
 

 

 
 

  
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 
 

 

 

 

 
 

 

Н А К А З  
 
 
 
 

14.12.2018р.                       м. Київ                        № 12-03 

 

Про підсумки проведення  

Всеукраїнської виставки-конкурсу  

із історико-технічного стендового   

моделювання 

 

 

 Відповідно до пункту 116 Плану всеукраїнських і міжнародних 

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

затвердженого наказом МОН від 04.01.2018 № 12, з 12 по 14 грудня 2018 року  

у м. Хмельницький на базі Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва 

відбулася Всеукраїнська виставка-конкурс із історико-технічного стендового 

моделювання. 

 У заході взяли участь 12 команд (32 учасника та 12 керівників команд) з: 

Волинської (2), Вінницької, Житомирської (2), Закарпатської, Київської, 

Тернопільської, Харківської, Хмельницької (2) областей та міста Києва. На 

Всеукраїнської виставці-конкурсі із історико-технічного стендового 

моделювання було представлено 230 моделей. 

  Відповідно до рішення суддівської колегії 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 1. Нагородити переможців Всеукраїнської виставки-конкурсу із 

історико-технічного стендового моделювання: 

1.1. Дипломом І-го ступеня та кубком Українського державного центру 

позашкільної освіти (далі – УДЦПО) - команду Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

 1.2. Дипломом ІІ-го ступеня - команду Хмельницького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 1.3. Дипломом ІІІ-го ступеня - команду Хмельницького палацу творчості 

дітей та юнацтва. 

 2.  Нагородити переможців у номінаціях стендових моделей 

дипломами відповідних ступенів: 

у номінації «Авіація гвинтова»(масштаб 1:48): 
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 I місце – Протачука Романа, вихованця Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

 II місце – Подолю Владислава, вихованця Хмельницького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 III місце – Дацевича Євгена, вихованця КЗПО «Обласний центр дитячої 

та юнацької творчості Житомирської обласної ради» ; 

 III місце – Подолю Владислава, вихованця Хмельницького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді. 

у номінації «Авіація реактивна»(масштаб 1:48): 

 I місце – Подолю Владислава, вихованця Хмельницького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 II місце – Тітова Станіслава, вихованця Тернопільського обласного 

комунального центру науково-технічної творчості школярів та учнівської 

молоді; 

 III місце – Герасимовського Дмитра, вихованця Хмельницького палацу 

творчості дітей та юнацтва. 

у номінації «Авіація гвинтова»(масштаб 1:72): 

 I місце – Лобанова Андрія, вихованця КЗ «Станція юних техників №3 

Харьківської міської ради»; 

 II місце – Томашуна Олексія, вихованця Хмельницького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 III місце – Боборикіна Андрія, вихованця Хмельницького палацу 

творчості дітей та юнацтва. 

у номінації «Авіація»(масштаб 1:144): 

 I місце – Цаана Богдана, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

 II місце – Пилипчука Олексія, вихованця Житомирського міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 III місце – Шишка Михайла, вихованця Нововолинської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №2 Нововолинської міської ради Волинської області; 

 III місце – Задорожного Максима, вихованця Хмельницького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді. 

у номінації «Авіація гелікоптери»(масштаб 1:72): 

 I місце – Шендерецького Тимофія, вихованця Хмельницького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 II місце – Боборикіна Андрія, вихованця Хмельницького палацу творчості 

дітей та юнацтва; 

 III місце – Грішанова Даніїла, вихованця КЗ «Станція юних техників №3 

Харьківської міської ради». 

у номінації «Автомобільна техніка»(масштаб 1:35): 

 I місце – Кравчука Владислава, вихованця Хмельницького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 
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 II місце – Мазурка Богдана, вихованця Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

 II місце – Томашуна Олексія, вихованця Хмельницького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 II місце – Дмитрієнка Михайла, вихованця Закарпатського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 III місце – Задорожного Максима, вихованця вихованця Хмельницького 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 III місце – Томашуна Олексія, вихованця Хмельницького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 III місце – Пасєку Станіслава, вихованця Нововолинської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 Нововолинської міської ради 

Волинської області. 

у номінації «Автомобільна техніка»(масштаб 1:72): 

 I місце – Яцьківа Юрія, вихованця Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 II місце – Мевха Максима, вихованця Хмельницького палацу творчості 

дітей та юнацтва; 

 II місце – Кравчука Владислава, вихованця Хмельницького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 III місце – Цаана Богдана, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

 III місце – Яцьківа Юрія, вихованця Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді. 

у номінації «Бронетехніка»(масштаб 1:35): 

 I місце – Протачука Романа, вихованця Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

 II місце – Пасєку Станіслава, вихованця Нововолинської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 Нововолинської міської ради 

Волинської області; 

 II місце – Шендерецького Тимофія, вихованця Хмельницького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 III місце – Герасимовського Дмитра, вихованця Хмельницького палацу 

творчості дітей та юнацтва; 

 III місце – Шоляка Максима, вихованця Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді. 

у номінації «Бронетехніка»(масштаб 1:72): 

 I місце – Красовську Анастасію, вихованку Нововолинської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 Нововолинської міської ради 

Волинської області; 
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 II місце – Цаана Богдана, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

 II місце – Шоляка Максима, вихованця Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 III місце – Кравчука Владислава та Томашуна Олексія, вихованців 

Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді. 

у номінації «Артилерія»(масштаб 1:35): 

 I місце – Подолю Владислава, вихованця Хмельницького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 II місце – Протачука Романа, вихованця Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

 II місце – Шишка Михайла, вихованця Нововолинської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №2 Нововолинської міської ради Волинської області; 

 III місце – Цаана Богдана, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

 III місце – Котовича Дениса, вихованця Хмельницького палацу творчості 

дітей та юнацтва. 

у номінації «Артилерія»(масштаб 1:72): 

 I місце – Яцьківа Юрія, вихованця Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 II місце – Мурару Олександра, вихованця Вінницького обласного центру 

технічної творчості учнівської молоді; 

 III місце – Герасимовського Дмитра, вихованця Хмельницького палацу 

творчості дітей та юнацтва; 

 III місце – Яцьківського Юрія, вихованця Закарпатського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді. 

у номінації «Залізнична техніка»: 

 I місце – Томашуна Олексія, вихованця Хмельницького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 II місце – Дрозда Андрія, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

 III місце – Шендерецького Тимофія, вихованця Хмельницького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 III місце – Лобанова Андрія, вихованця КЗ «Станція юних техників №3 

Харьківської міської ради». 

у номінації «Збройні Сили України»: 

 I місце – Мазурка Богдана, вихованця Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 
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 II місце – Кравчука Владислава, вихованця Хмельницького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 III місце – Шоляка Максима, вихованця Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 III місце – Грішанова Даніїла, вихованця КЗ «Станція юних техників №3 

Харьківської міської ради»; 

 III місце – Лисак Марію, вихованку КЗ « Броварський районний центр 

дитячої та юнацької творчості» Броварської районної ради Київської області. 

у номінації «Космос»: 

 I місце – Красовську Анастасію, вихованку Нововолинської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 Нововолинської міської ради 

Волинської області; 

 II місце – Боборикіна Андрія, вихованця Хмельницького палацу творчості 

дітей та юнацтва; 

 III місце – Дацевича Євгена, вихованця КЗПО «Обласний Центр дитячої 

та юнацької творчості» Житомирської обласної ради». 

у номінації «Фігури» (масштаб 1:16): 

 I місце – Михайловску Марію, вихованку Українського державного 

центру позашкільної освіти; 

 II місце – Михайловску Марію, вихованку Українського державного 

центру позашкільної освіти; 

 III місце – Шендерецького Тимофія, вихованця Українського державного 

центру позашкільної освіти. 

у номінації «Фігури» (масштаб 1:35): 

 I місце – Дрозда Андрія, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

 II місце – Шишка Михайла, вихованця Нововолинської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №2 Нововолинської міської ради Волинської області; 

 III місце – Поперечнюка Дмитра, вихованця Вінницького обласного 

центру технічної творчості учнівської молоді. 

у номінації «Фігури» (масштаб 1:48): 

 I місце – Лисак Марію, вихованку КЗ «Броварський районний центр 

дитячої та юнацької творчості» Броварської районної ради Київської області; 

 II місце – Лавріненко Дарину, вихованку КЗ «Броварський районний 

центр дитячої та юнацької творчості» Броварської районної ради Київської 

області. 

у номінації «Фентезі»: 

 I місце – Кравчука Владислава, вихованця Хмельницького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 II місце – Мевха Максима, вихованця КЗ «Броварський центр дитячої та 

юнацької творчості» Броварської районної ради Київської області; 

 II місце – Шоляка Максима, вихованця Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 
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 III місце – Мазурка Богдана, вихованця Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

 III місце – Кулебу Артема, вихованця Нововолинської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №2 Нововолинської міської ради Волинської області. 

у номінації «Флот підводний»: 

 I місце – Кравчука Владислава, вихованця Хмельницького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 II місце – Мевха Максима, вихованця Хмельницького палацу творчості 

дітей та юнацтва; 

 III місце – Клімашка Дениса, вихованця Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації. 

у номінації «Флот»: 

 I місце – Томашуна Олексія, вихованця Хмельницького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 II місце – Мевха Максима, вихованця Хмельницького палацу творчості 

дітей та юнацтва; 

 III місце – Кравчука Владислава, вихованця Хмельницького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді. 

у номінації «Паперові моделі»: 

 I місце – Котовича Деніса, вихованця Хмельницького палацу творчості 

дітей та юнацтва; 

 II місце – Грома Максима, вихованця Тернопільського обласного 

комунального центру науково-технічної творчості школярів та учнівської 

молоді; 

 III місце – Дацевича Дмитра, вихованця КЗПО «Обласний Центр дитячої 

та юнацької творчості Житомирської обласної ради». 

 3.  Нагородити грамотами УДЦПО керівників команд, які підготували 

призерів Всеукраїнської виставки-конкурсу із історико-технічного стендового 

моделювання: 

 Красовського Сергія Миколайовича, керівника гуртка Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді 

Волинської облдержадміністрації; 

 Костюка Дениса Володимировича, керівника гуртка Кам’янець-

Подільського центру дитячої та юнацької творчості; 

 Гаркавенка Юрія Володимировича, керівника гуртка Хмельницького 

палацу творчості дітей та юнацтва. 

 4. Оголосити подяку УДЦПО за якісну підготовку та проведення 

Всеукраїнської виставки-конкурсу із історико-технічного стендового 

моделювання: 

 Колективу Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді (директор Гончарук Г.М.); 

 Колективу Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва (директор 

Пилипак М.М.); 
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 Колодніцький Ганні Анатоліївні, методисту Хмельницького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді. 

 5. Оголосити подяку УДЦПО за якісне суддівство Всеукраїнської 

виставки-конкурсу із історико-технічного стендового моделювання: 

 Гаркавенку Юрію Володимировичу, керівнику гуртка Хмельницького 

палацу творчості дітей та юнацтва; 

 Сорочинському Артуру Миколайовичу, керівнику колегії судій з 

судномоделізму Хмельницької області; 

 Красовському Сергію Миколайовичу, керівника гуртка Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді 

Волинської облдержадміністрації; 

 Барону Володимиру Степановичу, керівнику гуртка КЗ «Станція юних 

техників №3 Харківської міської ради»; 

 Костюку Денису Володимировичу, керівнику гуртка Кам’янець-

Подільського центру дитячої та юнацької творчості; 

 Ляшуку Михайлу Леонідовичу, керівнику гуртків історико-технічного 

стендового моделювання та трасового автомоделювання Володимир-

Волинського центру позашкільної освіти; 

 Морозу Валерію Петровичу, керівнику гуртка КЗ «Броварський райнний 

центр дитячої та юнацької творчості» Броварської районної ради Київської 

області; 

 Музичуку Андрію Онуфрійовичу, керівнику судномодельного гуртка 

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді управління освіти, науки 

та молоді Волинської облдержадміністрації; 

 Стельмаху Дмитру Володимировичу, керівнику гуртка Закарпатського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 Шафікову Михайлу Рамілійовичу, керівнику гуртка Житомирського 

міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді. 

 6.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

директора з виховної роботи – Левіну І.Є. 

 

 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура 
 


