
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

Н А К А З  

 

 

27.06.2019                                              м. Київ                                                № 06-06/2 

 

 

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 21.11.2018 

року № 1292 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 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 457 робіт із 24 областей України 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: 

Андрієнко Аліну, вихованку Комунального закладу «Комишуватський 

Будинок дитячої та юнацької творчості» (філія комунального закладу 

«Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

«Грані») Запорізької області, за роботу «Яхта «Octopus»; 

Андрющенко Аріну, Бєлу Віолєтту, вихованок Комунального 

позашкільного навчального закладу “Станція юних техніків Довгинцівського 
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району” Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу 

«Траншейний екскаватор»; 

Аннишинеця Євгена, учня Ганичівської загальноосвітньої школи І–ІІІ 

ступенів Ганичівської сільської ради Тячівського району Закарпатської області, 

за роботу «Робот майбутнього»; 

Архіпова Микиту, учня Комунального позашкільного навчального 

закладу “Станція юних техніків Саксаганського району” Криворізької міської 

ради Дніпропетровської області, за роботу «Гідравлічний екскаватор»; 

Бабича Михайла, учня Комунального позашкільного навчального закладу 

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

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу  «Модель 

безпілотного бойового катера «Москит»; 

Бабінця Михайла, вихованця Городнянської станції юних техніків 

Чернігівської області, за роботу «Індикатор температури, нічний світильник 

«Лісова галявина»»; 

Баштового Владислава, Ткалиша Олексія, вихованців Токмацького 

центру дитячої та юнацької творчості Токмацької міської ради Запорізької 

області, за роботу «Модель настільної циркулярної пилки»; 

Білійчук Ірину, Лемішка Лаврентія, вихованців Старокостянтинівської 

міської станції юних техніків Хмельницької області, за роботу «Нескінченне 

дзеркало з годинником»; 

Бобко Романа, вихованця Глухівського міського центру позашкільної 

освіти Глухівської міської ради Сумської області, за роботу «Радіокерований 

безпілотник»; 

Бойка Євгена, вихованця Центру науково-технічної творчості молоді 

«СФЕРА» Оболонського району м. Києва, за роботу «Подрібнювач пластмаси»; 

Вакарову Софію, ученицю Кривського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І–ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад” 

Хустської районної державної адміністрації Закарпатської області, за роботу 

«Барон»; 
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Вереітіна Андрія, вихованця комунального закладу «Кіровоградський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» 

Кіровоградської області , за роботу  «Ракета «OPORA»; 

Гарапко Богдана, вихованця Мукачівського центру позашкільної освіти 

Мукачівської міської ради Закарпатської області, за роботу ,,Прибульці з 

майбутнього”; 

Герасимчука Андрія, Дончука Олександра, вихованців Будинку творчості 

школярів Полонської міської ради об’єднаної територіальної громади 

Хмельницької області, за роботу «Завзятий робітник»; 

Гнилосира Дем’яна, вихованця Полтавського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради, за роботу 

«Радіокерована копія літака ЛА-5»; 

Головка Богдана, вихованця Красноградського районного центру 

позашкільної освіти Красноградської районної ради Харківської області, за 

роботу «Авто для Барбі»; 

 Горелова Лева, вихованця Станції юних техніків - Центру науково-

технічної творчості молоді Дніпровського району м. Києва, за роботу 

«Гумомоторний махоліт»; 

Данилюка Владислава, вихованця Житомирського державного будинку 

художньої та технічної творчості за роботу «Звуковий нічний освітлювач»;  

Данилюка Юрія, вихованця Будинку дитячої та юнацької творчості 

м.Берестечко Горохівський району Волинської області, за роботу «САУ 

«ELEFANT» масштаб 1:25»; 

Дорошенка Бориса, вихованця Центру технічної творчості та професійної 

орієнтації шкільної молоді Дарницького району м. Києва, за роботу «Танк З-

1 з екіпажем»;  

Дригу Яну, вихованку Долинської районної станції юних техніків 

Долинської районної ради Івано-Франківської області, за роботу «Карета для 

принцеси»; 

Зіноватного Івана, вихованця Знам’янського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Кіровоградської області, за роботу «Дідовий млин»; 
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Ігнатовську Оксану, вихованку Любашівського центру дитячої та 

юнацької творчості Одеської області, за роботу «Лісова хатинка»; 

Калиновського Тимура, вихованця  Центру науково-технічної творчості 

молоді «СФЕРА» Оболонського району м. Києва, за роботу «Годинник»; 

Калініченко Федіра, вихованця Станції юних техніків м. Миколаєва, за 

роботу «Малий риболовецький сейнер»; 

Катрія Олега, вихованця Долинської районної станції юних техніків 

Івано-Франківської області, за роботу «Мешканці водного світу»; 

Кашпуренка Івана, вихованця Бориспільського міського центру технічної 

творчості «Евріка» Київської області, за роботу «Модель танка Т-34-85»; 

Кащука Руслана, вихованця Комунального закладу «Кіровоградський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» 

Кіровоградської області, за роботу «Модель судна «Риболовецький сейнер 

«Шельф»; 

Кидисюк Дарину, вихованку Чуднівського районного будинку школяра  

Житомирської області, за роботу «Містечко ельфів»; 

Києка Михайла, вихованця Комунальної організації (установа, заклад) 

Шосткінської міської станції юних техніків Шосткінської міської ради 

Сумської області, за роботу «Макет ракети GSLV-F09»; 

Кіркова Олександра, вихованця Сарненського районного будинку дітей та 

молоді Рівненської області, за роботу «Тримаран»; 

Кірчу Миколу, Кондрашину Олексія, Красія Іллю, Підтиченка Дмитра, 

вихованців Комунального закладу позашкільної освіти «Центр творчості дітей 

та юнацтва Святошинського району м. Києва»,  за роботу «Ecolojik Control»; 

Козлова Леоніда, вихованця Сумського міського Центру науково-

технічної творчості молоді Сумської області, за роботу «Електротехнічний 

тарган»; 

Колектив вихованців Чернівецького обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Міжгалактична станція з видобування 

корисних копалин»; 
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Колектив вихованців Чернігівського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Автономна LCD TVсистема DVB HD 

T2 формату для турпоходу без електромережі»; 

Колектив вихованців Станції юних техніків Кролевецької міської ради 

Сумської області, за роботу «Автомобіль «З.Е.В.С» (засіб евакуації військового 

спецагента)»; 

Колектив вихованців Сумського районного Будинку дітей та юнацтва 

Сумської районної ради Сумської області, за роботу «Українська хата Полісся»; 

Коломійця Святослава, вихованця Cтавищенського районного центру 

дитячої та юнацької творчості Ставищенської районної ради Київської області, 

за роботу «Копія моделі літака «Як - 3»; 

Корнійка Максима, вихованця Прилуцького міського Центру науково-

технічної творчості молоді Чернігівської області, за роботу «Літак Р-40»; 

Корольчука Мирослава, учня Шатавського навчально-виховного 

комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, колегіум" Маківської сільської 

ради Дунаєвецького району Хмельницької області, за роботу «Модель 

мотоцикла Yamaha VMAX»; 

Косирева Кирила, вихованця Комунального закладу «Станція юних 

техніків №3 Харківської міської ради» Харківської області, за роботу «Літак D-

520 «Dewoitine»; 

Кравця Михайла, учня Загальноосвітньої школи № 4 м. Білгород-

Дністровський Одеської області, за роботу «Пожежна машина»; 

Кравчука Сергія, учня Державного навчального закладу «Ковельський 

центр професійно-технічної освіти» Волинської області, за роботу 

«Електронний барометр»; 

Кравчука Сергія, учня Державного навчального закладу «Ковельський 

центр професійно-технічної освіти», за роботу «Діюча модель «Автоматичний 

привід керування відкатними воротами «Магніт»; 

Кразьбу Івана, вихованця Черняхівської міської станції юних техніків 

Житомирської області, за роботу «Весела гойдалка»;  
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Куруса Даниїла, вихованця Мізоцького будинку школярів та молоді 

Здолбунівської районної ради Рівненської області, за роботу «Скорпіон»-робот 

винищувач»; 

Логвиненко Анастасію, вихованку Комунального закладу «Станція юних 

техніків м. Слов’янськ», Донецької області, за роботу «Подвір’я»; 

Максимчука Віктора, учня Комунального позашкільного навчального 

закладу “Центр позашкільної освіти “Зміна” Центрально-Міського району”  

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Козак 

Чернігівського полку»; 

Малого Андрія, учня Опорного закладу освіти «Новозбур'ївська школа 

№1» Голопристанського району Херсонської області, за роботу «Діюча модель 

велосипеда «Рікша»; 

Манчул Олександру, вихованку Кам’янець-Подільського Центру дитячої 

та юнацької творчості Хмельницької області, за роботу «Пліт «Кон-Тікі»; 

Марківську Іванну, Добровольського Дениса, Розумняка Владислава, 

вихованців філії Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді м. Кам’янець-Подільського Хмельницької області, за роботу 

«Стенд «Плоска земля древніх»; 

Мартинюка Антона, вихованця  Сколівського районного будинку дитячої 

та юнацької творчості Львівської області, за роботу «Триступенева модель 

французької ракети»; 

Марченко Дарину, Харченко Мар’яну, вихованок Будинку дитячої та 

юнацької творчості м. Золотоноша, Черкаської області, за роботу «Композиція 

«Будиночок»; 

Мізунського Максима, вихованця Долинської районної станції юних 

техніків Долинської районної ради Івано-Франківської області, за роботу 

«Песик»; 

Музику Іллю, вихованця Комунального закладу «Центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, за роботу 

«Модель гелікоптера «Ірокез UH-1B»; 
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Муринець Анастасію, вихованку Костопільського Центру технічної 

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

автобуса»;  

Натальчук Ілону, Байцер Аліну, Байцер Софію, вихованок Будинку 

творчості школярів Полонської міської ради об’єднаної територіальної громади 

Хмельницької області, за роботу «Ранок українського села»; 

Ніколайчук Валерію, вихованку Коростишівської міської станції юних  

техніків, Житомирської області, за роботу «Червоні вітрила»; 

Нікофорука Ігоря, вихованця Кременецького районного центру дитячої 

творчості Тернопільської області, за роботу «Іграшка «Кіт на велосипеді»; 

Олейника Андрія, вихованця Канівської міської станції юних техніків, 

Черкаської області, за роботу «Індикатор температури, нічний світильник 

«Лісова галявина»»; 

Олійника Іллю, вихованця Рівненського міського центру творчості 

учнівської молоді Рівненської області, за роботу «Модель «SAR»; 

Островського Олексія, вихованця Плотицької ЗОШ І-ІІІ ст. 

Тернопільського району Тернопільської області, за роботу «Макет корабля 

«Mississipi»; 

Пеніяйнен Єву, Сторожик Лоліту, учениць Навчально-виховного 

комплексу «Домінанта» Дніпровський р-ну м. Києва, за роботу «Лебедина 

вірність»; 

Пеняк Аліну, Гігійчук Тетяну, вихованок Чортківського районного 

комунального заклад "Центр науково-технічної творчості і дозвілля учнівської 

молоді" Тернопільської області, за роботу «Діорама «Старий млин»; 

Пітерцева Андрія, вихованця Обухівського міського центру творчості 

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

танцюючий робот»; 

Плаксу Данила, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу “Станція юних техніків Тернівського району” Криворізької міської 

ради Дніпропетровської області, за роботу «Біограф»; 
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Повха Дмитра, вихованця Центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації за 

роботу «Харлей»; 

Подоляка Майкла, Помилуйко Максима, вихованців Вінницького 

обласного центру технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Танк Т – 84 

«Оплот»; 

Подройко Діану, Кобильчук Антоніну, вихованок Чернівецького центру 

юних техніків ім. Л.Д. Каденюка Чернівецької області, за роботу «Біг Бен»; 

Приймаченко Ніла, вихованця Станції юних техніків міста Умань 

Черкаської області, за роботу «Прилад для лікування людини від паразитів»; 

Радя Вадима, Сича Ростислава, вихованців Великоглибочецького будинку 

технічної творчості школяра Тернопільського району Тернопільської області, за 

роботу «Іграшка-робот, що оминає перешкоди»; 

Рибонька Віталія, Кальгу Сергія, Плаксієнко Сергія, Грималовську 

Вікторію, Тарчинець Лілію, учнів Державного професійно-технічного 

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

роботу «База оздоровлення і відпочинку на узбережжі Чорного моря з 

використанням додаткових відновлювальних джерел електричної енергії»; 

Різниченка Олександра, вихованця Комунального позашкільного 

навчального закладу “Центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Металургійного району” Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

за роботу Літак АН-2; 

Рубана Владислава, вихованця Донецького обласного центру технічної 

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

«Світильник «Повітряна куля»; 

Савву Дар’ю, вихованку Первомайського Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Миколаївської області, за роботу «Модель 

«Гафельний тендер»; 

Савченко Юлію, вихованку Комунального закладу «Центр позашкільної 

освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької області, за роботу 

«Пожежний рятівник»; 
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Саламаху Віталія, вихованця Комунального закладу «Центр позашкільної 

освіти» Голопристанської районної ради Херсонської області, за роботу 

«Модель планетоходу «Слідопит»; 

Свідерського Андрія, Кривченко Єву, вихованців Бориспільського  

районного будинку дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу 

«Одна країна - різні епохи (Корабель Шнеккер X ст. та корабель трьохщогловий 

Когг XIV ст.)»; 

Смірнова Даніїла, учня Преображенської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Чаплинського району Херсонської області, за роботу «Модель 

«Трактор Урсус»; 

Соломко Валерію, вихованку Комунального закладу «Центр позашкільної 

освіти» Голопристанської районної ради Херсонської області, за роботу 

«Модель самохідної водоочисної баржі»; 

Станкевича Дениса, вихованця Центру позашкільної освіти ім. 

О.Разумкова м. Бердичів Житомирської області, за роботу «На ярмарок»; 

Старинського Павла, вихованця Сумської районної станції юних техніків 

Сумської районної ради Сумської області, за роботу «Мікро свердлильний 

верстат»; 

Сусяка Олега, вихованця Дубенської міської станції юних техніків 

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

Темника Івана, Степаненко Даниїла, учнів Навчально-виховного 

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

роботу «Модель-копія розбірна «Колісний пароплав»; 

Ткачука Дмитра, вихованця Житомирського державного будинку 

художньої та технічної творчості, за роботу «Інфрачервона нагрівальна станція 

для ремонту сенсорних панелей»; 

Топалова Георгія, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу «Одеська станція юних техніків Одеської області, за роботу «На 

прогулянці»; 

Тригуб Юлію, вихованку Бориспільського районного будинку дитячої та 

юнацької творчості Київської області, за роботу «Будинок моєї мрії»; 
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Узуна Тимофія, Цуркана Романа, вихованців  Ренійської районної станції 

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

Ферчука Миколу, вихованця Комунальної установи «Центр розвитку 

дітей та молоді» Узинської міської ради Київської області, за роботу 

«Повітряний бій Кожедуба І.М. на Ла-7 з  Ме-262»; 

Фіщук Олександру, вихованку Новоушицького будинку дитячої творчості 

Хмельницької області, за роботу «Корабель «Papegojan» 1627»; 

Чемериса Давида, вихованця Тлумацького будинку дитячої та юнацької 

творчості Тлумацької міської ради об'єднаної територіальної громади Івано-

Франківської області, за роботу «Карета»; 

Чугуй Анастасію, вихованку Одеського обласного гуманітарного центру 

позашкільної освіти та виховання, за роботу «Електронний водоспад»; 

Чумакова Сергія, вихованця Старобільського районного Будинку 

творчості дітей та юнацтва Старобільської районної ради Луганської області, за 

роботу «Радіоелектронна гра «Перегони на лінії»; 

Шацького Нікіту, вихованця Прилуцького міського Центру науково-

технічної творчості молоді Чернігівської області, за роботу «Підводний човен»; 

Шевчук Єву, Кошелєву Дар’ю, вихованок Будинку дитячої та юнацької 

творчості «Дивоцвіт» Дарницького району м. Києва, за роботу «Освідчення 

свинок» (дівчинка) (хлопчик)»; 

Шевчука Дмитра, вихованця Гайсинської районної станції юних техніків 

Вінницької області, за роботу «Важкий танк Другої світової війни «Тигр»; 

Шевчука Дмитра, Давидова Дениса, вихованців Гайсинської районної 

станції юних техніків Вінницької області, за роботу Модель автомобіля «ГАЗ-

67-б»; 

Шимон Юліанну, вихованку Мукачівського центру позашкільної освіти 

Мукачівської міської ради Закарпатської області, за роботу «Автомодель 

«Формула–1»; 

Шинкар Анастасію, Гамзуліну Вікторію, Лісову Ксенію, вихованок 

Чугуївського будинку дитячої та юнацької творчості Чугуївської міської ради 

Харківської області, за роботу «Будиночок для ляльки»; 
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Шкраб’юка Василя, вихованця Тлумацького будинку дитячої та юнацької 

творчості Тлумацької міської ради об'єднаної територіальної громади Івано-

Франківської області, за роботу «Військова похідна лазня»; 

Шнита Ярослава, Сивого Максима, вихованців Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації, за роботу «Старовинна китайська галера»; 

Шупика Владислава, вихованця Богуславського районного центру 

дитячої та юнацької творчості Богуславської районної ради Київської області, 

за роботу «Радіокерована модель «Літаюча собака»; 

Юзвака Сергія, вихованця Івано-Франківського обласного державного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Діюча модель 

спортивного автомобіля»; 

Ягольницьку Валерію, Шахова Олександра, учнів Навчально–виховного 

комплексу загальноосвітньої школи I-III ступенів №4 - ліцею м. Могилева–

Подільського, Вінницької області, за роботу «Астронавт»; 

Ярового Владислава, Слободенюка Максима, вихованців філії 

Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області, за роботу «Макет 

«Маяк надії»; 

Яцемона Олексія, вихованця Городнянської станції юних техніків 

Чернігівської області, за роботу «Ялинкова гірлянда». 

Дипломом ІІ ступеня: 

Авраменка Максима, вихованця Лебединського центру позашкільної 

освіти Лебединської міської ради Сумської області, за роботу «Буксирний 

теплохід»; 

Аннишинеця Євгена, учня Ганичівської загальноосвітньої школи І–ІІІ 

ступенів Ганичівської сільської ради Тячівського району Закарпатської області, 

за роботу «Робот майбутнього»; 

Арієнчука Олексія, Осокіна Іллю, вихованців Комунального 

позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків Покровського 

району” Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу 

«Модель дослідницького комплексу «Біоніс»; 
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Бабича Михайла, вихованця Комунального позашкільного навчального 

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

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Модель 

торпедного катера «Комсомолець»; 

Багнюка Олеся, учня Вищого професійного училища №3 м. Мукачево 

Закарпатської області, за роботу «Автоматизована система подачі дзвінків»; 

Барабанова Артема, Ковальського Романа, вихованців Новоушицького 

будинку дитячої творчості Хмельницької області, за роботу «Футорикон»;  

Батеха Дмитра, Мусієнка Олександра, вихованців Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді Металургійного району» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Генератор синусоїдального сигналу»; 

Бичковського Віктора, Бичковського Владислава, учнів Навчально-

виробничого комбінату Мишковицької ЗОШ І-ІІІ ст. ДНЗ Тернопільського 

району Тернопільської області, за роботу «Египетське торгове судно»; 

Бринзея Василя, вихованця Хустського районного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Закарпатської області, за роботу «Катер»;  

Броватого Максима, Сендецького Макара, вихованців Заліщицького 

центру науково-технічної творчості школярів Тернопільської області, за роботу 

«Сонячна циклічна помпа»; 

Булгакова Кирила, вихованця Комунального закладу «Центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, за роботу 

«Модель танка Leopard»; 

Васильчук Тетяну, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості 

Пулинської селищної ради Житомирської області, за роботу «Пазли «Весела 

сімейка»; 

Венжегу Олександра, вихованця Комунального позашкільного 

навчального закладу “Центр позашкільної освіти «Зміна» Центрально-Міського 

району” Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу 

«Модель спортивної яхти «Каліпсо»; 
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Волошина Юрія, вихованця Комунального закладу Кагарлицької 

районної ради «Кагарлицький районний центр дитячої та юнацької творчості» 

Київської області, за роботу «Требушена»; 

Гаврилюка Олександра, вихованця Надвірнянської станції юних техніків 

Надвірнянської районної ради Івано-Франківської області, за роботу «Моделі 

штурмової  та сторожової веж»; 

Гадирку Руслана, вихованця Ренійської районної станції юних техніків 

Одеської області, за роботу «Зенітна керована ракета «Істр»; 

Гарматюка Вадима, Свириду Владислава, вихованців Деражнянського 

районного Будинку творчості дітей та юнацтва Хмельницької області, за роботу 

«Космічний корабель «Galaxia»;  

Генеральчука Богдана, Гончарук Вероніку, вихованців Рівненського 

навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей" 

№ 19 м. Рівне за роботу «Півмісяць»; 

Глушко Маргариту, Кривицьку Юлію, Кривицьку Катерину, Стрєлову 

Тетяну, Миктюк Анну, Копач Анну, вихованок Нововолинського центру 

дитячої та юнацької творчості Волинської області, за роботу «Дитяча академія 

наук»; 

Головача Тараса, вихованця Центру технічної творчості та професійної 

орієнтації шкільної молоді Дарницького району м. Києва, за роботу «Танк КВ-

1в німецькому комуфляжі»; 

Гольмова Івана, Крицького Дениса, Вуколова Сергія, вихованців 

Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання, 

за роботу «Спортивні моделі літаків: ротошут, метальний планер, кімнатна 

модель»; 

Горбенко Раду, вихованку Позашкільного навчального закладу "Станція 

юних техніків" Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу «Нічна 

лампа «Черепашка»; 

Грегу Богдана, вихованця Комунального закладу «Центр позашкільної 

освіти «Мрія» Харківської міської ради» Харківської області, за роботу 

«Модель-копія ракети «КОСМОС 3М»; 
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Грибанича Антона, вихованця Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Пілотажна модель F-2-B»;  

Дадабаєва Богдана, вихованця Гайсинської районна станції юних техніків 

Вінницької області, за роботу «Робот – вартовий»»; 

Дідоренка Романа, Кученка Адріана, вихованців Вінницького обласного 

центру технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Танк ІСУ – 152»; 

Дідоренка Романа, Кислого Артема, Кученка Адріана, вихованців 

Вінницького обласного центру технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

«Екраноплан берегової оборони»; 

Дяченко Ганну, ученицю загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №20 ім. 

О.Духновича м. Мукачеве Закарпатської області, за роботу «Пожежка»; 

Єпіхіна Дмитра, учня Комунального закладу «Трудова загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів» Новомиколаївської районної ради Запорізької області, за 

роботу «Кнайпа»; 

Журка Валерія, вихованця Позашкільного навчального закладу «Станція 

юних техніків відділу освіти Покровської міської ради Донецької області», за 

роботу «Фронтальний навантажувач» КАМАЦЧ»; 

Зайцева Максима, Пастушенко Ніколь, вихованців Петрівського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Петрівської районної ради 

Кіровоградської області, за роботу «Безпілотний сміттєзбирач»; 

Затолокіна Арсенія, вихованця Зміївського центру дитячої та юнацької 

творчості Зміївської районної ради Харківської області, за роботу 

«Автовишка»; 

Земляного Івана, вихованця Комунального закладу «Станція юних 

техніків №3 Харківської міської ради» Харківської області, за роботу «Літак 

«МЕ-109 F»; 

Зіблу Устину, ученицю Навчально-виховного комплексу «Домінанта» 

Дніпровський району м. Києва, за роботу «Конячка»; 

Ігнатова Артема, вихованця Комунального закладу «Центр позашкільної 

освіти «Вектор» Харківської міської ради» Харківської області, за роботу 

«Креативна настільна лампа»; 
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Ільїнчика Андрія, вихованця Комунального закладу позашкільної освіти 

«Менська станція юних техніків» Чернігівської області, за роботу «Корабель 

«Даккар» вікінгів»; 

Калинича Михайла, вихованця Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Будинок моєї бабусі»; 

Кашпуренка Івана, вихованця Бориспільського міського центру технічної 

творчості «Евріка» Київської області, за роботу «Модель танка Т-34-85»; 

Кепшу Вероніку, вихованку Долинської районної станції юних техніків, 

за роботу «Хатина за селом Т.Г.Шевченко»; 

Кириленка Дмитра, вихованця Будинку дитячої та юнацької творчості 

м.Берестечко, Горохівського району Волинської області, за роботу «Модель 

танка Е-V «Пантера» 1:35»; 

Коваленко Максима, вихованця Комунального позашкільного 

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

району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу 

«Космічна ракета «Союз»; 

Ковтуна Євгена, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу «Одеська станція юних техніків «Сігма» м. Одеса, за роботу 

«Вітрильник»; 

Колектив вихованців Здолбунівської станції юних техніків Рівненської 

області, за роботу «Веселі кульки»; 

Колектив вихованців Новоодеської районної станції юних техніків 

Миколаївської області, за роботу «МК-18 MODI»; 

Колектив вихованців Гайсинської районної станції юних техніків, 

Вінницької області, за роботу «Оглядове колесо»; 

Колектив вихованців Прилуцького міського центру науково-технічної 

творчості молоді Чернігівської області, за роботу «Військовий автомобіль Краз 

6322 РА (Бастіон-01)»; 

Колодченка Михайла, вихованця Овідіопольської районної станції юних 

техніків Одеської області, за роботу «Кепі водія»; 
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Колодяжну Вероніку, вихованку Комунального позашкільного 

навчального закладу «Охтирський міський центр позашкільної освіти – Мала 

академія наук учнівської молоді» Сумської області, за роботу «Будинок з 

Нормандії»; 

Ком’яті Даніїла, вихованця Хустського районного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, за роботу «Бетономішалка»; 

Корнійка Максима, вихованця Прилуцького міського центру науково-

технічної творчості молоді Чернігівської області, за роботу «Літак Р-40»; 

Краснянського Максима, учня Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Мазурівський аграрний центр професійно-технічної 

освіти» Вінницької області, за роботу «Контрольно-вимірювальний прилад»; 

Криворучка Богдана, вихованця Комунального закладу «Центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, за роботу 

«Модель «Канонерський човен»; 

Кудріна Артема, вихованця Позашкільного навчального закладу "Станція 

юних техніків" Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу, «Танк 

«Тигр-1»; 

Кузьменка Дмитра, вихованця Чернігівського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Спортивна модель-копія клас 

S-5-B»; 

Кунскова Кіріла, вихованця Олешківської районної станції юних техніків 

Олешківської районної ради Херсонської області, за роботу «Модель-копія 

прогулянкової яхти»; 

Кушніра Владислава, вихованця Комунального закладу «Станція юних 

техніків Любомльської районної ради» Волинської області, за роботу Стендова 

модель судна «Св. мученик Фока»; 

Леуту Михайла, вихованця Київського Палацу дітей та юнацтва, за 

роботу «Модель «Розумний будинок»;  

Лугвіщук Катерину, ученицю ЗОШ І-ІІІ ст. № 8, м. Ковель Волинської 

області, за роботу «Макет польової сигналізації»; 
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Лук’янченка Даніла, вихованця Олешківської районної станції юних 

техніків Олешківської районної ради Херсонської області, за роботу «Модель 

військової вантажівки «Урал-375»; 

Маковського Артема, вихованця Рівненського міського центру творчості 

учнівської молоді, за роботу «Радіокерована модель літака Pilatus. Porter PC-6»; 

Мандара Василя, вихованця Тлумацького будинку дитячої та юнацької 

творчості Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади Івано-

Франківської області, за роботу «Радіокерований планетохід»; 

Марійчин Анастасію, вихованку Долинської районної станції юних 

техніків, за роботу «Вантажний автомобіль»; 

Матвійчука Богдана, вихованця Комунального закладу «Іваничівський 

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

спортивного катера «Смарагд»; 

Матішака Віктора, Огородника Сергія, Морикіна Андрія, Кирильчука 

Марка, вихованців Івано-Франківського обласного державного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Серія робіт «Паровоз» 

«Драгстер»; 

Мельник Анастасию, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості 

«Дивоцвіт» Дарницького району м. Києва, за роботу «Жирафа»; 

Мельнченка Назара, вихованця Полтавського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради, за роботу 

«Радіокерована модель повітряного бою»; 

Мендрика Дмитра, Тимошик Софію, вихованців Підволочиського центру 

дитячої та юнацької творчості Тернопільської області, за роботу «Визначник  

місцевого часу «Квадрант»; 

Мовчанюка Кирила, вихованця Станції юних техніків Кролевецької 

міської ради Сумської області, за роботу «Модель метального планера класу   

F-1-N»; 

Мокана Георгія, Ковальова Віктора, Поволяшка Кирила, вихованців 

Ізмаїльської міської станції юних техніків Одеської області, за роботу «Апарат 

Фолля»; 
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Науліка Миколу, Ярмольчука Іллю, вихованців Костопільського центру 

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

«Плаваючий будинок»; 

Науліка Миколу, Ярмольчука Іллю, вихованців Костопільського центру 

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

«Діючий макет водяного млина»; 

Нєгура Микиту, вихованця Ананьївського районного центру 

позашкільної освіти та виховання Одеської області, за роботу «Марсохід»; 

Нікітенка Ярослава, вихованця Житомирського міського центру науково – 

технічної творчості учнівської молоді» Житомирської області, за роботу 

«Гідравлічний екскаватор»; 

Новоселецького Михайла, вихованця Центру технічної творчості та 

професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району м. Києва, за 

роботу «Судно «Галеон»; 

Нудного Єгора, вихованця Донецького обласного центру технічної 

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

«Міньйон»; 

Оляша Володимира, вихованця Комунального позашкільного 

навчального закладу «Одеський будинок дитячої та юнацької творчості 

«Тоніка» Одеської області, за роботу «Двійково-десятковий калькулятор»; 

Охріменко Софію, вихованку Сумського міського Центру науково-

технічної творчості молоді, за роботу «Робот-романтик»; 

Пахомова Артема, вихованця Білицького закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів № 10 відділу освіти Добропільської міської ради, 

м.Білицьке, м. Добропілля, Донецької області, за роботу «Млин»; 

Перепелицю Артура, вихованця Центру науково-технічної творчості 

молоді «СФЕРА» Оболонського району м. Києва, за роботу «Прес для 

брикетів»; 

Печевистого Кирила, вихованця Гайсинської районної станції юних 

техніків Вінницького області, за роботу «Козацька чайка»; 
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Пічкаря Івана, Бисаги Івана, учнів Вищого професійного училища №3 

м.Мукачево Закарпатської області, за роботу «Прилад для налаштування антен 

камер відеоспостереження»; 

Полюховича Григорія, вихованця Серницької загальноосвітньої школи      

І-ІІІ ступенів Зарічненського району Рівненської області, за роботу «Ракета»; 

Поморгайло Марину, ученицю Соломнянської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Волочиської міської ради Хмельницької області, за роботу «Макет 

пам′ятника жертвам Чорнобильської трагедії»; 

Поперечнюка Дмитра, Водзянівського Романа, вихованців Вінницького 

обласного центру технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Танк «Танк  

Korean К1А1»; 

Прасола Максима, вихованця Станції юних техніків м. Миргород 

Полтавської області, за роботу «Охоронний пристрій»; 

Раківського Владислава, Кравчука Юрія, вихованців 

Великоглибочецького будинку технічної творчості школяра Тернопільського 

району Тернопільської області, за роботу  «Модель судна «Esmeralda»; 

Рижок Соломію, вихованку Сокальської станції юних техніків Львівської 

області, за роботу «Макет «Сокальська СЮТ»; 

Руденка Андрія, вихованця Комунального закладу «Центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, за роботу 

«Модель буксиру»; 

Руснака Анатолія, учня Державного професійно-технічного навчального 

закладу "Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного 

транспорту" Вінницької області, за роботу «Макет пасажирського вагона»; 

Савіцького Владислава, учня Володимир-Волинського агротехнічного 

коледжу Волинської області, за роботу «Електронний пульт управління 

трасовими автомоделями»; 

Семенка Владислава, вихованця Конотопської станції юних техніків 

Конотопської міської ради Сумської області, за роботу «Робот оминає 

перешкоди»; 
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Семенчука Миколу, вихованця Центру науково-технічної творчості 

молоді «СФЕРА» Оболонського району м. Києва, за роботу 

«Мікроконтролерний сонячний трекер»;  

Семчака Сергія, вихованця Комунального закладу «Шполянський центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді» Шполянської міської ради, 

Черкаської області, за роботу «Веселі ведмедики»; 

Сергієнка Романа, Парфентьєва Євгена, вихованців Центру дитячої та 

юнацької творчості «ЗОРІТ» Новоукраїнської міської ради Кіровоградської 

області, за роботу «Тренажер для відпрацювання навичок роботи в 

аматорському ефірі»; 

Сидорука Дмитра, учня НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня – 

дитячий садок» с. Гірники, Ратнівського району Волинської області, за роботу 

«Віз «Ой там, на току, на базарі»;  

Сінчиневич Кароліну, Фільченкова Артема, Мальовану Богдану, 

вихованців Вінницького обласного центру технічної творчості учнівської 

молоді, за роботу «Макет архітектурної споруди церкви на честь Воскресіння 

Христового м. Вінниця»; 

Склярука В’ячеслава, вихованця Комунального закладу «Дашівська 

станція юних техніків» Вінницької області, за роботу «Цифровий 

терморегулятор»; 

Скринника Юрія, вихованця Сумської районної станції юних техніків 

Сумської районної ради, за роботу «Радіокерований тренувальний літак»; 

Скрипник Поліну, вихованку Позашкільного навчального закладу 

«Станція юних техніків відділу освіти Покровської міської ради Донецької 

області», за роботу «Ліхтарик –свічник»; 

Соколова Дамира, вихованця Комунального позашкільного навчального 

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

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Найпростіший 

гумомоторний літак «Бджілка»; 

Степаненка Даниїла, Темника Івана, учнів Навчально-виховного 

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

роботу «Модель-копія розбірна «Колісний пароплав»; 
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Страшенка Юрія, вихованця Миколаївського обласного Центру науково - 

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Автоматичний блок 

управління «Споттером»; 

Сушеница Архипа, вихованця Коропського центру дитячої та юнацької 

творчості Чернігівської області, за роботу «Коник-гойдалка»; 

Сюту Іллю, вихованця Комунального закладу «Луцький міський центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради» 

Волинської області, за роботу «Електронний барометр»; 

Тернового Сергія, вихованця Комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості Світловодської районної ради Кіровоградської області», за 

роботу «Діюча модель сучасної легкової машини»; 

Ферчука Миколу, вихованця Комунальної установи «Центр розвитку 

дітей та молоді» Узинської міської ради Київської області, за роботу  

«Повітряний бій Кожедуба І.М. на Ла-7 з Ме-262»; 

Чапайла Демида, вихованця Херсонського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Херсонської міської ради Херсонської 

області, за роботу «Тестер електромережі автомобіля»; 

Чернія Арсена, вихованця Центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді Волинської області, за роботу «Скутер»; 

Чорного Ельдара, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу «Одеська станція юних техніків «Сігма», за роботу «Сейнер «Мурена»; 

Шабуніна Германа, вихованця Васильківського міського центру дитячої 

та юнацької творчості Київської області, за роботу «Зірочка з неба»; 

Шкраб’юка Василя, вихованця Тлумацького будинку дитячої та юнацької 

творчості Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади Івано-

Франківської області , за роботу «Військовий автомобіль «Вілліс»; 

Щітко Дар’ю, вихованку Центру технічної творчості та професійної 

орієнтації шкільної молоді Дарницького району м. Києва, за роботу «Пасхальне 

диво»; 

Юзвак Юлію, вихованку Івано-Франківського обласного державного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді Івано-Франківської 

області, за роботу «Катер «Швидка допомога»; 
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Юрківа Максима, вихованця Тлумацького будинку дитячої та юнацької 

творчості Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади Івано-

Франківської області, за роботу  «Військовий автомобіль розвідки з двома 

квадроциклами»; 

Яремчука Назара, вихованця Комунального позашкільного навчального 

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

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Проект 

безпілотного корабля вогневої підтримки «Катран»; 

Ярошинського Святослава, вихованця Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Спортивна 

авіамодель планера класу F1H». 

Дипломом ІІІ ступеня: 

Адаменко Софію, вихованку Центру технічної творчості та професійної 

орієнтації шкільної молоді Дарницького району м. Києва, за роботу «Парк 

розваг «Creative Park»; 

Андрющенко Аріну, Бєлу Віолєтту, вихованок Комунального 

позашкільного навчального закладу “Станція юних техніків Довгинцівського 

району” Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу 

«Траншейний екскаватор»; 

Артюху Івана, вихованця Житомирського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді», за роботу «Турнір»; 

Архіпова Микиту, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу “Станція юних техніків Саксаганського району” Криворізької міської 

ради Дніпропетровської області, за роботу «Гідравлічний екскаватор»; 

Бабича Михайла, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу “Центр позашкільної освіти “Зміна” Центрально-Міського району”  

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Модель 

спеціального електромобіля для МЧС “Шторм”»; 

Бачука Павла, вихованця Костопільського центру технічної творчості та 

комп’ютерних технологій Рівненської області, за роботу «Ракети на старті»;  

Бабінця Михайла, вихованця Городнянської станції юних техніків 

Чернігівської області, за роботу «Невидима огорожа»; 
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Бенедика Дениса, Джумака Романа, Стецака Олександра, вихованців 

Гримайлівської районної станції юних техніків Гусятинського району 

Тернопільської області, за роботу «Перетворювач напруги 12В-220В»; 

Березову Вероніку, вихованку Комунального закладу «Станція юних 

техніків № 1 Харківської міської ради» Харківської області, за роботу 

«Будинок-зруб»; 

Білоконя Іллю, вихованця Карлівської районної станції юних техніків 

Полтавської області, за роботу «Електронний частотомір на мікроконтролері A 

Ttinny 2231»; 

Богдашевського Олега, Оленя Юрія, вихованців Великоберезнянського 

районного центру позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом 

Великоберезнянської районної ради Закарпатської області, за роботу 

«Авіамодель пілотажна»;  

Бойка Ярослава, вихованця Станції юних техніків - Центру науково-

технічної творчості молоді Дніпровського району м. Києва, за роботу 

«Контурна модель військового корабля ескадрений міноносець, проект 7 

«Гневный»; 

Васютинського Артема, Мурару Олександра, Кордона Артема, 

вихованців Вінницького обласного центру технічної творчості учнівської 

молоді, за роботу «Ескадрілія»; 

Ветрогона Даніїла, вихованця Комунального закладу «Татарбунарький 

будинок дитячої та юнацької творчості» Одеської області, за роботу «Робот- 

маніпулятор»; 

Воліченко Єлизавету, вихованку Комунального закладу «Центр науково -

технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, за роботу 

«Макет «Музей води в м.Києві»; 

Воронцова Ієроніма, вихованця Центру позашкільної роботи 

Святошинського району м. Києва, за роботу «Старовинний замок»; 

Горкуна Максима, вихованця Комунального закладу Путивльської 

районної ради Сумської області – районний центр позашкільної роботи, за 

роботу «Ракета RV-1»; 

Гречаного Степана, вихованця Ірпінського центру позашкільної освіти 

Ірпінської міської ради Київської області, за роботу «Траулер WLA-291»; 
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Данильчука Євгена, вихованця Комунального закладу «Луцький міський 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради» 

Волинської області, за роботу «Діюча модель кордодрому для запуску моделей 

в приміщенні»; 

Джигору Констянтина, вихованця Житомирського міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді» Житомирської області, за 

роботу «Курка на сідалі»; 

Журбу Максима, вихованця Новоодеської районної станції юних техніків 

Миколаївської області, за роботу «Військове судно на повітряній подушці 

«Зубр»; 

Затолокіна Арсенія, вихованця Зміївського центру дитячої та юнацької 

творчості Зміївської районної ради Харківської області, за роботу «Гра 

«Морські пригоди»; 

Ільїну Єлизавету, ученицю Енергодарського багатопрофільного ліцею 

Запорізької області, за роботу «Apple house - яблучний будинок»; 

Іщук Карину, вихованку Комунального закладу «Володарський районний 

центр творчості дітей та юнацтва» Київської області, за роботу «Лялька-

світильничок»; 

Ковбасюк Анастасію, вихованку Комунального закладу «Центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, за роботу 

«Макет «Обласний Краєзнавчий музей в м..Крапивницький»; 

Ковтуна Микиту, вихованця Одеського обласного гуманітарного центру 

позашкільної освіти та виховання, за роботу «Спортивна модель ракетоплана»; 

Козиру Андрія, вихованця Кременецького районного центру дитячої 

творчості Тернопільської області, за роботу «Марсіанська станція для 

добування кисню»; 

Колектив вихованців Центру науково-технічної творчості Білоцерківської 

міської ради Київської області, за роботу «Торшер у формі квітки»; 

Колектив вихованців Новоушицького будинку дитячої творчості 

Хмельницької області, за роботу «Корвет Ягну (Tomorrow War)»; 
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Колозіна Іллю, вихованця Позашкільного навчального закладу «Станція 

юних техніків Дружківської міської ради Донецької області», за роботу 

«Старовинний військовий вітрильний корабель»; 

Кононевича Данила, вихованця Сновської станції юних техніків 

Чернігівської області, за роботу «Ручний оглядовий метало детектор»;  

Короленка Микиту, вихованця Овідіопольської районної станції юних 

техніків Одеської області, за роботу «Пристрій для вимірювання потужності 

побутової електротехніки»; 

Кошелюка Мирослава, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Волинської області, за роботу «Старовинний телефон»; 

Кравчука Максима, вихованця Сокальської станції юних техніків 

Львівської області, за роботу «Модель космічного корабля «Граніт»; 

Кузюмюка Романа, Кужеля Дмитра, Береського Максима, Клецького 

Андрія, учнів Володимир-Волинського вищого професійного училища 

«Будівельник» Волинської області, за роботу «Макет житлового будинку»; 

Кукушкіна Миколу, вихованця Ватутінської міської станція юних 

техніків, Черкаська область, за роботу «Літак-ретро Ве 56»; 

Кухарука Андрія, Ткачука Максима, вихованців позашкільного 

комунального закладу "Центр дитячої та юнацької творчості" Бережанської 

міської ради Тернопільської області, за роботу  «Bluetooth лабіринт»; 

Кучерявого Романа, Кучерявого Юрія, учнів Ладижинського 

міжшкільного навчально-виробничого центру «Спадщина» Вінницької області, 

за роботу «Технологія інтенсивного вилучення цинку з відпрацьованих 

хімічних джерел електричного струму»; 

Лободу Максима, вихованця Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Літаюча модель гелікоптера»; 

Лотоцького Ярослава, вихованця Комунального позашкільного 

навчального закладу “Центр позашкільної освіти “Зміна” Центрально-Міського 

району” Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу 

«Радіокерованой снігохід «Магура»; 
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Луцюка Максима, Лукашенкова Олександра, вихованців 

Старокостянтинівської міської станції юних техніків Хмельницької області, за 

роботу Дерев’яна копія снайперської гвинтівки «L96A1»; 

Макарову Ольгу, вихованку Комунального закладу позашкільної освіти 

«Центр творчості дітей та юнацтва Святошинського району м. Києва», за 

роботу «Малий риболовецький траулер»; 

Матяша Дмитра, вихованця Центру дитячої та юнацької творчості 

«ЗОРІТ» Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області, за роботу 

«Трактор»; 

Мельника Олександра, вихованця Сновської станції юних техніків 

Чернігівської області, за роботу «Прилад для вимірювання частоти серцевих 

скорочень. «Кардіотахометр»; 

Мельника Богдана, Онопка Степана, вихованців Києво-Святошинського 

районного центру науково-технічної творчості учнівської молоді «Шанс» 

Київської області, за роботу «Самохідна модель бойової машини піхоти «БТР-

152»; 

Микетюка Михайла, вихованця Центру науково-технічної творчості 

молоді «СФЕРА» Оболонського району м. Києва, за роботу «Вітряк»; 

Мокана Георгія, Ковальова Віктора, Поволяшка Кирила, вихованців 

Ізмаїльської міської станції юних техніків Одеської області, за роботу 

«Електроакупунктурний стимулятор»; 

Молчанова Максима, вихованця Комунального позашкільного 

навчального закладу “Станція юних техніків” Кам’янської міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Годинник “Ретро” без стрілок»; 

Назарука Романа, учня НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня – 

дитячий садок» с. Гірники Ратнівського району Волинської області, за роботу 

«Човен «Волинська крипа»; 

Некращука Євгена, вихованця Овідіопольської районної станції юних 

техніків Одеської області, за роботу «Індикатор магнітного поля та статичної 

електрики»; 

Нікіфорова Андрія, вихованця Київського Палацу дітей та юнацтва, за 

роботу «Сутінковий вимикач»; 
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Олейникову Анну, вихованку Позашкільного навчального закладу 

«Станція юних техніків відділу освіти Покровської міської ради Донецької 

області», за роботу «Майбутній паркінг м. Покровська»; 

Осипенка Юрія, вихованця Центру позашкільної роботи м. Краматорськ, 

Донецької області, за роботу «Блок живлення»; 

Підлісного Богдана, вихованця Тернопільський обласний комунальний 

центр науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді, за роботу 

«Пробник визначення кінця обриву шнура»; 

Попика Єгора, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу “Центр позашкільної освіти “Зміна” Центрально-Міського району”  

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу  «Модель 

науково-дослідницького космічного корабля “Оріон”»; 

Попович Ангеліну, вихованку Рахівського районного центру науково-

технічної творчості Закарпатської області, за роботу «Золота рибка»; 

Попову Вероніку, вихованку Комунального закладу «Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Черкаської 

обласної ради, за роботу «Одномачтове судно прибережного плавання»; 

Примаченко Анну, Маленок Вікторію, вихованок Городнянської станції 

юних техніків Чернігівської області, за роботу «Радіокерована модель літака 

Boeіng 737»; 

Проціва Назара, вихованця Долинської районної станції юних техніків 

Івано-Франківської області, за роботу «Шахмати»; 

Савука Василя, вихованця Рівненського міського центру творчості 

учнівської молоді, за роботу «Модель ракетоплана»; 

Савченка Назара, Проведнікова Даніїла, вихованців Комунального 

позашкільного навчального закладу “Станція юних техніків Покровського 

району” Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу 

«Модель ретро-автомобіля “ГАЗ- 67”»; 

Семенка Владислава, вихованця Конотопської станції юних техніків 

Конотопської міської ради Сумської області, за роботу «Магнітна мішалка»; 
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Сеньків Ірину, вихованку Долинської станції юних техніків Долинської 

районної ради Івано-Франківської області, за роботу «Музичний дракончик»; 

Сидоренка Ігоря, вихованця Донецького обласного центру технічної 

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

«Космодром»; 

Симака Ігоря, вихованця Бучацького центру дитячої та юнацької 

творчості "Сузір’я", Тернопільської області, за роботу «Металодетектор 

«Малюк FM»; 

Синьогуба Костянтина, вихованця Херсонського міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Херсонської міської ради 

Херсонської області, за роботу «Модель-полукопія Ferrari»; 

Сливку Володимира, вихованця Хустського міського центру 

позашкільної освіти ,,Сузір’я” Хустської міської ради Закарпатської області, за 

роботу «Зоряний винищувач класу А-1»; 

Склярука В’ячеслава, вихованця Комунального закладу «Дашівська 

станція юних техніків» Вінницької області, за роботу «Лабораторний блок 

живлення»; 

Сосновського Данила, вихованця Городнянської станції юних техніків 

Чернігівської області, за роботу «Світломузичний пульт»; 

Співака Руслана, вихованця Палацу дитячої та юнацької творчості 

Солом’янського району м. Києва, за роботу «Гра «Червоний чи зелений»; 

Статі Антона, Балана Микиту, вихованців Ренійської районної станції 

юних техніків Одеської області, за роботу «Пожежна машина»; 

Стороженка Артура, Захарчука Артура, вихованців Костопільського 

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

роботу «Будинок-корабель»; 

Тарасенка Валерія, вихованця Комунального закладу «Станція юних 

техніків №3 Харківської міської ради» Харківської області, за роботу «Літак Р-

47D «BUBBLE TOP»; 
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Тимчука Владислава, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Волинської області, за роботу «Модель робота-дослідника 

планет»; 

Токар Іван, вихованця клубу «Юний технік» Літинської СЗОШ I-III №1 

Вінницької області, за роботу «Діюча модель-копія трактора Т-150»; 

Томаченка Назара, вихованця Благовіщенського районного центру 

дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області, за роботу «Модель 

вітрильника «ВІТРИЛО»;  

Українця Єгора, вихованця Комунального закладу «Станція юних 

техніків №3 Харківської міської ради» Харківської області, за роботу «Літак Ю-

87 «Штука»; 

Федак Тетяну, ученицю Парищенської ЗОШ І-ІІІ ступенів Надвірнянської 

районної ради Івано-Франківської області, за роботу «Макет української 

школи»; 

Філіна Віталія, вихованця Менської станції юних техніків Чернігівської 

області, за роботу «Гелікоптер МІ-1»; 

Чебанова Івана, вихованця Херсонського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Херсонської міської ради Херсонської 

області, за роботу «Електронний кубик»; 

Чепрагу Богдана, вихованця Первомайського центру науково - технічної 

творчості учнівської молоді Миколаївської області, за роботу «Зенітна ракета 

«С-75»; 

Шатківського Дениса, вихованця Почаївського будинку дитячої творчості 

та спорту Тернопільської області, за роботу «Геофізична ракета "Р-2»; 

Шозду Володимира, Ляпандру Дениса, вихованців Гримайлівська 

районна станція юних техніків Гусятинського району Тернопільської області, за 

роботу «Копія підводної лодки»; 

Ярославського Олександра, вихованця Долинської районної станції юних 

техніків Івано-Франківської області, за роботу «Українське село»; 
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Яценка Артема, вихованця Позашкільного навчального закладу «Станція 

юних техніків відділу освіти Покровської міської ради Донецької області», за 

роботу «Трактор». 

2. Нагородити дипломами Українського державного центру позашкільної освіти 

за участь у виставці - конкурсі:  

Агуренка Єгора, вихованця Палацу дитячої та юнацької творчості 

Солом’янського району м. Києва, за роботу «Удосконалений блок живлення з 

обмеженням по струму»; 

Баковського Дениса, Бедіна Віталія, учнів Одеського ліцею «Олімпієць» 

спортивного напрямку м. Одеса, за роботу Робоче місце майстра «Золоті руки»; 

Білокінь Олесю, вихованку Центру науково-технічної творчості молоді 

«СФЕРА» Оболонського району м. Києва, за роботу «Геометрична 

скульптура»;  

Козака Юрія, вихованця Славутської міської станції юних техніків 

Хмельницької області, за роботу «Універсальний тримач»; 

Костюк Анастасію, вихованку Центру позашкільної освіти м. Володимир-

Волинського Волинської області, за роботу «Миколаївська церква                       

м. Володимира-Волинського»; 

Лавріненко Дарину, вихованку Комунального закладу «Броварський 

районний центр дитячої та юнацької творчості» Броварської районної ради 

Київської області, за роботу «Ретромобіль ДІКСІ»; 

Павлишина Валерія, вихованця Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Модель-копія ракети 

ГІРД-09»; 

Подзізея Марка, Кулиняка Владислава, вихованців Центру позашкільної 

освіти м. Володимира-Волинського Волинської області, за роботу «Догчейзер» 

(відлякувач собак)»; 

Птащука Кирила, вихованця Волочиського будинку дитячої та юнацької 

творчості Хмельницької області, за роботу «Тауерський міст»;  

Пустовойченка Олександра, вихованця Подільського центру дитячої та 

юнацької творчості Одеської області, за роботу «Гра «Хрестики-нулики»; 

Салі Валентина, учня Долинської загальноосвітної школи Ренійського 

району Одеської області, за роботу «Ручна сіялка»; 
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Сідлецького Владислава, вихованця Деражнянського районного будинку 

творчості дітей та юнацтва Хмельницької області, за роботу «Готель»;  

Спицю Олександра, вихованця Комунальної установи «Приморський 

Центр дитячої юнацької творчості» Приморської міської ради Приморського 

району Запорізької області, за роботу « Гумомоторний літак «Вільга»; 

Тендюка Дениса, учня Комунального закладу «Луцький навчально-

виробничий комбінат ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст. – правознавчий ліцей з посиленою 

фізичною підготовкою Луцької міської ради» Волинської області, за роботу 

Настільна гра «Рулєтка»; 

Турбан Ангеліну, Слободенюка Івана, вихованців Старокостянтинівської 

міської станції юних техніків Хмельницької області, за роботу «Світильник 

«Мишки»; 

Усольцева Іллю, вихованця Комунального закладу Фастівської міської 

ради «Фастівський центр позашкільної роботи» Київської області, за роботу 

«Аеромобіль»; 

Філона Данила, вихованця Підліткового клубу «Сучасник» с. Тупичів 

Городнянського району Чернігівської області, за роботу «Сигнализатор витоку 

води»; 

Форостяна Дмитра, вихованця Комунального позашкільний навчального 

закладу «Станція юних техніків Тернівського району» Криворізької міської 

ради Дніпропетровської області, за роботу «Датчик поливу квітів»; 

Чорнодона Олександра, Балинського Богдана, Пруса Володимира, учнів 

Державного професійно-технічного навчального закладу «Хмільницький 

аграрний центр професійно-технічної освіти» Вінницької області, за роботу 

«Макет фальш-каміна»; 

Шимон Юліанну, вихованку Мукачівського центру позашкільної освіти 

Мукачівської міської ради Закарпатської області, за роботу «Автомодель 

«Формула–1». 

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

виховної роботи – Левіну І.Є. 

 

 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура 


