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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

Н А К А З  

 

30.06.2018                                              м. Київ                                             № 06-19 

 

 

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 04.01.2018 

року № 12 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за 

основними напрямами позашкільної освіти) 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 329 робіт із 24 областей: Вінницької, Волинської, 

Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, 

Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, 

Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, 

Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, 

Чернігівської та м. Києва.  

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: 

Антоненка Олександра, Демеденка Олександра, вихованців Золотоніського 

Будинку дитячої та юнацької творчості, м. Золотоноша, Черкаської області, за 

роботу «Проводи козака до війська»; 
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Балика Антона, вихованця Тернопільського обласного комунального центру 

науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді, за роботу «Шукач 

проводки з регулятором чутливості за логічним рівнем»; 

Беззубенко Анастасію, вихованку Станції юних техніків - Центру науково-

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

«Пес Пудель»; 

Белікова Микиту, Савченка Назара, вихованців Комунального позашкільного 

навчального закладу «Станція юних техніків Покровського району» 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Модель танка 

ІС-122»; 

Білійчук Ірину, Гордигагу Мирославу, Слободенюк Світлану, вихованок 

Старокостянтинівської міської станції юних техніків Хмельницької області, за 

роботу «Кінетичні композиції»; 

Білуника Анатолія, вихованця Тлумацького будинку дитячої та юнацької 

творчості Івано-Франківської області, за роботу «Модель поїзда»; 

Бобира Максима, Олещенка Владислава, Філіна Віталія, вихованців 

Комунального закладу позашкільної освіти Менської СЮТ Чернігівської 

області, за роботу «Міні токарний верстат по дереву»; 

Бойка Євгена, вихованця Центру науково-технічної творчості молоді «Сфера», 

Оболонського району м.Києва , за роботу «Нагрівальна система з природною 

циркуляцією»; 

Вельбоя Дмитра, вихованця Лебединського центру позашкільної освіти 

Лебединської міської ради Сумської області, за роботу «Великий 

гідрографічний катер»; 

Водзянівського Романа, вихованця Вінницького обласного центру технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Радіокерована модель літака СУ-27 

«Пушер»; 

Волкова Юрія, Комара Ігора, вихованців Центру науково-технічної творчості 

молоді «Сфера», Оболонського району м.Києва, за роботу «Магнітний 

рятувальний ліфт»; 

Воробйову Марію, вихованку СЮТ м. Южноукраїнська Миколаївської області, 

за роботу «Квіткова фея»; 



3 
 

Гертичука Дмитра, учня Комунального закладу «Луцький НВК ЗОШ-інтернат 

І-ІІІ ст. – правознавчий ліцей з посиленою фізичною підготовкою Луцької 

міської ради Волинської області», за роботу «Судно «Галера Двіна»; 

Грека Юрія, учня Луцького вищого професійного училища, Волинської області, 

за роботу «Осцилограф»; 

Григу Олександра, Сніховського Владислава, вихованців Шепетівського 

міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді Хмельницької 

області, за роботу «Модель першого  в світі електричного трамваю»; 

Гриська Андрія, Токара Іллю, Владижинського Дмитра, Менька Констянтина, 

Вожьни Микиту, учнів Державного професійно-технічного навчального 

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

«Свердлильний верстат»; 

Гуменяк Мирославу, вихованку НВК «Домінанта» Дніпровської районної  

державної адміністрації в м. Києві, за роботу «Композиція: Освідчення 

бегемотиків: Бегемотик-Хлопчик»; 

Гущіна Максима, вихованця Станції юних техніків – Центру науково-технічної 

творчості молоді Дніпровського району м. Києва, за роботу «Контурна модель з 

гумовим двигуном суднозабезпечення»; 

Деркача Євгена, вихованця Комунального закладу «Станція юних техніків 

м.Слов'янська» Донецької області, за роботу «Електромеханічна іграшка-

гойдалка «Веснянка»; 

Дзядука Володимира, Драгана Вадима, Примака Олександра, учнів Володимир-

Волинського вищого професійного училища Волинської області, за роботу 

«Макет-проект індивідуального садибного житлового будинку»; 

Димидика Назара, вихованця Гайсинської районної станції юних техніків, 

Вінницької області, за роботу «Розумний тестер»; 

Дідика Ростислава, Коровая Олександра, учнів Державного навчального 

закладу «Крижопільський професійний будівельний ліцей» Вінницької області, 

за роботу «Стійка для дриля з лещатами»; 

Дриля Владислава, Гурелича Назара, вихованців Сколівського районного 

будинку дитячої та юнацької творчості Львівської області, за роботу «POWER 

BANK»; 
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Дураса Віталія, Ядгарова Миколу, вихованців Позашкільного комунального 

закладу «Клуб юного техніка» смт. Дніпровське Верхньодніпровського району 

Дніпропетровської області, за роботу «Дачні будиночки»; 

Бергер Анну, ученицю Кардашинської загальноосвітної школи І-ІІ ступенів 

Голопристанського району Херсонської області, за роботу «Модель 

автомобільчика Гвинтика та Шпунтика»; 

Журавеля Дениса, вихованця Первомайського Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Миколаївської області, за роботу «VGA-тестер»; 

Зіблу Устину, вихованку НВК «Домінанта» Дніпровської районної державної 

адміністрації в м. Києві, за роботу «Бегемотик –дівчинка»; 

Зільник Вікторію, Зорія Вадима, вихованців Тернопільський обласного 

комунального центру науково-технічної творчості школярів та учнівської 

молоді, за роботу «Египетське торгове судно»; 

Кадара Михайла, вихованця Хустського міського центру позашкільної освіти 

,,Сузір’я” Хустської міської ради Закарпатської області, за роботу 

«Металошукач»; 

Карагеаура Марка, вихованця Знам'янського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Кіровоградської області, за роботу «До святих місць»; 

Карапетяна Гарика, вихованця Комунального закладу «Дашівська станції юних 

техніків», Вінницької області, за роботу «Патрульний катер»;  

Кирника Філіпа, вихованця Івано-Франківського обласного державного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Івано-Франківської області, за 

роботу «Їжачки-помічники»; 

Ковальова Віктора, Мокана Георгія, Стоматова Юрія, вихованців Ізмаїльської 

міської станції юних техніків Одеської області, за роботу «Ламповий 

стереопідсилювач «Бесарабія-1» на 6н2п 6п14н»; 

Колектив вихованців гуртка «Юний конструкто» Чернівецького обласного 

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

мрій»; 

Колектив вихованців Комунального закладу Львівської обласної ради 

«Львівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді (на 

базі КЗ ЛОР «Підбузька мала академія мистецтв), за роботу «Макет церкви усіх 

святих українського народу у місті Львів»; 
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Колектив вихованців Комунального закладу Львівської обласної ради 

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

роботу «Рятувальний транспорт майбутнього»; 

Колєснікова Веніаміна, учня Красноградського багатопрофільного ліцею 

Красноградського району Харківської області, за роботу «Червона «AUDI»; 

Ком’яту Даніїла, вихованця Хустського районного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Хустської районної державної адміністрації 

Закарпатської області, за роботу «Прилад для вимірювання всмоктувальної 

сили листка»; 

Кравчука Юрія, учня Комунального закладу Луцький НВК «Гімназія № 14 

імені Василя Сухомлинського Луцької міської ради Волинської області», за 

роботу «Пристрій для відновлення акумуляторів»; 

Кукушкіна Миколу, вихованця Ватутінської міської станціої юних техніків,      

м. Ватутіне, Черкаської області, за роботу «Літак «Ретро»; 

Кулика Дмитра, Бондара Назара, вихованців Підволочиської станцїї юних 

техніків Тернопільської області, за роботу «Свердлильний міні-станок»; 

Кулінського Олександра, вихованця Центру науково-технічної творчості молоді 

«Сфера» Оболонського району м. Києва , за роботу «RIFTTRIKE (відчуття ні з 

чим не зрівнянне)»; 

Куліченка Євгенія, учня Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  № 

28 Херсонської міської ради Херсонської області, за роботу «Модель галеону 

«Золота лань»; 

Кухаренко Поліну, вихованку Сновської СЮТ Чернігівської області, за роботу 

«Апарат віброакустичної та магнітно-резонансної терапії «Граніт»; 

Маковського Артема, вихованця гуртка «Авіамодельний» Рівненського 

міського центру творчості учнівської молоді, за роботу «Радіокерована 

пілотажна модель літака»; 

Мандебуру Євгена, Пасічника Максима, вихованців Вінницького обласного 

центру технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Модель копія 

реактивної установки «Бастіон 01»;  

Мельнийчука Олександра, вихованця Токмацького центру дитячої та юнацької 

творчості Токмацької міської ради Запорізької області, за роботу «Модель 

деревообробного верстата»; 
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Міхневича Дениса, вихованця Канівської міської станції юних техніків,            

м. Канів, Черкаської області, за роботу «Інструмент для виконання «ювелірних 

робіт»; 

Назарука Романа, учня НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня – дитячий садок» с. Гірники, 

Ратнівського району Волинської області, за роботу «Вантажний ретро-

автомобіль»; 

Наулік Іванну, вихованку Костопільського центру технічної творчості та 

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

Ніколаєва Андрія, Лукашенкова Олександра, вихованців Старокостянтинівської 

міської станції юних техніків Хмельницької області, за роботу «Дерев’яна копія 

автомата «АК-47»; 

Огородника Сергія, Горельчика Максима, вихованців Івано-Франківського 

обласного державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Івано-Франківської області, за роботу «Комплект моделей в стилі Техно-Арт»; 

Оксенчука Дмитра, вихованця Центру технічної творчості та професійної 

орієнтації шкільної молоді Дарницького р-ну м. Києва, за роботу Навчально-

ігровий пристрій «Вивчай правила дорожнього руху»; 

Онищук Ксенію, вихованку Херсонського центру позашкільної роботи 

Херсонської міської ради Херсонської області, за роботу «Електронна 

сигналізація»; 

Павлова Артема, Сенька Владислава, Леончікова Олександра, вихованців 

Комунального позашкільного навчального закладу «Центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді Металургійного району» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Літак «АН 2»; 

Павлюка Богдана, Швеця Михайла, вихованців Школи сприяння здоров’ю 

Грицівської селищної об’єднаної територіальної громади Шепетівського 

району Хмельницької області, за роботу «Електрофікований стенд “Підключи 

до комп'ютера»; 

Пастернака Богдана, Ревка Антона, вихованців Чернігівського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Система GPS, 

GSМ моніторингу екологічного стану лісів та полів»; 

Петрика Владислава, вихованця Надвірнянської станції юних техніків Івано-

Франківської області, за роботу «Макет танка»; 
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Пікуту Степана, Корнелюка Олександра, Троця Романа, учнів Володимир-

Волинського вищого професійного училища Волинської області, за роботу 

«Стаціонарна електрична циркулярна пила типу СЦ-1»;  

Плаксу Данила, вихованця Комунального позашкільного навчального закладу 

«Станція юних техніків Тернівського району» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Електростимулятор»; 

Попільнюка Івана, вихованця Сквирського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Київської області, за роботу «Діюча модель підводного 

човна»; 

Радченка Олександра, вихованця Ніжинської СЮТ Чернігівської області, за 

роботу «МЕТЕОR - 3»; 

Радюк Марію, вихованку Володимир-Волинського центру позашкільної освіти 

Волинської області, за роботу «Васильківська церква»; 

Савощенка Андрія, вихованця Глухівського міського центру позашкільної 

освіти Глухівської міської ради Сумської області, за роботу «Демонстраційна 

діюча модель короткохвильових мінірадіостанцій»; 

Свистуна Ярослава, вихованця Ківерцівського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Волинської області, за роботу «Сторожовий корабль 

«Гданськ»; 

Сисака Валентина, учня Коломийського навчально-виробничий центру 

творчості учнівської молоді Івано-Франківської області, за роботу «Робот-

маніпулятор»; 

Сідлецького Владислава, вихованця Деражнянського районного Будинку 

творчості дітей та юнацтва Хмельницької області, за роботу «Заміський 

будинок»; 

Сінчіневич Кароліну, Загаєцького Олександра, Олійника Миколу, Мальовану 

Богдану, вихованців Вінницького обласного центру технічної творчості 

учнівської молоді, за роботу «Творчий проект «Музей - бібліотека Миколи 

Трублаїні»;  

Снічука Олександра, вихованця Костопільського центру технічної творчості та 

комп’ютерних технологій, Рівненської області, за роботу «Свердлильний 

станок»; 
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Станковича Романа, вихованця Мукачівського центру позашкільної освіти 

Мукачівської міської ради Закарпатської області, за роботу «Старовинна 

церква»; 

Старика Максима, вихованця Кам’янець-Подільського центру дитячої та 

юнацької творчості Хмельницької області, за роботу «Урал»; 

Стецька Ігоря, Черкас Юлію, Чубка Юрія, вихованців Гримайлівської районної 

станції юних техніків Гусятинського району Тернопільської області, за роботу 

«Копія літака "АІР -1»; 

Суворова Олександра, вихованця Христинівської районної станції юних 

техніків Черкаської області, за роботу «Ракета-носій "Дослідник»; 

Сухара Андрія, вихованця Чемеровецького Будинку школярів Чемеровецької 

селищної об’єднаної територіальної громади Хмельницької області, за роботу 

«Козацький човен «Чайка»; 

Турчина Андрія, вихованця Городнянської станції юних техніків Чернігівської 

області, за роботу «Будиночок лісничого»; 

Узуна Тимофія, Афанасієвського Павла, вихованців Ренійської районної станції 

юних техніків Одеської області, за роботу «Підводний човен»; 

Усманова Ярослава, вихованця Чернігівського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Кордова гоночна модель з 

поршневим двигуном КМД-2,5»; 

Устимука Ігоря, учня ДНЗ «Ковельського центру професійно-технічної освіти» 

Волинської області, за роботу «Дистанційне керування освітленням будівлі за 

допомогою телефону»;  

Харченка Віталія, Марущака Євгенія, учнів ДПТНЗ «Вище професійне 

училище» м. Житомира, за роботу «Навчальний стенд для діагностики 

материнських плат ІВМ РС»; 

Харченко Катерину, Балан Анну, вихованок Державного навчального закладу 

«Вінницький центру професійно-технічної освіти технологій та дизайну», за 

роботу «InterCity Vinnitsa»; 

Швеця Олександра, вихованця ЦТДЮ Святошинського р-ну м. Києва, за 

роботу «Патрульний катер «Берегова охорона»; 

Шевченка Олександра, вихованця Яготинського районного Будинку дитячої та 

юнацької творчості Київської області, за роботу «Діюча модель літака ЯК-3»; 
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Шишука Олега, учня КСРУ «Житомирське вище професійне училище-

інтернат», м. Житомира, за роботу «Наждачно-відрізний міні верстат»;  

Шкраб'юка Василя, вихованця Тлумацького будинку дитячої та юнацької 

творчості Івано-Франківської області, за роботу «Модель автомобіля МАЗ -

205»; 

Юрченка Віталія, вихованця Полтавського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради, за роботу 

«Радіокерована пілотажна модель класу F-3-А»; 

Яременко Вадима, вихованця Комунального закладу «Дашівська станція юних 

техніків» Вінницької області, за роботу «Функціональний генератор»; 

Ярошинського Святослава, вихованця Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу  «Вільнолітаючий 

планер А/2»; 

Ясюка Дмитра, вихованця Комунального позашкільного навчального закладу 

«Клуб юних моряків з флотилією», м. Черкаси, за роботу «Вітрильник 

«Дунайський канонірський човен». 

 

Дипломом ІІ ступеня: 

Андрусіва Андрія, вихованця Івано-Франківського обласного державного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді Івано-Франківської 

області, за роботу «Універсальна струбцина»;  

Андрущака Олексія, учня Михайловецького професійного аграрного ліцею 

Вінницької області, за роботу «Мотофреза МФ – 0,4»; 

Артина Владислава, вихованця Івано-Франківського обласного державного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді Івано-Франківської 

області, за роботу «Модель радіокерованого супер джипа»; 

Бабинця Дмитра, вихованця Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Учбова кордова модель з 

двигуном 1,5 куб. см»; 

Бабича Михайла, вихованця Комунального позашкільного навчального закладу 

«Центр позашкільної освіти «Зміна» Центруально-Міського району»  

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Модель 

американського АПЛ класу «Джорж Вашингтон»; 
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Багріна Олексія, вихованця Врадіївського Будинку дитячої творчості 

Миколаївської області, за роботу «Детектор скритої проводки»; 

Базюка Миколу, Шпака Іллю, Бицюк Наталію, вихованців  Заліщицького 

центру науково-технічної творчості школярів Тернопільської області, за роботу 

«Модель копія автомобіля  «Willys МВ»; 

Бойка Вадима, Данилюк Марію, вихованців Тернопільського обласного 

комунального центру науково-технічної творчості школярів та учнівської 

молоді, за роботу «Гідрографічне судно»; 

Бондара Остапа, вихованця Кременецького районного центру дитячої творчості 

Тернопільської області, за роботу «Енергозберігаючий септик»; 

Ботюха Вадима, вихованця Залозецького будинку дитячої та юнацької 

творчості Тернопільської області, за роботу «Модель плуга»; 

Верещака Богдана, вихованця Комунального закладу позашкільної освіти 

Менської СЮТ Чернігівської області за роботу «Пароходофрегат «Богатир»; 

Вечірко Дар'ю, вихованку Комунального закладу «Центр науково-технічної 

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

пошуково-дослідницького планетоходу»; 

Відлацького Андрія, Токара Миколу, вихованців Кам’янець-Подільського 

Центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, за роботу 

«Тягач»; 

Воліченко Єлизавету, вихованку Комунального закладу «Центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, за роботу 

«Макет «Китайський місток у дендропарку «Олександрія»; 

Вяткіна Тимофія, вихованця Комунального позашкільного навчального закладу 

«Міський центр науково-технічної творчості» м. Марганця, за роботу 

«Японський торпедний катер»; 

Гаджієва Віктора, вихованця Центру технічної творчості «Юність» 

Солом’янського р-ну м. Києва, за роботу «Авіаносець, судно модель класу ЕХ-

600»; 

Галана Олександра, вихованця Збаразької районної станції юних техніків 

Тернопільської області, за роботу Макет гравіцикла «74-Speeder Віkе»; 

Гарбовського Дмитра, учня ДПТНЗ «Вище професійне училище» м.Житомира, 

за роботу «Зарядний пристрій  для елементів живлення CMOS-пам’яті ІВМ 

РС»; 
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Глущенка Вадима, Панчука Дениса, вихованців Станції юних техніків 

Костянтинівської міської ради Донецької області, за роботу «Діюча модель 

вантажного авто»; 

Гнилосира Дем’яна, вихованця Полтавського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради, за роботу 

«Радіокерована модель «Повітряного бою»; 

Горбатенка Ростислава, вихованця Полтавського обласного центру науково-

технічної творчості учнів,ської молоді Полтавської обласної ради, за роботу 

«Модель ракети класу «Салют А/2»; 

Гордійчука Андрія, вихованця Олешківської районної станції юних техніків 

Олешківської районної  ради Херсонської області, за роботу «Модель БМП-2»; 

Горіна Станіслава, вихованця Івано-Франківського обласного державного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді Івано-Франківської 

області, за роботу «Стендова модель військово-вантажного літака»; 

Гоца Віталія, вихованця Київського палацу дітей та юнацтва, за роботу 

«Регулятор потужності»;  

Григоренка Сергія, Батеху Дмитра, вихованців Комунального позашкільного 

навчального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Металургійного району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

за роботу «Генератор прямокутних імпульсів»; 

Гринькевича Івана, Текенчука Ростислава, вихованців гуртка «Космічне 

моделювання та макетування» Надвірнянської станції юних техніків Івано-

Франківської області, за роботу «Модель автоматичної міжпланетної станції 

«Вікінг»; 

Гуленко Ярославу, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості 

«Дивоцвіт» Дарницького району м. Києва, за роботу «Шпіц» (песик)»; 

Гусарова Андрія, вихованця Станції юних техніків – Центру науково-технічної 

творчості молоді Дніпровського р-ну м. Києва, за роботу «Кошеня «Мурочка»; 

Даниленка Миколу, Калмазану Дениса, вихованців Первомайської районної 

станції юних техніків Миколаївської області, за роботу «Модель мотоцикла»; 

Деркача Андрія, вихованця Камінь-Каширської районної станції юних техніків 

Волинської області, за роботу «Радіокерована модель аерогліссера»; 
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Ділоренка Романа, вихованця Тульчинського центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, Вінницької області, за роботу «Модель- напівкопія 

танка «Тигр»; 

Довгаля Костянтина, вихованця Станції юних техніків – Центру науково-

технічної творчості молоді Дніпровського р-ну м. Києва, за роботу «Гідравлічна 

ракета зі стартовим комплексом»; 

Дойчева Кирила, Малькова Олександра, Коника Олександра, вихованців 

Ізмаїльської міська станції юних техніків Одеської області, за роботу 

«Турецький квартал кінця 18 століття»; 

Єрмак Аліну, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу 

освіти «Нікопольський міжшкільний центр трудового навчання та технічної 

творчості» Дніпропетровської області, за роботу «Корабельна аварія»; 

Засимовича Богдана, вихованця Чернівецького міського Клубу юних техніків 

«Кварц» м. Чернівці, за роботу «Портативна Bluetooth колонка»; 

Кабаченка Андрія, вихованця Первомайського Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Миколаївської області, за роботу «Макет будівлі 

Nikko Toshogu Shirine «Yomeimon»; 

Какаєва Володимира, Мурованого Віталія, вихованців Бершадської районної 

станції юних техніків Вінницької області, за роботу «Джип «Ягуар»; 

Калюжну Дар'ю, вихованку Ніжинської Станції юних техніків Чернігівської 

області, за роботу «Піца «Франческа»; 

Кардаша Дмитра, вихованця Комунального закладу «Миронівський районний 

центру дитячої та юнацької творчості» Миронівської районної ради Київської 

області, за роботу «Пушка»; 

Карпенко Поліну, вихованку Лозівського будинку дитячої та юнацької 

творчості Лозівського району Харківської області, за роботу «Макет-

реконструкція «Церкви Параскеви П’ятниці» (м.Чернігів)»; 

Карпина Богдана, вихованця Станції юних техніків м. Червонограда Львівської 

області , за роботу «Багатоканальний генератор»; 

Клюзка Михайла, вихованця Сновської станції юних техніків Чернігівської 

області, за роботу «Модель парашута з пневмозапуском»; 

Ковальчука Богдана, вихованця Центру технічної творчості «Юність» 

Солом’янського р-ну м. Києва, за роботу «Модель броненосного корабля USS 

Monitorj»; 
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Ковбасюк Анастасію, вихованку Комунального закладу «Центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, за роботу 

«Макет «Олеський замок»; 

Колектив вихованців Кременецького районного центру дитячої творчості 

Тернопільської області, за роботу « Модель фрезерного верстата»; 

Колектив вихованців Станції юних техніків Кролевецької міської ради 

Сумської області, за роботу «Зореліт-винищувач «Шайтан»; 

Колектив вихованців Ірпінського центру позашкільної освіти Київської області, 

за роботу «Військовий лінійний вітрильник»; 

Колектив вихованців Кременецького районного центру дитячої творчості 

Тернопільської області, за роботу « Мехаробот "Раптор»; 

Колектив вихованців Новоархангельського будинку дитячої та юнацької 

творчості Кіровоградської області, за роботу «Будинок моєї мрії»; 

Колектив вихованців Прилуцького міського центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Чернігівської області, за роботу «Модель 

автомобіля ЗІС-6»; 

Колектив вихованців Здолбунівської районної станції юних техніків, 

Рівненської області, за роботу «Асенізатор причіпний»; 

Копилова Андрія, Майстренка Валентина, вихованців Овідіопольської районної 

станції юних техніків Одеської області, за роботу «Лазерне шоу»; 

Коржа Володимира, учня Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1 

ім. Ю.Головатого Київської області, за роботу «Термоелектро-генератор»;  

Коробчука Даниїла, Семененка Івана, Кирилова Дениса, Кононенка Даниїла, 

Загороднього Даниїла, вихованців ВІМ Комплексного позашкільного 

навчального закладу «Будинок дитячої та юнацької творчості» Пологівської  

районної ради Запорізької області, за роботу «Військова ракетна установка 

«Тополь М»; 

Костенюк Вероніку, вихованку Рахівського районного центру науково-

технічної творчості Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської 

області, за роботу «Ведмежа»; 

Кротача Владислава, Подзізейя Назара, учнів Володимир-Волинського вищого 

професійного училища Волинської області, за роботу «Ключ універсальний»; 
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Крука Андрія, вихованця авіамодельного гуртка Комунального закладу 

позашкільної освіти «Коропський ЦЦтаЮТ» Коропської селищної ради 

Чернігівської області, за роботу «Жук-віброхід»; 

Кудріна Артема, вихованця Позашкільного навчального закладу «Станція юних 

техніків» Запорізької міської ради, за роботу «Танк Т-34-85»; 

Кузюру Дениса, вихованця Станції юних техніків військово-цивільної 

адміністрації міста Торецьк Донецької області, за роботу «Модель ракети             

«S-6 A»; 

Курила Самуїла, вихованця Комунального позашкільного навчального закладу 

«Станція юних техніків Тернівського району» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Скарбничка з сюрпризом»; 

Куценко Марію, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт» 

Дарницького району м. Києва, за роботу «Заєць Кеша»; 

Куцого Миколу, вихованця Козівського будинку дитячої та юнацької творчості 

Тернопільської області, за роботу «Ключ ланцюговий модернізований»; 

Левчука Ельдара, вихованця Комунального закладу «Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної 

ради», м. Черкаси, за роботу «Битва за Будапешт»; 

Лизун  Анастасію, вихованку Васильківського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Київської області, за роботу «Млин»; 

Лізунова Вадима, вихованця Житомирського міського центру науково- 

технічної творчості  учнівської молоді, за роботу «Автомобіль  «Мерседес»; 

Мандара Василя, вихованця Тлумацького будинку дитячої та юнацької 

творчості Івано-Франківської області, за роботу «Модель катера «Україна»; 

Марченко Дарину, Филь Діану, Зайцева Дмитра, вихованців Золотоніського 

Будинку дитячої та юнацької творчості м. Золотоноша Черкаської області, за 

роботу «Світильник «Казковий удиночок»; 

Матвійчука Богдана, вихованця Комунального закладу «Іваничівський будинок 

дитячої на юнацької творчості» Волинської області, за роботу «Модель 

«Ганзейский ког»; 

Матюшкіна Даніїла, вихованця Бориспільського міського центру технічної 

творчості «Евріка» Київської області, за роботу «Шкільна спортивна кордова 

модель F-2B»; 
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Мельника Тимофія, вихованця Центру технічної творчості та професійної 

орієнтації шкільної молоді Дарницького р-ну м. Києва, за роботу «Напівкопія 

літака «Piesler»; 

Ненка Артема, вихованця Центру науково-технічної творчості молоді «Сфера», 

Оболонського району м. Києва, за роботу «Дистанційна годівниця тварин»; 

Нестерчука Івана, учня Комунальної соціально-реабілітаційної установи 

«Житомирське вище професійне училище-інтернат», за роботу «Лабораторний 

блок живлення»; 

Нікерова Володимира, вихованця Сокальської станції юних техніків Львівської 

області, за роботу« Макет «Логічні елементи»; 

Нікіфорова Андрія, вихованця Київського палацу дітей та юнацтва, за роботу 

«Потужний регулятор струму»; 

Окольничого Кирила, вихованця Районного центру дитячої та юнацької 

творчості Харківського району Харківської області, за роботу «Таємний 

помічник (гелікоптер)»; 

Октисюка Арсена, Шинкарука Артема, учнів НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня-дитячий 

садок» с. Самари-Оріхові, Ратнівського районого, за роботу «Нічник 

«Хатинка»; 

Паламарчук Ірину, вихованку Комунального закладу «Кіровоградський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» 

Кіровоградської області, за роботу «Копія експериментальної ракети Р-06»; 

Петришена Богдана, вихованця Кам’янець-Подільського Центру дитячої та 

юнацької творчості Хмельницької області, за роботу «Універсальний стенд для 

дослідження з’єднання провідників»; 

Підкауру Едуарда, учня Комунальної соціально-реабілітаційної установи 

«Житомирське вище професійне училище-інтернат», м. Житомира, за роботу 

«Логічний пробник»; 

Пінчука Едуарда, вихованця Комунального закладу «Кіровоградський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді» за роботу «Прилад для 

виявлення місць втрати тепла в спорудах»; 

Поволяшка Кирила, вихованця Ізмаїльської міської станції юних техніків 

Одеської області, за роботу «Лабораторний блок живлення зі стабілізованою, 

регульованою вихідною напругою»; 
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Подзізея Марка, Кулиняку Владислава, вихованців Володимир-Волинського 

центру позашкільної освіти Волинської області, за роботу «Металошукач 

«Pirat»; 

Попика Єгора, вихованця Комунального позашкільного навчального закладу 

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

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Модель 

космічного рятувального корабля «Надія»; 

Порфентьєва Євгена, вихованця Комунального закладу «Кіровоградський 

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

«Пристрій для заварювання чаю»; 

Ренєву Катерину, Ренєва Іллю, вихованців Костопільського Центру технічної 

творчості та комп’ютерних технологій, Рівненської області, за роботу «Макет 

зернозбирального комбайну»; 

Рижок Соломію, вихованку Сокальської станції юних техніків Львівської 

області, за роботу «Модель судна «Дракар»; 

Ришняка Євгена, Чумака Данила, Малика Назара, учнів Міжрегіональний 

центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців    

м. Дніпро, за роботу «Стендова модель універсального тестера блока живлення 

ПК»;  

Руденка Павла, вихованця Комунального позашкільного навчального закладу 

«Станція юних техніків» Дніпровської міської ради, за роботу «Електронний 

термометр»; 

Ручку Богдана, учня Гутянської ЗОШ I-III ступенів Богодухівського район 

Харківської області, за роботу «Екскаватор»; 

Салка Артема, вихованця Комунального закладу «Центр науково-технічної 

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

техно-копія вантажного бронеавтомобіля АЕС Мк ІІІ»; 

Сафона Кирила, вихованця Сновської станції юних техніків Чернігівської 

області, за роботу «Міст через річку Іртиш»; 

Свереняка Олександра, вихованця Хустського районного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, за роботу «Точильний верстак»; 
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Сидора Максима, Довгалюка Іллю, вихованців Підволочиської станція юних 

техніків Тернопільської області, за роботу «Таймер сигналізатор 

однокомандний»; 

Синявську Марину, вихованку Станції юних техніків м. Южноукраїнська 

Миколаївської області, за роботу «Автомобіль «Святковий екіпаж»; 

Сікача Максима, Здорника Юрія, Денисенка Володимира, вихованців 

Сновської станції юних техніків Чернігівської області, за роботу «Головоломка 

«Завантаж автомобіль»; 

Скринника Владислава, вихованця Кам’янської станція юних техніків,              

Черкаської області, за роботу «Соломозагрібач»; 

Сливко Поліну, Даценко Софію, вихованок Ічнянської Станції юних техніків 

Чернігівської області, за роботу «На току»; 

Сокальського Олександра, вихованця Кам’янець-Подільського Центру дитячої 

та юнацької творчості Хмельницької області, за роботу «Нова технологія 

знезараження питної води, побутових та промислових стоків»; 

Стороженка Артура, вихованця Костопільського Центру технічної творчості та 

комп’ютерних технологій Рівненської області, за роботу «Будинок-куб»; 

Суворову Валерію, вихованку Христинівської районної станцїї юних техніків 

Черкаської області, за роботу «Супутник «Кассіні»; 

Сьомака В'ячеслава, вихованція Лубенської міської станції юних техніків і 

натуралістів Полтавської області, за роботу «Макет космічного апарату «Robo-

daim»; 

Терещенка Олександра, вихованця Полтавського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради, за роботу 

«Модель цифро-аналогового хронографу «Пік-Так»; 

Токарчука Олександра, вихованця Центру дитячої та юнацької творчості 

Лиманського району Одеської області, за роботу «Тестер напівпровідникових 

приладів»; 

Федорчука Олега, вихованця Косівського центру дитячої творчості Івано-

Франківської області, за роботу «Багатофункціональний виконавчий пристрій з 

дистанційним керуванням»; 

Ходаківського Дмитра, вихованця Будинку творчості школярів Полонської 

міської ради об’єднаної територіальної громади Хмельницької області, за 

роботу «3-D дзеркало»; 
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Холода Максима, вихованця Комунального закладу «Кіровоградський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді», 

Кіровоградська область, за роботу «Прогулянковий катер (діюча модель класу 

ЕН-600)»; 

Хоміцкого Назара, Вальтера Віталія, Ясінського Андрія, Бабецькго Тараса, 

вихованців Заліщицького центру науково-технічної творчості школярів 

Тернопільської області, за роботу « Golden Hind»; 

Чайковського Володимира, учня Підгайчиківської середньої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Самбірського району, за роботу «Головоломка»; 

Чапайла Демида, вихованця Херсонського міського центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Херсонської міської ради Херсонської області , за 

роботу «Електронний велоспидометр»; 

Чорнописького Антона, Кученка Андріана, Кислого Артема, вихованців 

Тульчинського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, 

Вінницької області, за роботу «Модель - напівкопія літака «Short S.12 Tucano»; 

Чуба Артема, Богуславського Максима, вихованців Вінницького обласного 

центру технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Модель - напівкопія 

літака МІГ- 21»; 

Шевчука Ігора, Апалька Дмитра, учнів ДПТНЗ «Вище професійне училище» м. 

Житомира, за роботу «Універсальний ІБЖ для ремонту оргтехніки»; 

Шнайдера Олександра-Михайла, вихованця Чернівецького міського клубу 

юних техніків «Кварц» м. Чернівці, за роботу «Розумний будинок»; 

Штефуряка Максима, вихованця Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Радіокерована модель 

«Риболовецький катер» класу F2»; 

Юдкина Микиту, Сенчура Данила, вихованців Городнянської Станції юних 

техніків Чернігівської області , за роботу «Агрегат для сортування картоплі»; 

Юру Кирила, вихованця Рівненського міського центру творчості учнівської 

молоді, за роботу «Модель спортивного літака 30-х років ХХ ст.»; 

 

Дипломом ІІІ ступеня: 

Аблецова Михайла, учня Мелітопольської ЗОШ І-ІІІ ступенів №8 

Мелітопольської МР Запорізької області, за роботу «Циркуль»; 
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Александрович Катерину, вихованку Бродівського районною центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Львівської області, за роботу «Макет 

Підгорецького замку»; 

Алєксандрова Артура, Ходаківського Артура, вихованців Будинку творчості 

школярів Полонської міської ради об’єднаної територіальної громади 

Хмельницької області, за роботу «Дитяча іграшка «Ілюзія»; 

Апостолова Дениса, Змієвеця Романа, вихованців Комунального закладу 

«Дашівська станції юних техніків» Вінницької області, за роботу «Телеграфний 

ключ»; 

Бабіна Данилу, вихованця Станції юних техніків Костянтинівської міської ради 

Донецької області, за роботу «Прогулянковий катер «Україна»; 

Бірюка Павла, учня КЗ «Успенівської ЗОШ І-ІІІ ст.» Гуляйпільської МР 

Запорізької області, за роботу «Чайовня»; 

Бондарєву Яну, вихованку Ківерцівського центру дитячої та юнацької творчості 

Волинської області, за роботу «Парусник «Галеон»  (ХVІ ст.)»; 

Бортника Максима, вихованця Коростишівської міської станції юних техніків 

Житомирської області, за роботу «Літак «Miles M-38 MESSENCER»; 

Бошка Володимира, вихованця Хустського районного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Хустської районної державної адміністрації 

Закарпатської області, за роботу «Бензовоз»; 

Бройка Ігора, вихованця Овідіопольської районної станції юних техніків 

Одеської області, за роботу «Індікатор перевірки робочого стану пульта»; 

Власюка Іллю, вихованця Гайсинської районної станції юних техніків 

Вінницької області, за роботу «Панцерник «Остін-путіловець» армії УНР»; 

Внукова Володимира, вихованця Канівської міської станції юних техніків,  

Черкаської області, за роботу «Прилад, що відлякує сліпців та гризунів»; 

Войтюка Івана, вихованця Комунального закладу «Іваничівського будинку 

дитячої на юнацької творчості» Волинської області, за роботу «Модель 

парахода «Лєна»; 

Волошина Ігора, вихованця Комунального закладу «Дніпрорудненський центр 

дитячої та юнацької творчості» Дніпрорудненської міської ради Василівського  

р-ну Запорізької області, за роботу «DeLorean DMS-12 81»; 
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Гаврилюка Дениса, учня Комунальної соціально-реабілітаційної установи 

«Житомирське вище професійне училище-інтернат», м. Житомира, за роботу 

«Зарядний пристрій»; 

Гарбуза Станіслава, учня Білицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів     

№10 відділу освіти Добропільської міської ради, м. Білицьке, Донецької 

області, за роботу «Космічний гість»; 

Германа Максима, Шмілка Остапа, Антонінка Павла, вихованців Заліщицького 

центру науково-технічної творчості школярів Тернопільської області, за роботу 

«Сонячна водогрійка»; 

Гернешія Йосипа, вихованця Хустського міського центру позашкільної освіти 

«Сузір’я» Хустської міської ради Закарпатської області, за роботу «Космічний 

винищувач»; 

Голубова Кирила, вихованця Ренійської районної станції юних техніків 

Одеської області, за роботу «НЛО»; 

Вихованців гуртка «Сувенірний» Навчально-виховного комплексу 

допрофесійної підготовки та технічної творчості молоді Солом’янського р-ну     

м. Києва, за роботу «Місто сонця»; 

Горбунова Миколу, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу освіти «Нікопольський міжшкільний центр трудового навчання та 

технічної творчості » Дніпропетровської області, за роботу «Дороги війни»; 

Григу Івана, вихованця Закарпатського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу « Ракета X-353»; 

Грищенка Романа, вихованця Дитячо-юнацького центру «ВИСЬ» 

Маловисківської міської ради Кіровоградської області, за роботу «Космічний 

бойовий корабель»; 

Гудя Олександра, Фітісова Ігора, вихованців Станції юних техніків відділу 

освіти Добропільської міської ради, м. Білицьке Донецької області, за роботу 

«Тир»; 

Гуленова Ігора, вихованця Пирятинської станції юних техніків Полтавської 

області, за роботу «Ейфелева вежа»; 

Демидюка Віктора, вихованця Коломийського навчально-виробничого центру 

творчості учнівської молоді Івано-Франківської області, за роботу «Модель 

учнівського стола для дітей з особливими потребами»; 
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Демчука Владислава, вихованця Рівненського міського центру творчості 

учнівської молоді, за роботу «Портативний холодильник»; 

Дешевого Володимира, Ткачука Максима, Сментину Віктора, учнів  

Державного навчального закладу «Центр професійно-технічної освіти № 1           

м. Вінниця», за роботу «Діюча демонстраційна модель листових кривошипних 

ножиць НД-3314»; 

Дорощук Валерію, вихованку Рівненського міського центру творчості 

учнівської молоді, за роботу «Годинник «Зоряне небо»; 

Дубового Вадима, Шевчука Олександра, вихованців Вінницького обласного 

центру технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Радіокерована модель 

літака « Bristol-scout»; 

Дякулича Владислава, вихованця Закарпатського обласного палацу дитячої та 

юнацької творчості „ПАДІЮН”, за роботу «КП 4-452, паровий локомотив 

Ужгородської дитячої залізниці 1960-70-х років»; 

Ємельянова Євгена, вихованця Старобільського районного Будинку творчості 

дітей та юнацтва Луганської області, за роботу « Радіоелектронна гра «Їдемо на 

День народження до Шапокляк»; 

Єфименка Богдана, вихованця Близнюківського будинку дитячої та юнацької 

творчості Близнюківського району Харківської області, за роботу «Модель 

торпедного катера з водострумним пульсуючим реактивним двигуном»; 

Жолобіцького Віталія, Кисельова Дініїла, вихованців Катеринопільського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості, смт Катеринопіль, 

Черкаської області, за роботу «Ретро-літак «Фарман ф-450»; 

Заіченка Олексія, вихованця Станції юних техніків м. Южноукраїнська 

Миколаївської області, за роботу «Екобудинок»; 

Заремського Єгора, учня Комунальної соціально-реабілітаційної установи 

«Житомирське вище професійне училище-інтернат», м. Житомира, за роботу 

«Тестер імпульсивних трансформаторів»; 

Звєрєва Євгена, вихованця Будинку творчості дітей та юнацтва м. Чернівці, за 

роботу «Стендова масштабна модель легкого колісно-гусеничного танку БТ-7М 

1937 року»; 

Івасіківа Дмитра, Кухарука Андрія, вихованців Бережанського центру дитячої 

та юнацької творчості Тернопільської області, за роботу «Бережанська 

ратуша»; 
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Ільвачова Миколу, вихованця Білозерської районної станції юних техніків 

Білозерської районної ради Херсонської області, за роботу «Модель «пожежний 

катер»; 

Кіналя Володимира, вихованця Бережанського центру дитячої та юнацької 

творчості Тернопільської області, за роботу «Модель автомобіля»; 

Климчука Юрія, вихованця Сокальської станції юних техніків Львівської 

області, за роботу «Модель космічного корабля «Гриф»; 

Клісуна Олега, вихованця Оріхівського районного будинку дитячої творчості 

Оріхівської районної ради Запорізької області, за роботу «Модель «Копія 

ракети «Восток»; 

Козара Максима, вихованця Ананьївського районного центру позашкільної 

освіти та виховання Одеської області, за роботу «Після дощу»; 

Козирьова Максима, вихованця Полтавського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради, за роботу 

«Модель радіокерованого човна «Mini Expert»; 

Колектив вихованців гуртку «Авіамодельний» Глухівського міського центру 

позашкільної освіти Глухівської міської ради Сумської області, за роботу 

«Макет супутника»; 

Колектив вихованців гуртка «Юний конструктор» Чернівецького обласного 

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

фонтан»; 

Колектив вихованців гуртка «Юний конструктор» Чернівецького обласного 

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

портал»; 

Колектив вихованців гуртка «Юний конструктор» Чернівецького обласного 

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

сплюшка»; 

Колектив учнів 5-Б класу Добрянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Вільховецької сільської об’єднаної територіальної громади Тячівського району 

Закарпатської області, за роботу «Екотранспорт»; 

Колєву Евеліну, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу 

«Одеська станція юних техніків «Сігма», за роботу «На зустріч з друзями»; 
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Корнієнка Нікіту, Марініч Олену, вихованців Станції юних техніків                  

м. Южноукраїнська Миколаївської області, за роботу «Гідравлічний 

підйомник»; 

Короленка Микиту, вихованця Овідіопольської районної станції юних техніків 

Одеської області, за роботу «Суперліхтар «Доїдач батарейок»; 

Короля Віталія, вихованця Коростишівської міської станції юних техніків 

Житомирської області, за роботу «Санта Клара»; 

Костюка Ярослава, вихованця Кам’янець-Подільського Центру дитячої та 

юнацької творчості Хмельницької області, за роботу «Yak-1b»; 

Криворучка Богдана, вихованця Білозерської районної станції юних техніків 

Білозерської районної ради Херсонської області, за роботу «Діюча модель 

річкового буксиру»; 

Кудрявцева Володимира, учня Комунальної соціально-реабілітаційної установи 

«Житомирське вище професійне училище-інтернат» м. Житомира, за роботу 

«Звуковий датчик освітлення»; 

Кучеренко Ганну, Адама Івана, вихованців Первомайської районної станції 

юних техніків Миколаївської області, за роботу «Світильник»; 

Кушнірова Михайла, вихованця Донецького обласного центру технічної 

творчості дітей та юнацтва, м. Слов’янськ, Донецької області, за роботу 

«Модель парусника «Свята Ольга»; 

Лагойка Руслана, вихованця Позашкільного навчального закладу «Станція 

юних техніків відділу освіти Покровської міської ради, м. Покровськ Донецької 

області», за роботу « Модель «Стріла» класу ЕХ-600»; 

Леонову Кіру, вихованку Станції юних техніків Костянтинівської міської ради 

м. Костянтинівка, Донецької області, за роботу «Офіціант»; 

Ліпка Дмитра, вихованця Центру технічної творчості «Юність» 

Солом’янського р-ну м. Києва, за роботу «3D-автомат світлових ефектів»; 

Лозовського Ігоря, вихованця Центру дитячої та юнацької творчості 

Лиманського району Одеської області, за роботу «Гра «Рулетка»; 

Лупася Валентина, вихованця Сокальської станції юних техніків Львівської 

області, за роботу «Модель космічного корабля «Тритон»;  
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Лупашку Вероніку, вихованку Березівського районного  центру дитячої та  

юнацької творчості Одеської області, за роботу «Літак Ан-74 ТК (історична  

модель)»; 

Лямчугіна Дениса, вихованця Обухівського міського Центру творчості дітей, 

юнацтва та молоді «Романтик» Київської області, за роботу «Бронетранс-

портер»; 

Марценка Романа, вихованця Позашкільного навчального закладу «Станція 

юних техніків» Запорізької міської ради, за роботу « Літак «Су-27»; 

Масловського Володимира, вихованця Коломийського навчально-виробничого 

центру творчості учнівської молоді Івано-Франківської області, за роботу 

«Енергозберігаюча система автоматизованого поливу»; 

Мегаленка Олександра, вихованця Черкаської районної станцїї юних техніків, 

с. Мошни, Черкаського району, Черкаської області, за роботу «Трищоглова 

шхуна «Надія»; 

Мироненка Ярослава, вихованця Ставищенського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Ставищенської районної ради Київської області, за роботу 

«Нічний сторож»; 

Мороза Назара, Топоровську Валерію, вихованців Чернівецького міського 

Клубу юних техніків «Кварц» м. Чернівці, за роботу «Обертання землі навколо 

своєї осі»; 

Наймитенка Сергія, вихованця Будинку дитячої та юнацької творчості 

Мелітопольської районної ради Запорізької області, за роботу «Міні-аналог 

котушки Тесла»; 

Наконечного Віктора, вихованця Комунального закладу Тернопільської міської 

ради «Станція юних техніків» Тернопільської області, за роботу «Модель 

моторного човна для річок та неглибоких водойм»; 

Недашківського Андрія, учня Державного професійно-технічного навчального 

закладу «Вище професійне училище» м. Житомира, за роботу «Пристрій 

контролю температурного режиму елементів системного блоку ПК»; 

Ніколаєнка Івана, Степаненка Даниїла, вихованців Навчально-виховного 

комплексу допрофесійної підготовки та технічної творчості молоді м. Києва, за 

роботу «Космічний світильник»; 

Новоселецького Владислава, вихованця Кам’янської станція юних техніків,      

м. Кам’янка, Черкаської області, за роботу «Токарний станок Слюсара»;  
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Оксенюка Володимира, вихованця Маневицького районного центру творчості 

дітей та юнацтва, Волинської області, за роботу «Міліомметр – прилад для 

вимірювання малих опорів»; 

Слюсара Олексія, вихованця Комунального закладу «Шполянський центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді» Шполянської міської ради 

об’єднаної територіальної громади Черкаської області, за роботу «Вантажівка 

ГАЗ»; 

Островськго Василя, вихованця Шепетівського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Хмельницької області, за роботу «Прилад 

для визначення якості молочних продуктів»; 

Откаленка Андрія, вихованця Центру позашкільної освіти ім. 0. Разумкова        

м. Бердичіва Житомирської області, за роботу «Тестер для перевірки 

комп'ютерних БЖ»; 

Отрошка Олексія, вихованця Комунального закладу «Ямпільський районний 

Центру дитячої та юнацької творчості» Ямпільської районної ради Сумської 

області, за роботу «Житловий двоповерховий будинку з гаражем»; 

Павлусенка Ігора, вихованця Городнянської станції юних техніків Чернігівської 

області, за роботу «Регламентатор часу»; 

Падалюка Віталія, вихованця Маневицького районного  центру творчості дітей 

та юнацтва Волинської області, за роботу «Млинок»; 

Перепелицю Єгора, вихованця Комунального закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної 

ради», за роботу «Паровоз Т3»; 

Півторака Владислава, вихованця Івано-Франківського міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Івано-Франківської області, за 

роботу «Електронне пульсуюче серце»; 

Пішту Юрія, вихованця Хустського районного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Хустської районної державної адміністрації 

Закарпатської області, за роботу «Вітряк»; 

Помелуйка Дениса, вихованця Борівського будинку дитячої та юнацької 

творчості Борівський район Харківської області, за роботу «Smart Home 

Controller»; 
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Продана Михайла, учня Добрянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Вільховецької сільської об’єднаної територіальної громади Тячівського району 

Закарпатської області, за роботу «Хот-род»; 

П'ятковського Сергія, вихованця Городнянської станції юних техніків 

Чернігівської області, за роботу «Яхта для прогулянки»; 

Рака Олега, вихованця Долинської станції юних техніків Івано-Франківської 

області, за роботу «Імпульсний зарядний пристрій для автомобільних 

акумуляторів»; 

Рапіцького Захара, вихованця Бережанського центру дитячої та юнацької 

творчості Тернопільської області, за роботу «Блок живлення»; 

Рачинського Владислава, Павлова Олександра, вихованців Дубенської міської 

станції юних техніків, Рівненської область, за роботу «Двійкова система»; 

Резнікова Романа, Горячка Ростислава, вихованців Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді Металургійного району» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Комбінований мілівольтметр»; 

Ремецького Крістіана, вихованця Ужгородського районного центру дитячої 

творчості Закарпатської області, за роботу «Модель ракети класу S6A»; 

Свередюка Олександра, Наумчика Андрія, Морозюка Івана, Свередюка Андрія, 

учнів ЗОШ № 10, м. Ковель Волинської області, за роботу «Гра-автомат «Кран-

машина»; 

Святощука Ростислава, вихованця Комунального закладу «Станція юних 

техніків» Камʼянської міської ради Дніпропетровської області, за роботу 

«Прилад вимірювання електричної ємності»; 

Сидоренка Ігоря, вихованця Донецького обласного центру технічної творчості 

дітей та юнацтва, м. Слов’янськ, Донецької області, за роботу «Музичний центр 

«ГАЛАКТИКА 21»; 

Сидоренко Яну, вихованку Мелітопольської станції юних техніків 

Мелітопольської міської ради Запорізької області, за роботу «Іграшковий 

колодязь»; 

Сироту Валерія, вихованця Олешківської районної станції юних техніків 

Олешківської ради Херсонської області, за роботу «Модель «Спортивній 

літак»; 
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Сичевського Михайла, вихованця Комунального закладу «Районний центр 

позашкільної роботи» Путивльської районної ради Сумської області, за роботу 

«Автомат «Кріс»; 

Скидана Андрія, вихованця Комунального позашкільного навчального закладу 

«Одеський будинок дитячої та юнацької творчості «Тоніка» м.Одеса, за роботу 

«Нічник-кошеня»; 

Склярука В'ячеслава, вихованця Комунального закладу «Дашівська станція 

юних техніків» Вінницької області, за роботу «Ручний масажер з підігрівом та 

інфрачервоним випромінюванням»; 

Смирнова Івана, Смирнова Максима, вихованців Глухівського міського центру 

позашкільної освіти Глухівської міської ради Сумської області, за роботу 

«Фонтан»; 

Сонсядла Максима, вихованця Козівського будинку дитячої та юнацької 

творчості Тернопільської області, за роботу «Котедж «Мрія»;  

Судніка Вадима, учня Державного навчального закладу «Нововолинський 

центр професійно-технічної освіти» Волинської області, за роботу «Листогиб»; 

Тимчука Владислава, вихованця Центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді Волинської облдержадміністрації, за роботу «Малопотужний  

вітрогенератор для сигнального освітлення»; 

Тіскіна Лева, вихованця Комунального позашкільного навчального закладу 

«Будинок дитячої творчості» Дніпровської міської ради, за роботу «Прилад для 

автоматичного тренування акумуляторів»; 

Товстика Єгора, вихованця Комунального закладу «Районний центр 

позашкільної роботи» Путивльської районної ради Сумської області, за роботу 

«Ракета UK-1»; 

Урсуляка Олександра, вихованця Чернівецького міського клубу юних техніків 

«Кварц», за роботу «Активна акустична система зі світломузикою»; 

Усатюка Владислава, Лукашенка Владислава, учнів Теплицького професійного 

аграрного ліцею Вінницької області, за роботу «Підключення трифазного 

асинхронного двигуна»; 

Фещук Ірину, вихованку Школи сприяння здоров’ю Грицівської селищної  

об’єднаної територіальної громади Шепетівського району Хмельницької 

області, за роботу «Проект житлового масиву»; 
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Філімонова Глєба, вихованця Позашкільного навчального закладу «Станція 

юних техніків» Запорізької міської ради, за роботу «Цифрове табло»; 

Форостяна Дмитра, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу «Станція юних техніків Тернівського району» Криворізької міської 

ради Дніпропетровської області, за роботу «Регулятор температури для 

муфельної печі»; 

Фролова Богдана, вихованця Городнянської станції юних техніків Чернігівської 

області області, за роботу «Сторож-оповіщувач»; 

Челядіна Олега, вихованця Позашкільного навчального закладу «Станція юних 

техніків» Запорізької міської ради, за роботу «Нічними вулицями міста»; 

Чепенюк Анастасію, вихованку Ковельської станції юних техніків Волинської 

області, за роботу «Кордова модель літака»; 

Чередніченко Богдану, вихованку Комунального закладу «Кіровоградський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді», 

Кіровоградська область, за роботу «Модель маяка»; 

Шаню Вадима, вихованця філії Комунального закладу «Запорізький обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької 

обласної ради» Запорізької області, за роботу «Електромобіль з сенсорним 

управлінням»; 

Швеця Миколу, вихованця Шепетівського міського центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Хмельницької області, за роботу «Реле часу»; 

Шешукова Владислава, вихованця Дубенської міської станції юних техніків, 

Рівненської області, за роботу «Підводний човен «Форель»; 

Шила Вадима, вихованця Комунального позашкільного навчального закладу 

«Станція юних техніків» Покровського району Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Модель нового українського 

бронетранспортера БТР-4Є «Буцефал»; 

Шинкаренка Арсена, Ониськіва Дмитра, вихованців Великоглибочецького 

будинку технічної творчості школяра Тернопільського району Тернопільської 

області, за роботу «Автомат увімкнення шкільного дзвінка»; 

Шкраб'юка Василя, вихованця Тлумацький будинок дитячої та юнацької 

творчості Івано-Франківської області, за роботу «Модель авіаносця»; 
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Шкуліпу Олександра, вихованця Конотопської станції юних техніків 

Конотопської міської ради Сумської області, за роботу «Демонстратор 

двійкового рахунку»; 

Якуба Дмитра, вихованця Городнянської станції юних техніків Чернігівської 

області, за роботу Міні музичний центр»; 

Яценюка Миколу, вихованця Маневицького районного центру творчості дітей 

та юнацтва, Волинської області, за роботу «Фотореле – прилад для 

автоматичного управління освітленням». 

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

виховної роботи – Левіну І.Є. 

 

 

Директор               Г. А. Шкура 
 


