
 

 

 
 

  

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н А К А З  
 

 

 
 

 

07.12.2019                                   м. Київ                        № 12-01 
 

 

Про підсумки проведення Всеукраїнської 

виставки-конкурсу із історико-технічного 

стендового моделювання 

 

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік, затвердженого 

наказом МОН від 21.11.2018 № 1292, з 05 по 07 грудня 2019 року у 

м.Запоріжжя на базі Комунального закладу «Запорізький обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної 

ради була проведена Всеукраїнська виставка-конкурс із історико-технічного 

стендового моделювання. 

У заході взяли участь 20 команд з Волинської, Дніпропетровської, 

Донецької, Закарпатської, Запорізької, Житомирської, Кіровоградської, 

Рівненської, Тернопільської, Харківської та Хмельницької областей (усього     

88 учасників).  

Відповідно до рішення суддівської колегії 
 

 

НАКАЗУЮ: 
 

 

1. Нагородити: 

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

позашкільної освіти (далі – УДЦПО) - команду Хмельницького палацу 

творчості дітей та юнацтва; 

1.2. Дипломом ІІ-го ступеня - команду Центру науково-технічного центру 

учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

1.3. Дипломом ІІІ-го ступеня – команду Нововолинської загальноосвітньої 

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

2.  Нагородити переможців у номінаціях стендових моделей дипломами 

відповідних ступенів: 

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

учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

 II місце – Котовича Дениса, вихованця Хмельницького палацу творчості 

дітей та юнацтва; 

 III місце – Пилипчука Олексія, вихованця Житомирського міського 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді. 

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

 I місце - Дрозда Андрія, вихованця Нововолинської загальноосвітньої 

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

 II місце – Грома Максима, вихованця Тернопільського обласного 

комунального центру технічної творчості шкілярів та учнівської молоді; 

 III місце – Кульчицького Михайла, вихованця Хмельницького палацу 

творчості дітей та юнацтва. 

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

 I місце – Кравцова Іллю, вихованця Житомирського міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 II місце – Лобанова Андрія, вихованця Комунального закладу «Станція 

юних техніків № 3 Харківської міської ради»; 

 III місце – Боборикіна Андрія, вихованця Хмельницького палацу 

творчості дітей та юнацтва. 

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

 I місце – Явнюка Максима, вихованця Хмельницького палацу творчості 

дітей та юнацтва; 

 II місце – Савіна Івана, вихованця Житомирського міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 III місце – Клімашка Дениса, вихованця Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації. 

у номінації «Авіація гелікоптери»: 

 I місце – Ільчишина Назара, вихованця Хмельницького палацу творчості 

дітей та юнацтва; 

 II місце – Тітова Станіслава, вихованця Тернопільського обласного 

комунального центру технічної творчості шкілярів та учнівської молоді; 

 III місце – Боборикіна Андрія, вихованця Хмельницького палацу 

творчості дітей та юнацтва. 

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

 I місце – Дикого Романа, вихованця Нововолинської загальноосвітньої 

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

 II місце – Яцьківа Юрія, вихованця Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 II місце – Лукашука Андрія, вихованця Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 
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 III місце – Колодко Ігора, вихованця КЗ «Станція юних техніків № 3 

Харківської міської ради»; 

 III місце – Котовича Дениса, вихованця Хмельницького палацу творчості 

дітей та юнацтва; 

 III місце – Матвійчука Даниїла, вихованця КЗ «Запорізький обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької 

обласної ради. 

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

 I місце – Шоляка Максима, вихованця Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 II місце – Клімашко Дениса, вихованця Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

 II місце – Кузьміча Романа, вихованця Нововолинської загальноосвітньої 

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

 III місце – Таргонського Миколу, вихованця КЗ «Рівненський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської обласної 

ради. 

у номінації «Автомобільна техніка»(масштаб 1:24): 

 I місце – Тарана Богдана, вихованця КЗ «Кіровоградський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді»; 

 II місце – Матвійчука Даниїла, вихованця КЗ «Запорізький обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької 

обласної ради; 

 III місце – Дикого Романа, Дрозда Андрія, Красовську Анастасію, Кулебу 

Артема, Кузьміча Романа (колективна робота), вихованців Нововолинської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 Нововолинської міської ради 

Волинської області. 

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

 I місце – Дикого Романа, вихованця Нововолинської загальноосвітньої 

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

 II місце – Яцьківа Юрія, вихованця Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 II місце – Лукашука Андрія, вихованця Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

 III місце – Колодко Ігора, вихованця КЗ «Станція юних техніків № 3 

Харківської міської ради»; 

 III місце – Котовича Дениса, вихованця Хмельницького палацу творчості 

дітей та юнацтва; 

 III місце – Матвійчука Даниїла, вихованця КЗ «Запорізький обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані». 

у номінації "Артилерія" (масштаб 1:72): 

 I місце – Грома Максима, вихованця Нововолинської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №2 Нововолинської міської ради Волинської області; 
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 II місце – Ільчишина Назара, вихованця Хмельницького палацу творчості 

дітей та юнацтва; 

 III місце – Шумельчука Михайла, вихованця КЗ «Рівненський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської обласної 

ради; 

 III місце – Шоляка Максима, вихованця Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді. 

у номінації "Артилерія" (масштаб 1:35): 

 I місце – Дикого Романа, вихованця Нововолинської загальноосвітньої 

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

 II місце – Явнюка Максима, вихованця Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

 II місце – Лукашука Андрія, вихованця Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

 III місце – Тітова Станіслава, вихованця Тернопільського обласного 

комунального центру технічної творчості шкілярів та учнівської молоді. 

у номінації "Бронетехніка гусенична" (масштаб 1:35): 

 I місце – Сеня Назара, 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 – Котовича Дениса, вихованця Хмельницького палацу творчості 

дітей та юнацтва. 

у номінації "Бронетехніка гусенична" (масштаб 1:72): 

 I місце – Кулебу Артема, вихованця Нововолинської загальноосвітньої 

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

 II місце – Клімашко Дениса, вихованця Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

 III місце – Шоляка Максима, вихованця Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді. 

у номінації "Бронетехніка колісна" (масштаб 1:72): 

 I місце – Кузьміча Романа, вихованця Нововолинської загальноосвітньої 

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

 II місце – Яльницького Артема, вихованця Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

 II місце – Кулебу Артема, вихованця Нововолинської загальноосвітньої 

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

 III місце – Тарасенка Валерія, вихованця КЗ «Станція юних техніків № 3 

Харківської міської ради». 

у номінації "Бронетехніка колісна" (масштаб 1:35): 



5 

 

 I місце – Дикого Романа, вихованця Нововолинської загальноосвітньої 

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

 II місце – Яцьківа Юрія, вихованця Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 III місце – Грома Максима, вихованця Нововолинської загальноосвітньої 

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

у номінації "Віньєтка": 

 I місце – Люльченка Івана, вихованця КЗ «Запорізький обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної 

ради; 

 II місце – Люльченка Івана, вихованця КЗ «Запорізький обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної 

ради; 

 III місце – Ковєра Даніелу, вихованку Житомирського міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді. 

у номінації "Діорама" (масштаб 1:35): 

 I місце – Приходженка Валерiя, вихованця ПНЗ «Станція юних техніків» 

Запорізької міської ради Запорізької області; 

 II місце – Кудрiна Артема, вихованця ПНЗ «Станція юних техніків» 

Запорізької міської ради Запорізької області; 

 III місце – Приходженка Валерiя, вихованця ПНЗ «Станція юних 

техніків» Запорізької міської ради Запорізької області. 

у номінації "Діорама" (масштаб 1:72): 

 I місце – Шоляка Максима, вихованця Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 II місце – Шоляка Максима, вихованця Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 III місце – Ревуцького Михайла, вихованця КЗ «Рівненський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської обласної 

ради. 

у номінації "Залізнична техніка": 

 I місце – Кульчицького Олександра, вихованця ПНЗ «Станція юних 

техніків» Запорізької міської ради Запорізької області; 

 II місце – Ільчишина Назара, вихованця Хмельницького палацу творчості 

дітей та юнацтва; 

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

Харківської міської ради». 

у номінації "Збройні Сили України": 

 I місце – Кульчицького Михайла, вихованця Хмельницького палацу 

творчості дітей та юнацтва; 

 II місце – Красовську Анастасію, вихованку Нововолинської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 Нововолинської міської ради 

Волинської області; 
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 III місце – Лукашука Андрія, вихованця Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації. 

у номінації «Космос»: 

 I місце – Кузьміча Романа, вихованця Нововолинської загальноосвітньої 

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

 II місце – Черновського Богдана, вихованця ПНЗ «Центр науково-

технічної творчості молоді «Політ» Запорізької міської ради Запорізької 

області; 

 III місце – Дмитрієву Альбіну, вихованку КПНЗ «Станція юних техників» 

Дніпровської міської ради. 

у номінації «Паперові моделі «Танк»»: 

 I місце – Фурсу Олександра, вихованця Будинку дитячої та юнацької 

творчості «Центр розвитку дітей та молоді» відділу освіти виконавчого 

комітету Бердянської міської ради; 

 II місце – Калугіна Кирила, вихованця Будинку дитячої та юнацької 

творчості «Центр розвитку дітей та молоді» відділу освіти виконавчого 

комітету Бердянської міської ради; 

 III місце – Савченко Сергія, вихованця КЗ «Центр позашкільної освіти» 

Мелітопольської міської ради Запорізької області. 

у номінації «Паперові моделі «Авто»»: 

 I місце – Шаня Вадима, вихованця КЗ «Михайлівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 3» Михайлівської селищної ради Михайлівського 

району Запорізької області; 

 II місце – Ковєра Даніелу, вихованку Житомирського міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 III місце – Кудрiна Артема, вихованця ПНЗ «Станція юних техніків» 

Запорізької міської ради Запорізької області. 

у номінації «Паперові моделі «Флот»»: 

 I місце – Явнюка Максима, вихованця Хмельницького палацу творчості 

дітей та юнацтва; 

 II місце – Плетеня Івана, вихованця КЗ «Михайлівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 3» Михайлівської селищної ради Михайлівського 

району Запорізької області; 

 III місце – Матвійчука Даниїла, вихованця КЗ «Запорізький обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької 

обласної ради. 

у номінації " Паперові моделі «Авіа»»: 

 I місце – Харченка Ярослава, вихованця КПНЗ «Центр дитячої і юнацької 

творчості і туризму» Василівської районної ради Запорізької області; 

 II місце – Прядка Дмитра, вихованця КЗ «Дитячий центр» Михайлівської 

селищної ради Михайлівського району Запорізької області; 

 III місце – Давидовича Данила, вихованця КЗ «Михайлівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3» Михайлівської селищної ради 

Михайлівського району Запорізької області. 
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у номінації «Паперові моделі «Архітектура»»: 

 I місце – Савченка Сергія, вихованця КЗ «Центр позашкільної освіти» 

Мелітопольської міської ради Запорізької області; 

 II місце – Дмитрієву Альбіну, вихованку КПНЗ «Станція юних техників» 

Дніпровської міської ради; 

 III місце – Матвійчука Даниїла, вихованця КЗ «Запорізький обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької 

обласної ради. 

у номінації «Фігури» (масштаб 1:35): 

 I місце – Лесіва Алана, вихованця Центральноукраїнського будинку 

художньої та технічної творчості м. Кропивницький; 

 II місце – Дмитрієнка Михайла, вихованця Закарпатського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 III місце – Красовську Анастасію, вихованку Нововолинської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 Нововолинської міської ради 

Волинської області. 

у номінації «Фігури» (масштаб 1:16): 

 I місце – Тертишного Єгора, вихованця Центральноукраїнського будинку 

художньої та технічної творчості м. Кропивницький; 

 II місце – Крепчук Лесю, вихованку Центральноукраїнського будинку 

художньої та технічної творчості м. Кропивницький; 

 III місце – Дмитрієву Альбіну, вихованку вихованку КПНЗ «Станція 

юних техників» Дніпровської міської ради. 

у номінації «Фентезі»: 

 I місце – Кульчицького Михайла, вихованця Хмельницького палацу 

творчості дітей та юнацтва; 

 I місце – Красовську Анастасію, вихованку Нововолинської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 Нововолинської міської ради 

Волинської області; 

 II місце – Шоляка Максима, вихованця Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 III місце – Дмитрієнка Михайла, вихованця Закарпатського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді. 

у номінації «Флот підводний»: 

 I місце – Котовича Деніса, вихованця Хмельницького палацу творчості 

дітей та юнацтва; 

 II місце – Савіна Івана, вихованця Житомирського міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 III місце – Ремпель Iллю, вихованця ПНЗ «Станція юних техніків» 

Запорізької міської ради Запорізької області. 

у номінації «Флот С1»: 

 I місце – Хомякова Євгена, вихованця ПНЗ «Станція юних техніків» 

Запорізької міської ради Запорізької області; 

 II місце – Герчука Олександра, вихованця Донецького обласного центру 

технічної творчості дітей та юнацтва; 
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 III місце – Походощука Ріната, вихованця Донецького обласного центру 

технічної творчості дітей та юнацтва. 

у номінації «Флот С2»: 

 I місце – Ремпель Iллю, вихованця ПНЗ «Станція юних техніків» 

Запорізької міської ради Запорізької області; 

 II місце – Кульчицького Михайла, вихованця Хмельницького палацу 

творчості дітей та юнацтва; 

 III місце – Люльченко Івана, вихованця КЗ «Запорізький обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної 

ради. 

у номінації «Флот С6»: 

 I місце – Приходженка Валерiя, вихованця ПНЗ «Станція юних техніків» 

Запорізької міської ради Запорізької області; 

 II місце – Кульчицького Михайла, вихованця Хмельницького палацу 

творчості дітей та юнацтва; 

 III місце – Таргонського Миколу, вихованця КЗ «Рівненський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської обласної 

ради. 

у номінації «Флот С7»: 

 I місце – Моздіра Володимира, вихованця Будинку дитячої та юнацької 

творчості «Центр розвитку дітей та молоді» відділу освіти виконавчого 

комітету Бердянської міської ради; 

 II місце – Лукаша Дмитра, вихованця Будинку дитячої та юнацької 

творчості «Центр розвитку дітей та молоді» відділу освіти виконавчого 

комітету Бердянської міської ради; 

 III місце – Гусєва Аркадія, вихованця Будинку дитячої та юнацької 

творчості «Центр розвитку дітей та молоді» відділу освіти виконавчого 

комітету Бердянської міської ради. 

3. Нагородити грамотами УДЦПО керівників команд, які підготували призерів 

змагань: 

 Москальчука Андрія Миколайовича, керівника гуртка Кам’янець-

Подільського Центру дитячої та юнацької творчості; 

 Красовського Сергія Миколайовича, керівника гуртків історико-

технічного стендового моделювання Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

 Бондарчука Віталія Євгенійовича, викладач трудового навчання 

Нововолинської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 2 Нововолинської 

міської ради Волинської області. 
 

4. Оголосити подяку УДЦПО за якісну підготовку та проведення змагань: 

 Озеровій Тетяні Ярославівні, директору Департаменту освіти і науки 

Запорізької обласної державної адміністрації; 
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 Богданову Сергію Миколайовичу, директору КЗ «Запорізький обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької 

обласної ради; 

 Лісняк Тетяні Володимирівні, завідувачу організаційно-масового відділу 

КЗ «Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

«Грані» Запорізької обласної ради; 

 Чуриковій Ларисі Василівні, методисту КЗ «Запорізький обласний центр 

художньо-естетичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради; 

 Арутюняну Володимиру Едуардовичу, заступнику директора з 

навчально-виховної роботи КЗ «Запорізький обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради; 

 Смирновій Анні Василівні, завідувачу відділу Stem-освіти                        

КЗ «Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

«Грані» Запорізької обласної ради; 

 Люльченко Ігорю Петровичу, завідувачу спортивно-технічного відділу КЗ 

«Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

«Грані» Запорізької обласної ради; 

 Гончаренко Наталії Іванівні, директору КЗ «Матвіївська загальноосвітня 

санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів» Запорізької обласної ради; 

 Кочкіній Ірині Іванівні, директору КЗ «Запорізька спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат «Оберіг» Запорізької обласної ради; 

 Кузнєцовій Наталії Григорівні, директору КЗ «Запорізький обласний 

центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної 

ради; 

 Романчуку Олександру Павловичу, директору КЗ «Запорізький обласний 

центр туризму і краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді» 

Запорізької обласної ради; 

 Остапенко Максиму Анатолійовичу, директору Запорізького 

Національного заповідника «Хортиця»; 

 Саргсяну Арташесу Аветіковичу, голові Спілки вірмен Запорізької 

області; 

 Акопяну Рудольфу Володимировичу, віце-президенту Спілки вірмен 

Запорізької області; 

 Позняку Дмитру Юрійовичу, директору Запорізького Музею ретро авто-

мототехніки «Фаетон»; 

 Мушеру Семену Ісааковичу, співробітнику Запорізького Музею ретро 

авто-мототехніки «Фаетон». 

5. Оголосити подяку УДЦПО за якісне суддівство змагань: 

 Гаркавенку Юрію Володимировичу, керівнику гуртка Хмельницького 

палацу творчості дітей та юнацтва; 

 Сорочинському Артуру Миколайовичу, керівнику колегії судій з 

судномоделізму Хмельницької області; 

 Барону Володимиру Степановичу, керівнику гуртка КЗ «Станція юних 

техників №3 Харківської міської ради»; 
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 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; 

 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; 

 Ляшуку Михайлу Леонідовичу, керівнику гуртків історико-технічного 

стендового моделювання та трасового автомоделювання Володимир-

Волинського центру позашкільної освіти; 

 Стрілецькому Валерію Олександровичу, працівнику Донецького 

обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва; 

 Ільченко Олексію Івановичу, керівнику гуртка Закарпатського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 Наливайському Едуарду Валерійовичу, керівнику гуртка                          

КЗ «Кіровоградський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді»; 

 Іордатій Іллі Вікторовичу, керівнику гуртка Будинку дитячої та юнацької 

творчості «Центр розвитку дітей та молоді» відділу освіти виконавчого 

комітету Бердянської міської ради; 

 Хоменчуку Віталію Михайловичу, керівнику гуртка КЗ «Рівненський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської 

обласної ради; Кравчук Андрій Степанович; 

 Васильєву Сергію Анатолійовичу, керівнику гуртка Тернопільського 

обласного комунального центру науково-техничної творчості учнівської 

молоді; 

 Кравчуку Андрію Степановичу, керівнику гуртка КЗ «Центр 

позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької області; 

 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 


