
 

 

 

 

 
 

  
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 

 

 

Н А К А З  
 

 

23.05.2019                                             м. Київ                              № 05-14 

 

 

Про підсумки проведення  

Всеукраїнського конкурсу  

учнів молодшого шкільного віку  

з початкового-технічного моделювання 
 

 

 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2018          

№ 1292 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за 

основними напрямами позашкільної освіти), з 21 по 23 травня ц.р. у м. Нетішин 

Хмельницької області спільно з Хмельницьким обласним центром науково-

технічної творчості учнівської молоді було проведено Всеукраїнський конкурс 

учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання. 

У заході взяли участь 20 команд з: Волинської, Дніпропетровської, 

Донецької, Закарпатської, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, 

Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, 

Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, 

Чернігівської областей та м. Києва. Серед них: 42 учасника, 20 керівників 

команд та 5 суддів. 

 Відповідно до рішення суддівської колегії  

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити  команди: 

1.1. Дипломом 1-го ступеня та кубком Українського державного центру 

позашкільної освіти (далі – УДЦПО) - команду Хмельницької області. 

1.2. Дипломом 2-го ступеня та кубком УДЦПО – команду Тернопільської 

області. 

1.3. Дипломом 3-го ступеня та кубком УДЦПО – команду Полтавської області. 

2. Нагородити переможців та призерів конкурсної програми дипломами 

відповідних ступені, медалями та цінними призами:  

2.1. Теоретичне завдання: 
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1 місце – Кухарчука Максима, вихованця клубу «Юний технік» м. Нетішина, 

Хмельницької області; 

2 місце – Черкасова Олександра, вихованця Херсонського міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Херсонської міської ради; 

2 місце – Новіка Мар’яна, вихованця клубу «Юний технік» м. Нетішина, 

Хмельницької області; 

2 місце – Савченко Іванну, вихованку ПНЗ «Станція юних техніків» Запорізької 

міської ради Запорізької області; 

3 місце – Кравець Максима, вихованця КЗ Сумської обласної ради «Обласний 

центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю»; 

3 місце – Голобородько Юлію та Черненко Дар'ю, вихованок КЗ "Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради"; 

3 місце – Ткаченко Поліну, вихованку Миколаївського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді. 

2.2. Технічне завдання: 

1 місце – Брус Ростиславу, вихованку Полтавського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради; 

1 місце – Кухарчука Максима , вихованця клубу «Юний технік» м. Нетішина, 

Хмельницької області; 

2 місце – Шнайдюка Іллю, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Волинської обласної державної адміністрації; 

2 місце – Тютереву Уляну, вихованку ПНЗ «Станція юних техніків» Запорізької 

міської ради Запорізької області; 

2 місце – Новіка Мар’яна, вихованця клубу «Юний технік» м. Нетішина, 

Хмельницької області; 

3 місце – Кобильчук Антоніну, вихованку Чернівецького центру юних техніків 

ім. Л.К. Каденюка; 

3 місце – Квас Володимира, вихованця Великоглибочецького будинку технічної 

творчості школяра Тернопільської області; 

3 місце – Олійника Артема, вихованця КЗ «Рівненський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради; 

3 місце – Новодевіченську Олександру, вихованку КПНЗ «Центр позашкільної 

роботи» Павлоградської міської ради. 

2.3. Конструкторське завдання: 

1 місце – Квас Володимира, вихованця Великоглибочецького будинку технічної 

творчості школяра Тернопільської області; 

1 місце – Новіка Мар’яна, вихованку клубу «Юний технік» м. Нетішина, 

Хмельницької області; 

2 місце – Кухарчука Максима , вихованця клубу «Юний технік» м. Нетішина, 

Хмельницької області; 

2 місце – Павленко Валерію, вихованку Станції юних техніків м. Миргорода 

Полтавської області; 
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2 місце – Федишака Сергія, вихованця Івано-Франківського обласного 

державного центра науково-технічної творчості учнівської молоді; 

3 місце – Подройко Діану, вихованку Чернівецького центру юних техніків ім. 

Л.К. Каденюка; 

3 місце – Яценко Ярослава, вихованця Херсонського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Херсонської міської ради; 

3 місце – Лотоцького Віталія, вихованця Великоглибочецького будинку 

технічної творчості школяра Тернопільської області; 

3 місце – Горецьку Поліну, вихованку Рівненського міського центру технічної 

творчості учнівської молоді. 

2.4. Спортивно-технічне завдання: 

1 місце – Парамонову Олександру, вихованку Чернігівського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

1 місце – Брус Ростиславу, вихованку Полтавського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради; 

2 місце – Савченко Іванну, вихованку ПНЗ «Станція юних техніків» Запорізької 

міської ради Запорізької області; 

2 місце – Володько Дар’ю, вихованку Шосткінської міської станції юних 

техніків Шосткінської міської ради Сумської області; 

2 місце – Кухарчука Максима, вихованця клубу «Юний технік» м. Нетішина, 

Хмельницької області; 

3 місце – Квас Володимира, вихованця Великоглибочецького будинку технічної 

творчості школяра Тернопільської області; 

3 місце – Кравець Максима, вихованця КЗ Сумської обласної ради «Обласний 

центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю»; 

3 місце – Мацинського Тимофія та Станкевич Дениса, вихованців КЗПО 

«Обласний центр ДЮТ» Житомирської обласної ради; 

3 місце – Мацинського Тимофія, вихованця КЗПО «Обласний центр ДЮТ» 

Житомирської обласної ради. 

3. Нагородити дипломами УДЦПО та цінними призами учасників заходу:  

Дзвонко Романа, вихованця Центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді Волинської обласної державної адміністрації; 

Халько Максима вихованця КПНЗ «Центр позашкільної роботи» 

Павлоградської міської ради; 

Волковського Михайла та Фіногін Дарію, вихованців Донецький обласний 

центр технічної творчості дітей та юнацтва; 

Савченко Гліба, вихованця ПНЗ «Станція юних техніків» Запорізької 

міської ради Запорізької області; 

Ключівського Іллю, вихованця Івано-Франківського обласного державного 

центра науково-технічної творчості учнівської молоді; 

Нестеренко Вероніку та Щупаковського Олександра, вихованців 

Олександрівської станції юних техніків смт. Олександрівка Кіровоградської 

області; 
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Штанько Марію, вихованку Миколаївського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді; 

Охотнік Еріку та Крецу Ірину , вихованок КЗ «Саратський районний БДТ» 

Саратської районної ради Одеської області; 

Кучеровську Аліну та Тарасову Поліну, вихованок КЗ «Центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради; 

Лакуста Анну, вихованку Чернівецького центру юних техніків ім.             

Л.К. Каденюка; 

Стась Анастасію, вихованку Чернігівського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді; 

Адаменко Софію та Овчиннікову Варвару, вихованок Центру технічної 

творчості та професійної освіти Дарницького району м. Києва. 

4. Нагородити Грамотою УДЦПО керівників команд за підготовку переможців 

конкурсу: 

Бєланову Любов Федорівну – керівника гуртка клубу «Юний технік» 

м.Нетішина, Хмельницької області; 

Саньоцьку Тетяну Іванівну, керівника гуртків Великоглибочецького 

будинку технічної творчості школяра Тернопільської області; 

Козирод Ольгу Геннадіївну, методиста Полтавського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради. 

5. Оголосити подяку УДЦПО за якісну підготовку та проведення заходу: 

колективу Хмельницьким обласним центром науково-технічної творчості 

учнівської молоді (директор - Гончарук Григорій Макарович). 

6. Оголосити подяку УДЦПО за якісне суддівство та незалежне оцінювання: 

Степанішин Зоряні Михайлівні, завідувачу відділом технічної творчості 

Центру творчості дітей та юнацтва Галичини; 

Колодніцький Ганні Анатоліївні, методисту Хмельницького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

Нечипоренко Оксані Анатоліївні, завідувачу організаційно-масовою 

роботою Центру технічної творчості Дарницького району м. Києва; 

Заремському Миколі Броніславовичу, директору клубу юний «Юний 

технік» м. Нетішина, Хмельницької області. 

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

виховної роботи - Левіну І.Є. 

 

 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура 

 


