
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

Н А К А З  

 

 

30.06.2017                                              м. Київ                                                № 06-12 
 

 

Про підсумки проведення 

Всеукраїнської виставки-конкурсу 

робіт учнів молодшого шкільного 

віку з початкового технічного 

моделювання 
 

 

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 

робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання. 

На конкурс було подано 297 робіт із 23 областей України та м. Києва. Не 

представили роботи позашкільні навчальні заклади Харківської області. 

За підсумками Всеукраїнської виставки-конкурсу робіт учнів молодшого 

шкільного віку з початкового технічного моделювання та на підставі рішення 

журі 
 

 

Н А К А З У Ю: 
 

 

1. Нагородити дипломами Українського державного центру 

позашкільної освіти: 
 

Дипломом І ступеня: 

Бардигуга Дениса, вихованця Долинська станції юних техніків Долинської 

районної ради Івано-Франківської області, за роботу «Собор міста Долини»; 
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Баркара Михайла та Білоконь Ніколіну, вихованців Станції юних техніків 

Добропільської міської ради Донецької області, за роботу «Земля – квітуча 

планета»; 

Борисевича Ореста, вихованця Станції юних техніків Любомльської 

районної ради Волинської області, за роботу «Літак «Ронік»; 

Броншвагера Володимира, вихованця Старокостянтинівської міської 

станції юних техніків Хмельницької області, за роботу «Літак «GEE BEE»; 

Васянович Катерину, вихованку Козівського районного будинку дитячої та 

юнацької творчості Тернопільської області, за роботу «Житловий будинок 

Надія»; 

Воробйову Марію, вихованку Станції юних техніків міста 

Южноукраїнська Миколаївської області, за роботу «Їхали козаки …»; 

Гаршина Артура, вихованця Тальнівської районної станції юних техніків 

Черкаської області, за роботу «Подарунок в АТО»; 

Голубова Кирила, вихованця Ренійської районної станції юних техніків, за 

роботу «Космічний корабель «Шаттл»; 

Горб’яка Євгена, вихованця Центру творчості дітей та юнацтва Галичини, 

за роботу «Сажотрус»; 

Думку Дениса, вихованця Кам’янець-Подільського центру дитячої та 

юнацької творчості Хмельницької області, за роботу «Японський важкий танк»; 

Жикуліну Софію, вихованку Комунального закладу «Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Черкаської обласної 

ради, за роботу «Одеський комсомолець»; 

Засимовича Богдана, вихованця Чернівецького клубу юних техніків 

«Кварц», за роботу «Шкатулка з електромагнітним замком»; 

Зевді Катерину, вихованку Виноградівського районного центру 

позашкільної роботи з дітьми Закарпатської області, за роботу «Пегас»; 

Іващенка Дмитра, вихованця Корсунь-Шевченківського районного центру 

дитячої та юнацької творчості Черкаської області, за роботу «Макет 

Покровської церкви в Каневі»; 

Іващенко Юлію, вихованця Старобільського районного будинку творчості 

дітей та юнацтва Луганської області, за роботу «Розвиваюча книга»; 

Кабушку Алісу, вихованку Пирятинської станції юних техніків 

Полтавської області, за роботу «Ваза з трояндами»; 
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Касіянчука Нестора, вихованця Яремчанського центру позашкільної освіти 

Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, за роботу «Човен»; 

Касьяненка Тараса, вихованця Васильківського районного центру дитячої 

та юнацької творчості Київської області, за роботу «Модель патрульного 

катера»; 

Кистень Світлану, вихованку Славутської міської станції юних техніків 

Хмельницької області, за роботу «SM -79»; 

Кісик Анну, Соболюк Софію та Корінну Наталію, вихованок Бершадської 

районної станції юних техніків Вінницької області, за роботу «Композиція «На 

ставку млин меле»; 

Козіка Івана, вихованця Семенівського будинку творчості дітей та юнацтва 

Чернігівської області, за роботу «Гумомоторна модель-напівкопія літака»; 

Колбасюк Анастасію, вихованку Комунального закладу «Центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, за роботу 

«Модель альтанки»; 

Колектив вихованців Костопільського центру технічної творчості та 

комп’ютерних технологій Рівненської області, за роботу «Пожежне судно»; 

Колектив вихованців Костопільського центру технічної творчості та 

комп’ютерних технологій Рівненської області, за роботу «Замок сплячої 

красуні»; 

Короля Михайла, вихованця  Комунального закладу «Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Черкаської обласної 

ради, за роботу «Тральщик»; 

Косила Олексія та Фраюка Олега, вихованців Чернівецького клубу юних 

техніків «Кварц» , за роботу «Деревяний храм»; 

Куць Романа, вихованця Станції юних техніків Любомльської районної 

ради Волинської області, за роботу «Рибацький катер»; 

Леденко Альону, вихованку Коропського центру дитячої та юнацької 

творчості Чернігівської області, за роботу «Квіти сонця»; 

Максимчука Віктора, вихованця Комунального позашкільного 

навчального закладу «Центр позашкільної освіти «Зміна» Центрально-міського 

району» міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, за роботу «Модель 

гумомоторного літака «Стриж»; 

Марчука Андрія та Колісника Володимира, вихованців Тернопільського 

обласного комунального центру науково-технічної творчості школярів та 

учнівської молоді, за роботу «Модель літака Іл-2»; 
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Мельничук Амалію, вихованку Славутської міської станції юних техніків 

Хмельницької області, за роботу «Lamborghini»; 

Мітєва Артемія, вихованця Станції юних техніків Мелітопольської міської 

ради Запорізької області, за роботу«Roadster»; 

Погорицького Максима, вихованця Козівського районного будинку 

дитячої та юнацької творчості Тернопільської області, за роботу «Авіалайнер 

Airbus  A 320»; 

Погребну Вікторію, вихованку Станції юних техніків міста 

Южноукраїнська Миколаївської області, за роботу «Веселий Їжачок»; 

Ренет Іллю, вихованця Костопільського центру технічної творчості та 

комп’ютерних технологій Рівненської області, за роботу «Вітрильник»; 

Рожкова Андрія, вихованця Станції юних техніків – Центру науково-

технічної творчості молоді Дніпровський району міста Києва, за роботу 

«Космічні кораблі з фільмів «Зоряні війни»; 

Сас Іллю, вихованця Кам’янець-Подільського центру дитячої та юнацької 

творчості Хмельницької області, за роботу «Космічний корабель «Восток»; 

Скляра Ігоря, вихованця Кролевецької районної станції юних техніків 

Сумської області, за роботу «Модель автомобіля «MG-TC»; 

Скрипник Поліну, вихованку Позашкільного навчального закладу 

«Станція юних техніків відділу освіти Покровської міської ради Донецької 

області», за роботу «Альтанка «Мелодія троянд»; 

Степанюка Олександра, вихованця Станції юних техніків Любомльської 

районної ради Волинської області, за роботу «Бронемобіль»; 

Стефанів Юлію, вихованку Долинської станції юних техніків Івано-

Франківської області, за роботу «Парк атракціонів»; 

Стецюка Олександра, вихованця Донецького обласного центру технічної 

творчості дітей та юнацтва міста Слов’янська Донецької області, за роботу 

«Торгівельний корабель Єгипту»; 

Суботіну Карину, вихованку Комунального закладу «Станція юних 

техніків міста Слов’янська» Донецької області, за роботу «Млин»; 

Тиць Владислава, вихованця Херсонського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Херсонської міської ради, за роботу 

«Вантажний вертоліт S-64»; 

Цуцмана Артура та Слободяника Олександра, вихованців Комунальної 

організації «Тростянецький Будинок дитячої творчості», за роботу «Автомобіль 

«БРДМ»; 
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Чайку Олександра, вихованця Бориспільського районного будинку дитячої 

та юнацької творчості Київської області, за роботу «Козацька «Чайка» ХVІІ- 

ХVІІІ ст.»; 

Шамрика Артема, вихованця Сокальської станції юних техніків Львівської 

області, за роботу «Модель ракети «Ліра»; 

Штиля Дмитрія, вихованця Житомирського міського центру науково-

технічної творчості, за роботу «Веселий Дятлик»; 

Янко Дарину, вихованку Станції юних техніків міста Южноукраїнська 

Миколаївської області, за роботу «Автомобіль «Дюзенберг Vodel J». 

 

Дипломом ІІ ступеня: 

 

Агаркова Сергія, вихованця Будинку дитячої та юнацької творчості 

Смілянської міської ради Черкаської області, за роботу «Майстер-шеф»; 

Андросенко Софію та Кичка Єгора, вихованців  Чернігівського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Екобудинок»; 

Багріновську Ольгу та Собечка Юрія, вихованців Комунального закладу 

«Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Львівської міської 

ради, за роботу «Пряниковий будинок»; 

Богдана Андрія, вихованця Огданського комунального позашкільного 

навчального закладу «Дитячо-юнацький центр художньої та технічної 

творчості» Дніпровської міської ради Дніпропетровської області, за роботу 

«Електрифікована модель легкового автомобіля з кулеметною установкою»; 

Бойків Вероніку, вихованку Долинської станції юних техніків Долинської 

районної ради Івано-Франківської області, за роботу «Мені тринадцятий 

минало»; 

Борблика Максима, вихованця Великобагачанської районної станції юних 

техніків Полтавської області, за роботу «Модель яхти»; 

Борисову Софію та Шумінську Тетяну, вихованок Золочівської станції 

юних техніків Львівської області, за роботу «Співаючі жабки»; 

Будниченко Елізу, вихованку Комунального позашкільного навчального 

закладу «Одеський міський Палац дитячої та юнацької творчості», за роботу 

«Магазин «Черевичок»; 
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Буракова Дениса, вихованця Центру технічної творчості та професійної  

орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста Києва, за роботу 

«Напівкопія літака  «Focke – Wulf»; 

Бухвалова Данила, вихованця Позашкільного навчального закладу 

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

роботу «Військовий вітрильник»; 

Войтенка Іллю та Павленка Богдана, вихованців Позашкільного 

навчального закладу «Центр технічної творчості та дозвілля школярів і 

учнівської молоді» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області, за 

роботу «Самохідна ракетна установка»; 

Гаврилову Олександру та Чернову Дар’ю, вихованок Миколаївського 

обласного центру науково технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

«Перша рибка – моя!»; 

Гайович Поліну, вихованку Буштинської гімназії-інтернату гуманітарного 

профілю І-ІІІ ступенів Буштинської селищної ради Тячівського району 

Закарпатської області, за роботу «Підводний човен»; 

Гончаренка Олександра, вихованця Долинської районної станції юних 

техніків Долинської районної ради Івано-Франківської області, за роботу «МІГ-

21»; 

Горбатенка Ростислава, вихованця Полтавського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради, за 

роботу «Батіскаф»; 

Гордик Катерину, вихованку Сновської станції юних техніків Чернігівської 

області, за роботу «Макет дитячого ігрового майданчика»; 

Гримака Володимира, вихованця Комунального закладу Львівської 

обласної ради «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді», за 

роботу «Броньовик»; 

Гришко Софію, вихованку Лебединського міського центру позашкільної 

освіти Сумської області, за роботу «Коляска для ляльки»; 

Гурко-Антонову Альбіну, вихованку Станції юних техніків – Центру 

науково-технічної творчості молоді Дніпровський району міста Києва, за 

роботу «Подушечка на шию «Лисеня»; 

Давидюк Лілію, вихованку  Будинку дитячої та юнацької творчості 

Пулинського району Житомирської області, за роботу «В цирку»; 

Данилову Олександру, вихованку Мукачівського центру позашкільної 

освіти Мукачівської міської ради Закарпатської області, за роботу «Яхта»; 
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Дорощука Дмитра, вихованця Житомирського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Автоперегони»; 

Дубчука Максима, вихованця Луцького навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 - технологічний ліцей» Волинської 

області, за роботу «Чорна перлина»; 

Євстафієву  Марію,  вихованку  Миколаївського  обласного  центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «А ось і я!»; 

Єліна Олексія, вихованця Глухівського міського центру позашкільної 

освіти Сумської області, за роботу «Модель гоночного автомобіля типу 

С24\58»; 

Житченка Артема, Коркішка Максима та Дончука Олександра, вихованців 

Полонського Будинку творчості школярів Полонської об’єднаної 

територіальної громади Хмельницької області, за роботу «Діючий водяний 

млин»; 

Заруцького Олега, вихованця Бориславської станції юних техніків 

Львівської області, за роботу «Модель-копія «ЯК-42»; 

Зирюк Серафіму, вихованку Комунального закладу «Станція юних техніків 

міста Слов’янська» Донецької області, за роботу «У кафе»; 

Золоточуба Максима, вихованця  Знамянського центру дитячої та 

юнацької творчості Кіровоградської області, за роботу «Бабусина хатина»; 

Ігнатьєва Павла, вихованця Будинку дитячої та юнацької творчості 

Інгульського району міста Миколаєва, за роботу «Карробалиста»; 

Іщенка Назара, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу освіти «Міжшкільний центр трудового навчання та технічної 

творчості» Дніпропетровської області, за роботу «Сігвей «Magic»; 

Каращук Аліну, вихованку Ватутінської міської станції юних техніків 

Черкаської області, за роботу «Батьківська хата»; 

Кватерука Назарія, вихованця Навчально-виховного комплексу «Гімназія 

№14 імені Володимира Сухомлинського» Волинської області, за роботу «Танки 

Другої світової війни»; 

Кекіш Софію, вихованку Великоглибочецького будинку технічної 

творчості школяра Тернопільського району Тернопільської області, за роботу 

«Олень «Бембі»; 

Кіт Олену та Лістрову Світлану, вихованок Козівського районного 

будинку дитячої та юнацької творчості Тернопільської області, за роботу 

«Декоративне панно «Доброго ранку, Україно!»; 
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Колектив  вихованців  Ічнянської станції юних техніків Чернігівської 

області, за роботу «Велосипед-квітник»; 

Колектив вихованців Здолбунівської  районної станції юних техніків 

Рівненської області, за роботу «Річковий катер»; 

Колектив вихованців Здолбунівської  районної станції юних техніків 

Рівненської області, за роботу «Цирк Вогняне шоу»; 

Колектив вихованців Хмельницького районного Центру дитячої та 

юнацької творчості при Шумовецькій загальноосвітній школі І-ІІ ступенів 

Хмельницької області,  за роботу «Самохідна артилерійська установка «Козак»; 

Колектив вихованців Чернігівського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Автокран»; 

Колектив вихованців Яблунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Хустської районної державної адміністрації Закарпатської області, за роботу 

«Казковий замок»; 

Косич Лілію, вихованку Енергодарського навчально-виховного комплексу 

«Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад №9» 

Запорізької області, за роботу «Українська садиба»; 

Костика Миколу, вихованця Бориславської станції юних техніків 

Львівської області, за роботу «Акробат»; 

Крук Юлію, вихованку Чечельницького районного Будинку дитячої 

творчості Вінницької області, за роботу «Сучасний двір»; 

Лаврент’єва Ярослава, вихованця Новоставецької  загальноосвітньої 

школи  І-ІІІ ступенів Теофіпольського району  Хмельницької області, за роботу 

«Вітрильник «Бригантина»; 

Лєпіхова Владислава, вихованця Центру технічної творчості молоді 

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

Марченко Ніку, вихованку Новоодеської районної станції юних техніків 

Миколаївської області, за роботу «Контейнеровоз»; 

Матреницького Артема, вихованця Станції юних техніків міста Ізмаїла 

Одеської області, за роботу «Модель парусної яхти»; 

Микитин Христину, вихованку Долинської станції юних техніків Івано-

Франківської області, за роботу «На галявині»; 

Нікіфорова Андрія, вихованця Центру технічної творчості молоді «Сфера»  

Оболонського району міста Києва, за роботу «Кабріолет»; 
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Оленича Івана, вихованця Ічнянської станції юних техніків Чернігівської 

області, за роботу «Іграшка Літаючі літачки»; 

Осоківа Іллю та Нечипорова Ростислава, вихованців комунального 

позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків Покровського 

району» міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, за роботу «Колісний 

пароплав»; 

Пашука Івана, вихованця Городнянської станції юних техніків 

Чернігівської області, за роботу «Пожежна машина»; 

Петрика Владислава, вихованця Надвірнянської районної станції юних 

техніків Надвірнянської районної ради, за роботу «Літаючий папуга»; 

Поліщука Кирила, вихованця Глухівського міського центру позашкільної 

освіти Сумської області, за роботу «Альтанка»; 

Прокопець Ганну, вихованку Новоодеської районної станції юних техніків 

Миколаївської області, за роботу «Біплан»; 

Пушкова Олександра, вихованця  Станції юних техніків – Центру науково-

технічної творчості молоді Дніпровського району міста Києва, за роботу 

«Контурна модель прикордонного катера з гумовим двигуном»; 

Ремську Олександру, вихованку Первомайського центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Миколаївської області, за роботу «Молодильна 

криниця»; 

Рудика Михайла, вихованця Одеського обласного гуманітарного центру 

позашкільної освіти та виховання, за роботу «АМО Ф-15»; 

Самойленко  Поліну,  вихованку  Чернігівського  обласного  центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Пташиний рай»; 

Свистун Юлію, вихованку Сколівського районного будинку дитячої та 

юнацької творчості Львівської області, за роботу «Модель яхти»; 

Семенишин Аліну, вихованку Долинської станції юних техніків 

Долинської районної ради Івано-Франківської області, за роботу «Млин»; 

Славу Андрія, вихованця Золотарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Хустської районної державної адміністрації Закарпатської області, за 

роботу «Ми мир несемо в Україну!»; 

Старкову Ангеліну та Лугівську Юлію, вихованок Великобагачанської 

районної станції юних техніків Полтавської області, за роботу «Карета для 

принцеси»; 

Стояна Даніїла, вихованця Кролевецької районної станції юних техніків 

Сумської області, за роботу «Модель семимачтової шхуни «Томас Лоусон»; 



10 
 

Тошина Олександра, вихованця Добровеличківського центру дитячої та 

юнацької творчості Кіровоградської області, за роботу «Модель світлофора»; 

Тройнова Ярослава, вихованця Херсонського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Херсонської міської ради, за роботу 

«Автомобіль  Peugeot BEBE»; 

Федюкіна Кіріла, вихованця Березівського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Одеської області, за роботу «LAMBORGHINI  

AVENTADOR»; 

Чмільову Олександру, вихованку Центру позашкільної роботи Вітовського 

району Миколаївської області, за роботу «Рання весна»; 

Шабуня Данила, вихованця Городнянської станції юних техніків 

Чернігівської області, за роботу «Модель «Mercedec Benz 3000»; 

Юр’єву Майю, вихованку Станції юних техніків Добропільської міської 

ради Донецької області, за роботу «Дивовижне сяйво»; 

Ямполец Анастасію, вихованку Комунального закладу «Станція юних 

техніків міста Слов’янська» Донецької області, за роботу «Весна». 

 

Дипломом ІІІ ступеня: 

Антонюка Германа, вихованця Звенигородського Центру дитячої та 

юнацької творчості Черкаської області, за роботу «Птах Деркач»; 

Антонюка Ігоря, вихованця Сокальської станції юних техніків Львівської 

області, за роботу «Авто-модель «Редут»; 

Атаманенка Володимира, вихованця Будинку дитячої та юнацької 

творчості Олександрійської міської ради Кіровоградської області, за роботу 

«Традиційна православна церква Кіровоградської області»; 

Баланишка Віктора, вихованця Чернівецького клубу юних техніків 

«Кварц», за роботу «Пожежна машина»; 

Бондаренко Діану, вихованку  Станції юних техніків Кіровоградської 

міської ради, за роботу «Будинок часу»; 

Брикова Дениса, вихованця Будинку дитячої та юнацької творчості 

Пулинського району Житомирської області, за роботу «Будинок моєї мрії»; 

Васильченка Андрія та Литвіненка Дмитра, вихованців Комунального 

позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків Довгинцівського 

району» міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, за роботу «Музей 

архітектури»; 
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Верлоса Даниїла, Гришонкова Данила, Цвілій Карину та Бородавку 

Анастасію, вихованців Енергодарської загальноосвітньої  школи №7 міста 

Енергодара Запорізької області, за роботу «Млин»; 

Витвицького Богдана, вихованця Калуського центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Калуської міської ради Івано-Франківської області, 

за роботу «Трактор»; 

Вовк Ангеліну, вихованку Комунального позашкільного навчального 

закладу освіти «Нікопольський міжшкільний центр трудового навчання та 

технічної творчості» Дніпропетровської області, за роботу «Модель пожежної 

машини»; 

Войткова Даніла, вихованця  Петровосолониської Загальноосвітньої школи  

Миколаївського району Миколаївської області, за роботу «Мрія»; 

Гільжинського Назарія, вихованця Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти міста Самбора» Львівської області, за роботу «Авто-

модель «Кабріолет ретро»; 

Гнатіва  Павла, вихованця  Центру технічної творчості та професійної  

орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста Києва, за роботу 

«Колісний  пароплав на гумомоторі»; 

Горбатюка Дениса, вихованця Житомирського міського центру науково-

технічної творчості, за роботу «Мрія про море»; 

Гошилика Ярослава, вихованця Долинської районної станції юних техніків 

Долинської районної ради Івано-Франківської області, за роботу «Будинок моєї 

мрії»; 

Гошовського Роберта, вихованця Болехівського Будинку дитячої та 

юнацької творчості Болехівської міської ради Івано-Франківської області, за 

роботу «Корабель-вітрильник»; 

Грибовського Богдана, вихованця Городнянської станції юних техніків 

Чернігівської області, за роботу «Модель літака Vickers «Vimy»; 

Гундяк Маріанну, вихованку Рахівського районного центру науково-

технічної творчості Закарпатської області, за роботу «Весела хатинка»; 

Гущіна  Максима, вихованця Станції юних техніків – Центру науково-

технічної творчості молоді Дніпровського району міста Києва, за роботу 

«Контурна модель з гумовим двигуном суднозабезпечення»; 

Дейну Вікторію, вихованку Ківерцівського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Волинської області, за роботу «Галеон»; 
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Дорогобіда Єгора, вихованця Районного центру дитячої та юнацької 

творчості міста Гуляйполе Запорізької області, за роботу «Робот Бронеслав»; 

Жук Яну, Гайдукевич Юлію, Маліновську Христину та Ковч Каріну, 

вихованок Великобірківського будинку творчості школяра Тернопільського 

району Тернопільської області, за роботу «Пароплав з турбіною»; 

Завірюху Вікторію, вихованку Тальнівського районного Будинку дітей та 

юнацтва Черкаської області, за роботу «Кішечка-маріонетка»; 

Задорожного Михайла, вихованця Центру позашкільної роботи 

Святошинського району міста Києва, за роботу «Пілот-мандрівник»; 

Іваницького Богдана, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді управління освіти науки та молоді Волинської обласної 

державної адміністрації, за роботу «Дракон»; 

Іванішина Богдана, вихованця Тлумацького будинку дитячої та юнацької 

творчості Тлумацької міської ради Івано-Франківської області, за роботу 

«Спортивний автомобіль «25 років назележності»; 

Катаєва Іллю та Матейчука Валентина, вихованців Комунального закладу 

«Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №23 Луцької міської ради» 

Волинської області, за роботу «Іграшка «Цирк»; 

Катрія Олега, вихованця Долинської районної станції юних техніків 

Долинської районної ради Івано-Франківської області, за роботу «Робот»; 

Колектив вихованців Здолбунівської районної станції юних техніків 

Рівненської області, за роботу «Модель літака»; 

Кононенка Івана, вихованця Старобільського районного будинку творчості 

дітей та юнацтва Луганської області, за роботу «Вершки і корінці»;  

Костинюка Миколу, вихованця Снятинської районної станції юних 

техніків Снятинської районної ради Івано-Франківської області, за роботу 

«Модель скорпіона»; 

Коштуру Амалію та Волошину Соломію, вихованок Закарпатського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

«Наша дача»; 

Кузіва Віталія, вихованця Калуського центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Калуської міської ради Івано-Франківської області, за роботу 

«Будинок»; 

Лембак Валерію, вихованку Рахівського районного центру науково-

технічної творчості Закарпатської області, за роботу «Ручний ліхтарик 

Ніжність»; 
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Лизун Анастасію, вихованку  Васильківського районного центру дитячої 

та юнацької творчості Київської області, за роботу «Брама Козацька вежа»; 

Лису Євгенію, вихованку  Комунального  закладу Тернопільської міської 

ради «Станція юних техніків», за роботу «Селянська хата»; 

Маньковського Ігоря, вихованця Хмельницького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді при Полонській загальноосвітній 

школі І-ІІІ ступенів № 3 Хмельницької області, за роботу «Автокран»; 

Некуй Альберта, вихованця Білозерської районної станції юних техніків 

Херсонської області, за роботу Модель-копія «Ексковатор 325Д»; 

Осуховську Анастасію, вихованку Центру  дитячої та юнацької   творчості 

міста Бережани Тернопільської області, за роботу «Корабель Миру»; 

Павла Віталія, Карпінського Віктора та Качковського Дмитра,  вихованців 

Великобірківського будинку творчості школяра Тернопільського району 

Тернопільської області, за роботу «Трансформер»; 

Панасюка Володимира, вихованця Ічнянської станції юних техніків 

Чернігівської області, за роботу «Рухома іграшка «Веселий кіт»; 

Панькова Тараса, вихованця Центру технічної творчості та професійної  

орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста Києва, за роботу 

«Катапультний літачок «Горобець»; 

Пономаренка Степана, вихованця Будинку творчості  дітей та юнацтва 

Інгульського району міста Миколаєва, за роботу «Веселкова гусінь»; 

Радіонову Анастасію, вихованку Ватутінської міської станції юних 

техніків Черкаської області, за роботу «Модель катера»; 

Рогову Анастасію та Новичкову Дар’ю, вихованок Комунального 

позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків»  Дніпровської 

міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Крокодил «Жорік»; 

Романюк Маргариту, вихованку Центру технічної творчості та професійної  

орієнтації шкільної молоді  Дарницького  району міста Києва, за роботу 

«Предмет декору «Велоцвіт»; 

Саракун Вероніку, вихованку Стрийської станції юних техніків Львівської 

області, за роботу «Вершник»; 

Сергєєва Єгора та Катана Владислава, вихованців Ренійської районної 

станції юних техніків Одеської області, за роботу «Кран»; 

Слюсаря Михайла, вихованця Центру технічної творчості та професійної  

орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста Києва, за роботу 

«Колісний  катер на гумо моторі»; 



14 
 

Стеценка Сергія, вихованця Кагарлицького районного центру дитячої та 

юнацької творчості Київської області, за роботу «Запорізька Січ VІІ ст.»; 

Титаренка Макара та Панченко Любов, вихованок  Комунального закладу 

«Станція юних техніків» Кам’янської міської ради Дніпропетровської області, 

за роботу «Хатинка Баби Яги»; 

Урсуляка Олександра, вихованця Чернівецького клубу юних техніків 

«Кварц», за роботу «Зоряне небо»; 

Устінова Євгенія, вихованця Центру позашкільної роботи Вітовського 

району Миколаївської області, за роботу «Вантажівка»; 

Федорика Віталія, вихованця Заліщицького центру науково-технічної 

творчості школярів Тернопільської області, за роботу «Модель робота 

трансформера»; 

Чайку Ростиславу, вихованця Сокальської станції юних техніків Львівської 

області, за роботу «Судно-модель «Хвиля»; 

Черкасова Олександра, вихованця Херсонського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Херсонської міської ради, за роботу 

«Пліт «Кон-Тікі»; 

Черніченко Ольгу, вихованку  Комунального закладу Запорізький 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» 

Запорізької обласної ради, за роботу «Ракета «Мрія»; 

Чопика Андрія, вихованця Дубенської міської станції юних техніків 

Рівненської області, за роботу «Амфібія»; 

Чорну Олесю та Грінку Дарину, вихованок Березівського районного 

центру дитячої та юнацької творчості Одеської області, за роботу «Композиція 

Аліса в країні чудес»; 

Шевчука Романа, вихованця Вінницького обласного центру технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Корабель мрії»; 

Шелеста Максима та Соболева Микиту, вихованців   Кременчуцького 

міського центру позашкільної освіти Полтавської області, за роботу «Лисичка-

водій»; 

Шульгу Нікіту та Майборода Валерія, вихованців Великобагачанської 

районної станції юних техніків Полтавської області, за роботу «Модель літака 

АН-2»; 

Щуринника Володимира та Поляка Богдана, вихованців Вінницького 

міського палацу дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної, за роботу «Ракета»; 
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Яворську Каріну, вихованку Деражнянського районного Будинку 

творчості дітей та юнацтва Хмельницької області, за роботу «Будинок». 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

директора з виховної роботи – Левіну І.Є. 

 

 

Директор                                                                                                     Г.А. Шкура 

 


