, вихованця Станції юних техніків міста Коростишева 

Житомирської області, за роботу «Модель прогулянкового катера»; 

Суворову Валерію, вихованку Христинівської районної станції юних 

техніків Черкаської області, за роботу «Паротяг»; 

Тарасовського Данила, вихованця Гайсинської районної станції юних 

техніків Вінницької області, за роботу «Модель автомобіля Rollston Minerva 

8AL»; 

Телевного Дмитра, вихованця Комунального закладу «Дашівська станція 

юних техніків» Вінницької області, за роботу «Пристрій для омагнічування 

води»; 

Тишка Артура, вихованця Старокостянтинівської міської станції юних 

техніків Хмельницької області, за роботу «Прототип ракетної установки»; 

Трибушенка Артема, вихованця Новоодеської районної станції юних 

техніків Миколаївської області, за роботу «БТР «Indonesian U.N»; 

Троценко Дарію, вихованку Комунального позашкільного навчального 

закладу «Станція юних техніків Тернівського району» Криворізької міської 

ради Дніпропетровської області, за роботу «Мобільний гончарний круг»; 
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Федорчука Ореста, вихованця Коломийського районного будинку дитячої 

та юнацької творчості Коломийської районної ради Івано-Франківської області, 

за роботу «Модель вертикальної пристінної струбцини»; 

Харченка Віталія та Гарбовського Дмитра, вихованців Вищого 

професійного училища Житомирського державного технологічного 

університету, за роботу «Будова багатофункціонального пристрою»; 

Хворостенка Тимура, вихованця Корсунь-Шевченківського районного 

Центру дитячої та юнацької творчості Черкаської області, за роботу «Хата Баби 

Яги»; 

Ходзінського Віктора, вихованця Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 

2 міста Рожища Волинської області, за роботу «Автомат подачі дзвінків у 

навчальних закладах»; 

Холода Максима, вихованця Комунального закладу «Кіровоградський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді», за роботу 

«Військовий сторожевий корабель»; 

Човнюка Максима, вихованця Житомирського вищого професійного 

училища-інтернату, за роботу «Міношукач»; 

Шабаліна Марата, вихованця Дубенської міської станції юних техніків 

Рівненської області, за роботу «Підводний атомний човен»; 

Юдкіна Микиту, вихованця Станції юних техніків Чернігівської області, за 

роботу «Настільний авіа кордодром»; 

Юрічка Станіслава, вихованця Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Судомодель бронекатера 

класу ЕК 600 з електричним двигуном»; 

Юська Владислава, вихованця Хустського районного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Закарпатської області, за роботу «Камаз». 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи – Левіну І.Є. 

 

 

Директор                                                                                                     Г.А. Шкура 

 


