
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

НАКАЗ 
 

10.07.2020                                        м. Київ                                                    № 07-02 
 

 

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 

28.11.2019 року № 1489 «Про затвердження Плану всеукраїнських і 

міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською 

молоддю на 2020 рік (за основними напрямами позашкільної освіти) у 

червні місяці ц.р. Українським державним центром позашкільної освіти 

було проведено оцінку експонатів представлених на Всеукраїнську (он-

лайн) виставку-конкурс науково-технічної творчості учнівської молоді 

«Наш пошук і творчість — тобі, Україно!» (далі – Виставка-конкурс). 

На Виставку-конкурс було подано 529 робіт із 22 областей: 

Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, 

Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, 

Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Рівненської, 

Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, 

Черкаської, Чернівецької, Чернігівської та м. Києва. Луганська та 

Полтавська області участі не приймали. 

За підсумками Виставки-конкурсу та на підставі рішення журі 
 

 

Н А К А З У Ю: 
 

 

1. Нагородити дипломами Українського державного центру 

позашкільної освіти: 

Дипломом І ступеня: 

 

У розділі 1. Прилади та обладнання (старша вікова група) 
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Поплавського Дмитра, учня Державного навчального закладу 

«Крижопільський професійний будівельний ліцей» Вінницької області, за 

роботу «Дробилка-млинок для годівлі курчат»; 

Чернюка Миколу, вихованця Маневицького районного центру творчості 

дітей та юнацтва Волинської області, за роботу «Термоелектричний фен»; 

Деркача Дмитра, вихованця Маневицького районного центру творчості 

дітей та юнацтва Волинської області,за роботу «Підсилювач низької частоти 

на МС ТDА7388»; 

Усова Владислава, вихованця Комунального закладу "Луцький міський 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради", 

за роботу «Паяльна станція»; 

Форостяна Дмитра, вихованця Комунального позашкільного 

навчального закладу «Станція юних техніків Тернівського району» 

Криворізької міської ради, за роботу «Електростимулятор»; 

Бондарчука Андрія, учня Житомирського вищого професійного 

училища-інтернату, за роботу «Програматор МС»; 

Коротуна  Вадима, учня Житомирського вищого професійного училища-

інтернату, за роботу «Робот-художник»; 

Масловського Володимира, Салівона Андрія, вихованців Коломийського 

навчально-виробничого центру творчості учнівської молоді Коломийської 

міської ради Івано-Франківської області, за роботу «Сортувальна машина»; 

Крицького Владислава, вихованця Надвірнянської районної станції 

юних техніків Надвірнянської районної ради Івано-Франківської області, за 

роботу «Міні CNC Arduinoплотер з DVD приводі»; 

Пляцка Мартина, вихованця Станції юних техніків міста Червонограда, 

Львівської області, за роботу «Автоматизована теплиця»; 

Сухородіна Дмитра, вихованця Комунального закладу «Міський центру 

дитячої творчості» м. Білгород-Дністровський Одеської області, за роботу 

«Свердлильний верстат «Колібрі» НС-8»; 

Шерстія Владислава, Поточняка Романа, вихованців Комунального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Підволочиської селищної 

ради Тернопільської області, за роботу «Міні фрезер «Юніор»; 

Колектив вихованців Чернівецького обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Гідравлічний підйомник»; 

Колектив вихованців Куликівського районного центру позашкільної 

освіти, за роботу «Інформаційно-контролююча цифрова система сонячної 

електростанції малої потужності»; 

Данилюка Владислава, учня Житомирського вищого професійного 

училища-інтернату, за роботу «Лазерний гравер»; 

Лісовського Євгена, учня Житомирського вищого професійного 

училища-інтернату, за роботу «Станок з чпу для розфарбовування сфер»; 

Хана Тимура, учня Житомирського вищого професійного училища-

інтернату, за роботу «Гравер з чпу»; 
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Огороднього Віталія, учня Житомирського вищого професійного 

училища-інтернату, за роботу «Станок з чпу лазерний плотер різак». 

 

У Розділі 2. Ігри та іграшки з елементами електротехніки (молодша 

група) 

Ярмолюк Маргариту, вихованку Ківерцівського центру позашкільної 

освіти Волинської області, за роботу «Музичний потяг»; 

Сербиненка Олексія, Сербиненко Діану, вихованців Комунального 

позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків Тернівського 

району» Криворізької міської ради, за роботу «Електронний нічник "В гостях 

у казки»; 

Химинець Ельвіру, ученицю Велятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Хустської районної державної адміністрації Закарпатської області, 

за роботу «Сучасний дизайн інтер’єру»; 

Мізунську Людмилу, вихованку Долинської станції юних техніків Івано-

Франківської області, за роботу «Казковий будиночок»; 

Пеніяйнен Єву, вихованку Навчально-виробничого комбінату 

"Домінанта" м.Києва, за роботу «Чорний кіт»; 

Мохонько Софію, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості 

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

Науменка Валерія, вихованця Центру науково-технічної творчості 

молоді «Сфера» м Києва, за роботу «Міні-гольф»; 

Волонтирець Маргариту, вихованку Станції юних техніків 

м.Южноукраїнська Миколаївської області, за роботу «Мобіль "Гусінь»; 

Олійника Дениса, вихованця Комунального позашкільного навчального 

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

«Пухнастик Міккі»; 

Соколовського Станіслава, учня Опорного закладу освіти 

«Новозбур'ївська школа № 1» Голопристанського району Херсонської 

області, за роботу «ель «Метелик»; 

Глушкова Миколу, вихованця Сновської станції юних техніків 

Сновської міської ради Чернігівської області, за роботу «Тестер». 

 

У Розділі 2. Ігри та іграшки з елементами електротехніки (старша 

група) 

Ніколіна Івана, вихованця Маріупольського міського Палацу 

естетичного виховання Донецької області, за роботу «Генератор випадкових 

чисел»; 

Катрія Владислава, вихованця Долинської станції юних техніків Івано-

Франківської області, за роботу «Казка «Колосок»; 

Литвина Юліана, вихованця Тисменицького районного будинку дитячої 

та юнацької творчості Івано-Франківської області, за роботу «Мінітанк»; 
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Котович Валерію, вихованку Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді м. Первомайська Миколаївської області, за роботу 

«Світильник «Сова»; 

Головатого Миколу, Потіху Андріана, Горохівську Павліну, вихованців 

Тернопільського обласного комунального центру науково-технічної 

творчості школярів та учнівської молоді, за роботу «Казковий ліхтар «Зимова 

казка»; 

Гирю Дмитра, вихованця Красноградського районного центру 

позашкільної освіти Красноградської районної ради Харківської області, за 

роботу «Хамер»; 

Попова Олександра, учня Опорного закладу освіти «Новозбур'ївська 

школа № 1» Голопристанського району Херсонської області, за роботу 

«Модель каруселі»; 

Кондратюка Олександра, Дончука Олександра, Герасимчука Андрія, 

вихованців Будинку творчості школярів Полонської міської ради об’єднаної 

територіальної громади Хмельницької області, за роботу «Пінгвінячий рай»; 

Колектив вихованців Чернівецького обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Поселення на Марсі»; 

Косилу Олексія, вихованця Чернівецького центру юних техніків ім. 

Л.Каденюка м. Чернівці, за роботу «Скрипка». 

 

У Розділі 3. Техніка майбутнього (молодша група) 

Кепшу Артема, Кепшу Вероніку, Долішнього Захара, вихованців 

Долинської станції юних техніків Івано-Франківської області, за роботу 

«Модель МТЗ-8г з навісним обладнанням». 

 

У Розділі 3. Техніка майбутнього (старша група) 

Магдича Назара, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Волинської області, за роботу «Радіокерована модель 

танка на ARDUINO»; 

Петленка Владислава, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Волинської області , за роботу «Навчальна модель робота 

на ARDUINO NANO»; 

Кваса Дениса, Дем'яніва Дмитра, Кучера Володимира, вихованців Івано-

Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді, за роботу «Роботизований квадрокоптер RS – 17»; 

Саламаху Віталія, вихованця комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти» Голопристанської районної ради Херсонської області, 

за роботу «Модель планетоходу «Місячний роллер-02»; 

Ситковецького Максима, вихованця Гайсинської районної станції юних 

техніків Вінницької області, за роботу Модель «Зореліт»; 

Дадабаєва Богдана, вихованця Гайсинської районної станції юних 

техніків Вінницької області, за роботу «Робот – еколог»; 
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Ком'яті Даніїла, вихованця Хустського районного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, за роботу «Космічний розвідник»; 

Микитину Христину, вихованку Долинської станції юних техніків Івано-

Франківська області, за роботу «Велосипед». 

 

У Розділі 4. Спортивно-технічне моделювання (молодша група) 

Шумельчука Михайла, вихованця Рівненського міського центру 

творчості учнівської молоді, за роботу «Танк М60А»; 

Шуляка Петра, Ковтуна Ростислава, вихованців Прилуцького міського 

Центру науково-технічної творчості молоді Прилуцької міської ради 

Чернігівської області, за роботу «Галеон «Золота Лань»; 

Шеместюка Максима, вихованця Прилуцького міського Центру 

науково-технічної творчості молоді Прилуцької міської ради Чернігівської 

області, за роботу «Пінка «ZOLOTY LEW»; 

Морар Наталію, Мороза Назара, вихованців Чернівецького центру юних 

техніків ім. Л.Каденюка м. Чернівці, за роботу «Учбово-тренувальний 

планер». 

 

У Розділі 4. Спортивно-технічне моделювання (старша група) 

Токара Тараса, учня Літинської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №1, за роботу «Корабель «Поіск»; 

Дроворуба Дмитра, вихованця Комунального позашкільного 

навчального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Металургійного району» Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області, за роботу «Пожежний автомобіль»; 

Крівопустова Вадима, вихованця Комунального позашкільного 

навчального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Металургійного району» Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області, за роботу «Німецький танк «TIVH» копія 1:35»; 

Василюка Івана, вихованця Станції юних техніків - Центру науково-

технічної творчості молоді м. Києва, за роботу «Модель гвинтокрила з 

гумовим двигуном»; 

Усика Олега, вихованця Центру позашкільної роботи Святошинського 

району м. Києва, за роботу «Літак 3»; 

Агєєва Артема, вихованця Центру позашкільної роботи Святошинського 

району м. Києва, за роботу «Літак 4»; 

Дмитрієва Максима, вихованця Комунального позашкільного 

навчального закладу «Одеська станція юних техніків «Аматор» м. Одеси, за 

роботу «Радіокерована копія літака для перегонів»; 

Москаленка Кирила, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Чорноморської міської ради Одеської області, за роботу 

«Історична напівкопія літака Грумман F8F «Біркет»»; 
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Ніколаєва Артема, вихованця Позашкільного навчального закладу 

«Біляївський районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Одеської 

області, за роботу «Буксир «Орка»; 

Андріяшика Тихіна, Монастирського Владислава, вихованців Одеського 

обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання, за роботу 

«Ракетний катер 048»; 

Микитюка Ярослава, Дзіся Сергія, Дзіся Нікіту, вихованців Одеського 

обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання, за роботу 

«Допоміжне судно «Граніт»; 

Масльонка Олександра, вихованця Глухівського міського центру 

позашкільної освіти Глухівської міської ради Сумської області, за роботу 

«Радіокерований квадрокоптер»; 

Борща Дмитра, вихованця Глухівського міського центру позашкільної 

освіти Глухівської міської ради Сумської області, за роботу «Радіокерована 

модель судна»; 

Скибу Юрія, вихованця Комунального закладу Тернопільської міської 

ради «Станція юних техніків» м. Тернополя, за роботу «Модель «Літак для 

3Д пілотажу»; 

Примушка Андрія, вихованця Ніжинської станції юних техніків 

Ніжинської міської ради Чернігівської області за роботу «Модель - копія 

японської ракети LAMDA 4S 06»; 

Федька Олексія, вихованця Ніжинської станції юних техніків 

Ніжинської міської ради, за роботу «Модель-копія американської науково-

дослідницької ракети Nike-Apache»; 

Шацького Нікіту, вихованця Прилуцького міського Центру науково-

технічної творчості молоді Прилуцької міської ради Чернігівської області, за 

роботу «Шлюп «Мирний»; 

Можарівського Анатолія, вихованця Чернівецького центру юних 

техніків ім. Л. Каденюка м. Чернівці, за роботу «Модель лівійського корвету 

TOBRUK»; 

Ільківа Владислава, вихованця Чернівецького центру юних техніків ім. 

Л. Каденюка м. Чернівці, за роботу «Броньований малий мисливець»; 

Антепу Андрія, вихованця Чернівецького центру юних техніків ім. 

Л.Каденюка м. Чернівці, за роботу «Радіокерована модель літака NIEUPORT 

IV»; 

Мунтяна Олега, вихованця Чернівецького центру юних техніків ім. 

Л.Каденюка м. Чернівці, за роботу «Гумомоторна модуль У-2». 

Колектив вихованців Чернігівського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Квадрокоптерна 

інформаційно-пошукова, діагностична GPS FPV HD система на базі 

Android». 

 

 

У Розділі 5. Архітектура та будівництво (молодша група) 
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Косило Соломію, ученицю Комунального закладу «Луцький ліцей №3», 

за роботу «Білосніжний замок Попелюшки»; 

Назаренка Даніїла, вихованця Закарпатського обласного палацу дитячої 

та юнацької творчості «ПАДІЮН», за роботу «Реконструкція замку 

«Бронька» – XII ст.»; 

Калиновського Тимура, вихованця Центру науково-технічної творчості 

молоді «Сфера» м. Києва, за роботу «Старим речам-нове життя»; 

Бакулея Артема, вихованця Деражнянського районного будинку 

творчості дітей та юнацтва Хмельницької області, за роботу «Будинок з 

брусу»; 

Линюк Камілу, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості 

Гуменецької сільської ради Хмельницької області, за роботу «Замок 

Рапунцель». 

 

У Розділі 5. Архітектура та будівництво (старша група) 

Моголюка Андрія, Члека Авеніра, учнів закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ст. №12, м. Ковель Волинської області, за роботу «Культові, 

фортифікаційні і господарчі будівлі середньовіччя»; 

Левчука Дмитра, Шевчука Романа, учнів закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ст. №12, м. Ковель Волинської області, за роботу «Мисливська 

хатина»; 

Петрусенко Ладу, Дроворуба Дмитра, вихованців Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді Металургійного району» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Залізничний комплекс майбутнього»; 

Садрука Віталія, Бучовського Павла, вихованців Надвірнянської 

районної станції юних техніків Надвірнянської районної ради Івано-

Франківської області, за роботу «Замок короля Артура – Камелот»; 

Дімітрова Станіслава, Воєдила Владислава, Урала Максима, Якімчука 

Кирилу, Рижкова Володимира, вихованців Станції юних техніків Ізмаїльської 

міської ради Одеської області, за роботу Фортеця «Ізмаїл»; 

Гаврилюк Анастасію, вихованку Рівненського міського центру творчості 

учнівської молоді м. Рівне, за роботу «Будинок моєї мрії»; 

Бахмача Кирила, Пономаренка Дмитра, Кузьменкову Софію, вихованців 

Комунального закладу «Станція юних техніків № 1 Харківської міської ради» 

м. Харків, за роботу «Дзеркальний струмінь надихає»; 

Воронькова Сергія, вихованця комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти» Голопристанської районної ради Херсонської області, 

за роботу «Макет «Вторгнення». 

 

Дипломом ІІ ступеня:  

У розділі 1. Прилади та обладнання (молодша група) 
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Мізерника Маркіяна, вихованця Сокальської станції юних техніків, за 

роботу «Нічник інфрачервоного спектру»; 

Балицького Даніїла, вихованця Чернівецького центру юних техніків ім. 

Л.Каденюка, за роботу «Шкатулка з кодовим замком». 

 

У розділі 1. Прилади та обладнання (старша група) 

Тимчука Владислава, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Волинської області, за роботу «Термоелектричний 

перетворювач енергії»; 

Молчанова Максима, вихованця Комунального закладу «Станція юних 

техніків» Кам'янської міської ради Дніпропетровської області, за роботу 

«Цифровий визначник резонансу»; 

Шмідта Нікіту, вихованця Житомирського державного будинку 

художньої та технічної творчості, за роботу «Антена-Т2 (колективне 

використання цифрового телебачення)»; 

Колектив учнів Буштинського ліцею Тячівської районної ради 

Закарпатської області, за роботу «Фантастична лампа для настрою»; 

Шепеля Олега, вихованця Комунального закладу «Запорізький обласний 

Центр науково-технічної творчості учнівської молоді "Грані» Запорізької 

обласної ради, філія ЗНВК №70, за роботу «Вуличний світильник «Козацька 

слава»; 

Угорчук Ірину, вихованку Надвірнянської районної станції 

Надвірнянської районної ради Івано-Франківської області, за роботу 

«Матриця на адресних світлодіодах з голосовим керуванням»; 

Угорчук Ірину, вихованку Надвірнянської районної станції 

Надвірнянської районної ради Івано-Франківської області, за роботу 

«Arduino годинник на газорозрядних індикаторах»; 

Білеку Анатолія, Платова Антонія, вихованців Києво-Святошинського 

районного центру науково-технічної творчості учнівської молоді «Шанс» 

Київської області, за роботу «Окуляри-далекомір (помічник незрячих)»; 

Антонюка Івана, Парфентьєва Євгена, вихованців Центру дитячої та 

юнацької творчості «ЗОРІТ» Новоукраїнської міської ради, за роботу 

«Автоелектротест»; 

Нестеренка Богдана, вихованця Центру позашкільної роботи 

Святошинського району м. Києва, за роботу «Планер»; 

Ткачук Сніжану, вихованку Дитячого центру позашкільної роботи 

Корабельного району м. Миколаєва, за роботу «Вітражне пано»; 

Сидоренко Аліну, Скляренко Євгенію, вихованок Сумського міського 

Центру науково-технічної творчості молоді м. Суми, за роботу «Інкубатор»; 

Андруховського Дениса, вихованця Кам’янець-Подільського Центру 

дитячої та юнацької творчості Хмельницької області і, за роботу «Пристрій 

для оптимізації роботи сонячних батарей»; 

Шнайдера Михайла-Олександра, вихованця Чернівецького центру юних 

техніків ім. Л. Каденюка м. Чернівці, за роботу «Розумний світильник». 
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У Розділі 2. Ігри та іграшки з елементами електротехніки (молодша 

група) 

Драницького Богдана, вихованця Комунального закладу «Луцький 

міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької 

міської ради» м. Луцька, за роботу «Пано «Півник»; 

Шахова Кирила, вихованця Донецького обласного центру технічної 

творчості дітей та юнацтва, за роботу «Літак»; 

Пірко Діану, вихованку Долинської станції юних техніків Івано-

Франківської області, за роботу «Музична скринька «Павич»; 

Огоренка Артура, вихованця Долинської станції юних техніків Івано-

Франківської області, за роботу «Ангелик»; 

Зеленського Назара, вихованця Станції юних техніків - Центру науково-

технічної творчості молоді, за роботу «Дитяча розважальна гра «Колесо 

фортуни»; 

Адамова Івана, вихованця Комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості» Світловодської районної ради Кіровоградської області, 

за роботу «Спортивний легковий автомобіль фірми «Fanta»; 

Кузьмінського Матвія, вихованця Центру творчості дітей та юнацтва 

Галичини м. Львова, за роботу «Рухома іграшка «Роботанк»; 

Парчевського Віталія, вихованця Центру науково-технічної творчості 

молоді «Сфера» м. Києва, за роботу «Електрифікована модель робота»; 

Колектив вихованців Здолбунівської станції юних техніків Рівненської 

області, за роботу «Фонтан Затишок»; 

Мосійця Матвія, вихованця Красноградського районного центру 

позашкільної освіти Красноградської районної ради Харківської області, за 

роботу «Мікроскоп»; 

Верещак Ірину, ученицю Кардашинської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Голопристанського району Херсонської області, за роботу «Модель 

автомобіля «Вірний помічник»; 

Іщенка Мирослава, вихованця Комунального закладу «Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради», за роботу «Космічна сфера»; 

Жереблюка Андрія, вихованця Чернівецького центру юних техніків ім. 

Л. Каденюка м. Чернівці, за роботу «Співаюча картина "Bendi@»; 

Піщанську Софію, вихованку Ніжинської станції юних техніків 

Ніжинської міської ради Чернігівської області, за роботу «Рука-

маніпулятор». 

У Розділі 2. Ігри та іграшки з елементами електротехніки (старша 

група) 

Гудзовську Вікторію, ученицю Комаргородського вищого професійного 

училища Вінницької області, за роботу «Квітка-лампа»; 
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Сюту Іллю, вихованця Комунального закладу «Луцький міський Центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради», за 

роботу «Робоаерохокей»; 

Ткачука Володимира, вихованця Івано-Франківського обласного 

державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

«Рухома іграшка Клоун»; 

Тернового Сергія, вихованця Центру дитячої та юнацької творчості 

Світловодської районної ради Кіровоградської області, за роботу 

«Вантажний автомобіль Djak-kran»; 

Горб'яка Євгена, вихованця Центру творчості дітей та юнацтва 

Галичини м. Львова, за роботу «Рухома іграшка «Китайський дракон»; 

Вовкотрубенка Євгена, Бодрягіна Максима, вихованців Станції юних 

техніків м.Миколаєва, за роботу «Пес»; 

Некращука Євгена, вихованця Овідопольської районної станція юних 

техніків Одеської області, за роботу «Ігровий тренажер для перевірки 

спритності та реакції»; 

Шевчука Петра, вихованця Дубенської міська станції юних техніків 

Рівненської області, за роботу «Снайперська гвинтівка»; 

Шиліна Тараса, вихованця Сумської районної станції юних техніків 

Сумської області, за роботу «Снігохід»; 

Кушніра Олександра, Шолкова Павла, вихованців Маневицького 

районного центру творчості дітей та юнацтва Волинської області, за роботу 

«Помічники мисливців». 

 

У Розділі 3. Техніка майбутнього (молодша група) 

Яковчука Володимира, вихованця Комунального професійно-технічного 

закладу «Станція юних техніків» Андрушівської районної ради 

Житомирської області, за роботу «Lambo-II»; 

Довганича Назара, вихованця Хустського районного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, за роботу «Робот-захисник»; 

Усольцева Іллю, вихованця Комунального закладу Фастівської міської 

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

«Український космічний збирач сміття»; 

Сапсая Дмитра, вихованця Центру науково-технічної творчості молоді 

«Сфера» м. Києва, за роботу «Механічна інерційна іграшка «Орбітальний 

політ»; 

Найдуха Владислава, вихованця Комунального закладу Тернопільської 

міської ради «Станція юних техніків» м. Тернопіль, за роботу «Робот – 

поліцейський»; 

Наврося Дмитра, Наврося Олексія, вихованців Дворічанського центру 

дитячої та юнацької творчості Дворічанської районної ради Харківської 

області, за роботу «Залізний кінь мого татуся»; 
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Артеменка Тимура, вихованця комунального закладу «Олешківська 

районна станція юних техніків» Олешківської районної ради Херсонської 

області, за роботу «Марсохід-дослідник»; 

Чорного Назара, учня Кардашинської загальноосвітньої школа І-ІІ 

ступенів Голопристанського району Херсонської області, за роботу «Модель 

планетоходу «Пошук 22». 

 

У Розділі 3. Техніка майбутнього (старша група) 

Кобилинського Артема, вихованця Житомирського міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді м. Житомира, за роботу 

«Зореліт «Mars explorer»; 

Городецького Олександра, вихованця Житомирського міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді м. Житомира, за роботу 

Планетохід «URAN»; 

Шкраб'юка Василя, вихованця Тлумацького Будинку дитячої та 

юнацької творчості Тлумацької міської ради Об’єднаної територіальної 

громади Тлумацького району Івано-Франківської області, за роботу «Ретро-

автомобіль «Шкода іспано-сюїзі»; 

Білуника Анатолія, вихованця Тлумацького Будинку дитячої та 

юнацької творчості Тлумацької міської ради Об’єднаної територіальної 

громади Тлумацького району Івано-Франківської області, за роботу 

«Поліцейський літаючий автомобіль»; 

Парненка Іллю, вихованця Центру науково-технічної творчості молоді 

«Сфера» м. Києва, за роботу «Використання нових технологій»; 

Нєгура Микиту, вихованця Ананьївського районного Центру 

позашкільної освіти та виховання Одеської області, за роботу Космічний 

корабель «Галактика»; 

Калюжного Григорія, Ковтуна Євгена, вихованців Комунального 

позашкільного навчального закладу «Одеська станція юних техніків «Сігма» 

м. Одеса, за роботу Вітрильники: «La Couronne»,«Чорна перлина»; 

Галана Олександра, вихованця Збаразької районної станції юних 

техніків Тернопільської області,  за роботу «Модель винищувача «Eucadian»; 

Пенькова Євгенія, вихованця Херсонського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Херсонської міської ради Херсонської 

області, за роботу «Спортивна модель ракети на висоту польоту з крихким 

вантажем S-2-Р прототип «Сатурн-5»; 

Носика Романа, вихованця комунального закладу «Центр позашкільної 

освіти» Голопристанської районної ради Херсонської області, за роботу 

Модель космічного корабля «Патрульний рейдер». 

 

У Розділі 4. Спортивно-технічне моделювання (молодша група) 

Кікавського Марка, вихованця ЗПО «Ковельська міська станція юних 

техніків» Волинської області, за роботу «Авто для АТО»; 
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Волохонську Феліцію, вихованку Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Метальний 

планер»; 

Шевчука Матвія, вихованця Бориспільського міського центру технічної 

творчості «Евріка» Київської області, за роботу «Танк Pz IV»; 

Петренка Михайла, вихованця Центру позашкільної роботи 

Святошинського району міста Києва, за роботу «Літак 2»; 

Синявського Богдана, вихованця Станції юних техніків м.Миколаєва, за 

роботу «Траулер»; 

Калінчука Кирила, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді м. Первомайська Миколаївської області, за роботу 

«Модель бронекатера»; 

Колектив вихованців Рівненського міського центру творчості учнівської 

молоді м. Рівне, за роботу «Модель-напівкопія ракети»; 

Федоренко Анастасію, вихованку комунального закладу Путивльської 

районної ради Сумської області – районний центр позашкільної роботи, за 

роботу «Ретро машина бортова»; 

Лук'янченка Даніла, вихованця комунального закладу «Олешківська 

районна станція юних техніків» Олешківської районної ради Херсонської 

області, за роботу «Модель «КРАЗ-255(Б)»; 

Пархоменка Олександра, вихованця Комунального закладу «Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради», за роботу «Модель судна»; 

Отрешко Елизавету, вихованку Чернівецького центру юних техніків ім. 

Л. Каденюка м. Чернівці, за роботу Модель ракети-носія «Taurus-II»; 

Кобильчук Антоніну, вихованку Чернівецького центру юних техніків ім. 

Л. Каденюка м. Чернівці, за роботу «Політ над морем». 

 

У Розділі 4. Спортивно-технічне моделювання (старша група) 

Крівопустова Вадима, вихованця Комунального позашкільного 

навчального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Металургійного району» Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області, за роботу «Американський есмінець»; 

Осінського Іллю, вихованця Комунального закладу позашкільної освіти 

«Обласний Центр дитячої та юнацької творчості» Житомирської обласної 

ради, за роботу «Гідрограф»; 

Данильчука Владислава, вихованця Коростишівської станції юних 

техніків Житомирської області, за роботу «Монітор «Железняков»; 

Трухнія Владислава, вихованця Житомирського міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді м. Житомира, за роботу 

Вітрильний корабель «Нінья»; 

Дорошука Марка-Веніаміна, вихованця Закарпатського обласного 

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

гоночний літак класу F2С»; 
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Смирнова Івана, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу «Василівський Центр дитячої юнацької творчості та туризму» 

Василівської районної ради Київської області, за роботу «Макет-копія 

реактивного винищувача МіГ-15»; 

Люльченка Івана, вихованця Комунального закладу «Запорізький 

обласний Центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» 

Запорізької обласної ради, за роботу «Десантний корабель Р8»; 

Гльондера Олега, вихованця Івано-Франківського обласного державного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

«Фермерський модуль автомобіль»; 

Шаповала Лева, вихованця Навчально-виховного комплексу 

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

«Модель військового літака»; 

Скринську Меланію, Свідерського Андрія, вихованців Бориспільського 

районного будинку дитячої та юнацької творчості, за роботу «Фрегат початку 

ХVІІ ст.»; 

Стукала Дениса, Кишлали Івана, вихованців комунального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості Світловодської районної ради 

Кіровоградської області», за роботу «Німецький літак Другої Світової війни 

Ju-87»; 

Мартинюка Антона, вихованця Золочівської станції юних техніків 

Львівської області, за роботу «Модель спортивної ракети S2P»; 

Пилипчука Іллю, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Чорноморської міської ради Одеської області, за роботу 

«Модель «літаюче крило» - «Вжик» (радіокерована)»; 

Афанасьєвського Павла, вихованця Ренійської районної станції юних 

техніків Одеської області, за роботу Ракета «Сатурн-5»; 

Ковтуна Микиту, Вуколова Сергія, вихованців Одеського обласного 

гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання, за роботу 

«Жорсткий ракетоплан, діюча модель ракети з ротором»; 

Ганджа Євгена, вихованця Одеського обласного гуманітарного центру 

позашкільної освіти та виховання, за роботу «Діюча модель F1М-250»; 

Богомола Максима, вихованця Лебединського центру позашкільної 

освіти Лебединської міської ради Сумської області, за роботу «Модель 

катера «RUGARD»; 

Бичковського Владислава, Пастуха Станіслава, Лось Вадима, учнів 

Навчально-виробничого комплексу «Мишковицька ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» 

Тернопільського району Тернопільської області, за роботу «Модель 

торпедного катера, тип Д-3»; 

Александровича Даніеля, вихованця Комунального закладу «Станція 

юних техніків № 1 Харківської міської ради» м. Харкова, за роботу 

«Англійська яхта»; 
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Германа Сергія, вихованця Херсонського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Херсонської міської ради Херсонської 

області, за роботу «Тримаран»; 

Музику Іллю, вихованця комунального закладу «Центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, за роботу 

«Модель скандинавської яхти»; 

Кижлая Артема, вихованця Херсонського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Херсонської міської ради Херсонської 

області, за роботу «Орнітоптер»; 

Гордійчука Андрія, вихованця Комунального закладу «Олешківська 

районна станція юних техніків» Олешківської районної ради Херсонської 

області, за роботу «Модель Стріла 10» на базі МТ-ЛБу»; 

Івченка Артема, вихованця Станції юних техніків міста Умані 

Черкаської області, за роботу «Модель ракети напівкопії»; 

Кондратенка Валерія, вихованця Чернігівського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Ракета 

метеорологічна «Ерідан». 

 

У Розділі 5. Архітектура та будівництво (молодша група) 

Білогур Вікторію, Юровчика Андрія, вихованців Комунального закладу 

«Луцький міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Луцької міської ради», за роботу «Будиночок білочки»; 

Соколова Дамира, вихованця Комунального позашкільного навчального 

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

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Проект 

екологічного будинку-котеджу»; 

Захарчука Артура, вихованця Костопільського Центру технічної 

творчості та комп'ютерних технологій Рівненської області, за роботу «Готель 

«Глобус»; 

Колективна робота вихованців Чернівецького центру юних техніків ім. 

Л. Каденюка м. Чернівці, за роботу «Кругообіг води в природі». 

 

У Розділі 5. Архітектура та будівництво (старша група) 

Куць Богдана, Шевчука Анатолія, вихованців Маневицького районного 

центру творчості дітей та юнацтва Волинської області, за роботу «Хатинка»; 

Осипчук Ірину, вихованку Ківерцівського центру позашкільної освіти 

Волинської області, за роботу «Макет фрагменту зони відпочинку з 

елементами ландшафту «Затишне місце»; 

Кривицьку Катерину, Глушко Маргариту, Кривицьку Юлію, Микитюк 

Анну, Стрєлову Тетяну, вихованок Нововолинського центру дитячої та 

юнацької творчості Волинської області, за роботу Дитяче містечко «Нехай 

все буде гарне»; 

Юрків Яну, вихованку Долинської станції юних техніків Івано-

Франківської області, за роботу «Замок принцеси»; 
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Герега Юрія, вихованця Долинської станції юних техніків Івано-

Франківської області, за роботу «Подорож в казку»; 

Бровко Катерину, ученицю Опорного навчального закладу «Дмитрівська 

ЗШ I-III ступенів імені Т. Шевченка» Кіровоградської області, за роботу 

«Село майбутнього»; 

Заіченка Олексія, вихованця Станції юних техніків м. Южноукраїнська 

Миколаївської області, за роботу «Офіс НАЕК «Енергоатом»;  

Колективна робота учнів Комунального закладу «Харківська спеціальна 

школа № 5» Харківської обласної ради Харківської області, за роботу «Макет 

шкільної будівлі»; 

Онопрієнка Миколу, учня Збур'ївської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Голопристанського району Херсонської області, за роботу 

«Казковий будинок»; 

Черненка Олександра, Стружука Даміра, Кукава Тимура, вихованців 

Комунального закладу «Черкаський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді», за роботу «Будинок Санта-Клауса»; 

Молчанова Артема, вихованця Сновської станції юних техніків 

Сновської міської ради Чернігівської області, за роботу «Башта Diamond 

Tower, Jeddah». 

 

Дипломом ІІІ ступеня: 

 

У розділі 1. Прилади та обладнання (молодша група) 

Колектив вихованців Центру науково-технічної творчості молоді 

«Сфера» м Києва, за роботу «Годинник «Моя Україна»; 

Гутмана Андрія, Дяківа Олега, вихованців Гримайлівської станції юних 

техніків Гримайлівскої об’єднаної територіальної громади Тернопільської 

області, за роботу «Універсальний зарядний пристрій»; 

Балицького Даніїла, вихованця Чернівецького центру юних техніків ім. 

Л. Каденюка м. Чернівці, за роботу «Настільна лампа світильник»; 

Кирстю Дмитра, вихованця Чернівецького центру юних техніків ім. 

Л.Каденюка м. Чернівці, за роботу «Технологічний підстаканник»; 

Бобира Данила, вихованця Ніжинської станції юних техніків 

Чернігівської області, за роботу «Демонстраційна модель самохідного 

LEGOмобіля». 

 

У розділі 1. Прилади та обладнання (старша група) 

Апостолова Дениса, вихованця Комунального закладу «Дашівської 

станції юних техніків» Вінницької області, за роботу «Гетеродинний 

індикатор резонансу»; 

Лавинчука Романа, учня Державного навчального закладу «Ковельський 

центр професійно-технічної освіти» Волинської області, за роботу 

«Транспортний пасажирський ліфт»; 
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Бойчуна Максима, Чабана Валентина, учнів Професійно-технічного 

училища № 22, смт. Луків Турійського району Волинської області, за роботу 

«Прес гідравлічний рамний»; 

Свередюка Олександра, учня ЗОШ І-ІІІ ст. № 10, м. Ковель Волинської 

області, за роботу «Електроконструктор»; 

Щепіна Данила, вихованця Станції юних техніків Костянтинівської 

міської ради Донецької області, за роботу «SB-вентилятор»; 

Сороку Андрія, вихованця Долинської станції юних техніків Івано-

Франківської області, за роботу «Сітловий двигун»; 

Півнюка Павла, вихованця Надвірнянської районної станції юних 

техніків Надвірнянської районної ради Івано-Франківської області, за роботу 

«Настільна лампа»; 

Гніденка Андрія, вихованця Васильківського районного центру дитячої 

та юнацької творчості Київської області, за роботу «Настільний світильник 

«Сяйво»; 

Панченка Дениса, вихованця Центру дитячої та юнацької творчості 

«ЗОРІТ» Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області, за роботу 

«Гра «Знайди міну»; 

Гримака Володимира, вихованця Комунального закладу Львівської 

обласної ради «Львівський обласний центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді», за роботу «Підсилювач НЧ з Bluetooth»; 

Апихтіна Сергія, вихованця Центру науково-технічної творчості молоді 

«Сфера» м. Києва, за роботу «Мікроконтролерний імпульсний генератор-

частотомір»; 

Давидовича Михайла, вихованця Центру науково-технічної творчості 

молоді «Сфера» м. Києва, за роботу «Мікроконтролерний цифровий 

вимірювач С i ESR»; 

Коваленка Олександра, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді м. Первомайська Миколаївської області, за роботу 

«Навчальний стенд «Базові елементи логіки»; 

Ракула Всеволода, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу «Одеська станція юних техніків «Аматор» м. Одеси, за роботу «СН з 

регулюванням струму КЗ»; 

Кунскова Кирила, вихованця Комунального закладу «Олешківська 

районна станція юних техніків» Олешківської районної ради Херсонської 

області, за роботу «Саморобна електрична соковижималка»; 

Боднара Богдана, вихованця Комунального закладу «Ярмолинецький 

районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Хмельницької області, за 

роботу «Залізничний переїзд»; 

Сивухіна Володимира, Галата Давіда, вихованців Золотоніського 

будинку дитячої та юнацької творчості Золотоніської міської ради Черкаської 

області, за роботу «Детектор»; 

Грицюка Артема, вихованця Чернівецького центру юних техніків ім. 

Л.Каденюка м. Чернівці, за роботу «Нічник «Вічний тераріум». 
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У Розділі 2. Ігри та іграшки з елементами електротехніки (молодша 

група) 

Столярського Максима, вихованця Долинської станції юних техніків 

Івано-Франківської області, за роботу «Спортивний котик»; 

Костецького Артема, вихованця Долинської станції юних техніків Івано-

Франківської області, за роботу «Карпатський трамвайчик»; 

Данильченко Данієлу, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості 

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

Куриляк Вікторію, вихованку Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Львівської міської ради м. Львова, за роботу «Макс атакує 

місто»; 

Федун Марту, вихованку Центру творчості дітей та юнацтва Галичини 

м. Львова, за роботу «Рухома іграшка «Черепаха»; 

Бондаренко Аріну, вихованку Станції юних техніків Кролевецької 

міської ради Сумської області, за роботу «Робот «MELODY»; 

Кравцова Максима, вихованця Гусятинського центру дитячої та 

юнацької творчості, за роботу «Млин»; 

Бабчук Анастасію, вихованку Чернівецького центру юних техніків ім. 

Л.Каденюка м. Чернівці, за роботу «Чарівний кристалик»; 

Поперечнюка Дмитра, Кльофас Дарину, вихованців Вінницького 

обласного центру технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

«Птеродатиль»; 

Чернія Арсена, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Волинської обласної ради, за роботу «Каток». 

 

У Розділі 2. Ігри та іграшки з елементами електротехніки (старша 

група) 

Герба Максима, вихованця Надвірнянської районної станція юних 

техніків Надвірнянської районної ради Івано-Франківської області, за роботу 

«Середньовічна гра Хнефатафл (або Тавлії)»; 

Шульженка Даніїла, вихованця Комунального закладу Кагарлицької 

райради «Кагарлицький районний центр дитячої та юнацької творчості», за 

роботу «Такса»; 

Селіонова Артема, вихованця Центру дитячої та юнацької творчості 

«ЗОРІТ» Новоукраїнської міської ради" Новоукраїнської міської ради 

Кіровоградської області, за роботу «Гра № Перегони в зоопарку»; 

Машталяра Вадима, вихованця Овідіопольської районної станції юних 

техніків Одеської області, за роботу «Релакс кульки»; 

Попова Олександра, учня Опорного закладу освіти «Новозбур'ївська 

школа № 1» Голопристанського району Херсонської області, за роботу 

«Макет електробасгітари»; 

Лисика Івана, вихованця Кам’янець-Подільського центру дитячої та 

юнацької творчості Хмельницької області, за роботу «Робот ЖУК»; 
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Безчасного Єгора, вихованця Комунального закладу «Міський Центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді м. Маріуполя» Донецької 

області, за роботу «Міжпланетний космічний корабель «Енцелад-Земля»»; 

Петрухнова Єгора, учня Загальноосвітньої санаторної школи-інтернату 

І-ІІІ ступенів Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії 

Запорізької області, за роботу «Ракета»; 

Павелка Максима, Семенюка Юрія, вихованців Мізоцького будинку 

школярів та молоді Здолбунівської районної ради Рівненської області, за 

роботу «Космічний корабель «Зольдерберг»; 

Шуляка Дениса, вихованця Ніжинська станція юних техніків Ніжинської 

міської ради Чернігівської області, за роботу «Макет ракети «Ніжин». 

 

У Розділі 3. Техніка майбутнього (старша) 

Мізунського Максима, вихованця Долинської станції юних техніків 

Івано-Франківська області, за роботу «Автомобіль»; 

Шереметьєва Артема, вихованця Комунального позашкільного 

навчального закладу «Центр позашкільної освіти «Зміна» Центрально-

Міського району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за 

роботу «Модель безпілотного автомобіля вогневої підтримки «Каскад»; 

Шкраб'юка Василя, вихованця Тлумацького будинку дитячої та 

юнацької творчості Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної 

громади Тлумацького району Івано-Франківської області, за роботу 

«Військова землерийна машина»; 

Машталіра Юрія, вихованця Сокальської станція юних техніків 

Львівської області, за роботу «Venator»; 

Чевардова Дмитра, Сербіна Максима, Весті Владислава, вихованців 

Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та 

виховання, за роботу «Роботи 3 од. (Мобільна платформа, маніпулятор, 

solar_tracker)»; 

Колектив вихованців Станції юних техніків Кролевецької міської ради 

Сумської області, за роботу «Макет військового робота «Слон»; 

Стремінську Уляну, вихованку Деражнянського районного Будинку 

творчості дітей та юнацтва Хмельницької області, за роботу «Зоряний 

крейсер «Галактика». 

 

У Розділі 4. Спортивно-технічне моделювання (молодша група) 

Гончара Владислава, вихованця Вінницького обласного центру 

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Яхта»; 

Дорошенкова Іллю, вихованця Центру технічної творчості та 

професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району м. Києва, за 

роботу «Згорівший танк «Пантера» на зимовому полі»; 

Сидорчука Олександра, вихованця Станції юних техніків м. Миколаєва, 

за роботу «Прогулянковий моторний катер»; 
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Куцова Дениса, Кострубську Софію, вихованців Новоодеської районної 

станції юних техніків Миколаївської області, за роботу «Тягач «Scania» та 

гоночний автомобіль «EPSON»;  

Мокрия Нікиту, вихованця Станції юних техніків Кролевецької міської 

ради Сумської області, за роботу «Модель гелікоптера «Робинсон»; 

Туніцьку Марію, вихованку Красноградського районного центру 

позашкільної освіти Красноградської районної ради Харківської області, за 

роботу «Машина «Жук»; 

Романчука Владислава, вихованця Кам’янець-Подільського Центру 

дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, за роботу 

«Авіалайнер». 

 

У Розділі 4. Спортивно-технічне моделювання (старша група) 

Українця Володимира, Побідаша Артема, вихованців районної 

комунальної позашкільної навчальної установи «Центр дитячої та юнацької 

творчості» Хмільницького району Вінницької області, за роботу «Історична 

модель літака «Focker Dr 1»; 

Приймачука Сергія, вихованця Камінь-Каширської районної станції 

юних техніків Волинської області, за роботу «Модель ретроавтомобіля Rolls-

Royce»; 

Герчука Олександра, вихованця Донецького обласного центру технічної 

творчості дітей та юнацтва, за роботу «Танк»; 

Сокольнікова Тимофія, вихованця Житомирського міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді м. Житомира, за роботу» 

Гелікоптер «Сікорський Р4»; 

Васильєва Богдана, вихованця Коростишівської станції юних техніків 

Житомирської області, за роботу «Гелікоптер «S-72 (RSRA)»; 

Харченка Ярослава, вихованця Комунального позашкільного 

навчального закладу «Василівський Центр дитячої юнацької творчості та 

туризму» Василівської районної ради Запорізької області, за роботу «Макет-

копія реактивного багатоцільового фронтового винищувача Су-27»; 

Норова Олексія, вихованця Комунального закладу «Запорізький 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» 

Запорізької обласної ради, за роботу «Автомобіль Баггі»; 

Фурсу Олександра, вихованця Будинку дитячої та юнацької творчості 

«Центр розвитку дітей та молоді» відділу освіти виконавчого комітету 

Бердянської міської ради Запорізької області, за роботу «Бронетранспортер 

БТР-40»; 

Сащака Володимира, вихованця Долинської станції юних техніків Івано-

Франківської області, за роботу «Тиха гавань»; 

Юрківа Максима, вихованця Тлумацького Будинку дитячої та юнацької 

творчості Тлумацької міської ради об’єднаної територіальної громади 

Тлумацького району Івано-Франківської області, за роботу «Бензовоз»; 
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Довгаля Костянтина, вихованця Станції юних техніків - Центру науково-

технічної творчості молоді Івано-Франківської області, за роботу «Трасова 

модель класу «Ретро»; 

Кравчука Максима, вихованця Сокальської станції юних техніків, за 

роботу «Метеор 2К»; 

Красицького Євгена, вихованця Центру технічної творчості та 

професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста Києва, за 

роботу «Зима. Довгоочікуваня поставка»; 

Дорошенкова Бориса, вихованця Центру технічної творчості та 

професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста Києва, за 

роботу «Покинутий танк Т-26 на болоті»; 

Войтеха Артема, вихованця Центру науково-технічної творчості молоді 

«Сфера» Оболонського району м. Києва, за роботу «Проста (схематична) 

радіокерована модель літака «Крякозяблик»; 

Колектив вихованців Одеського обласного гуманітарного центру 

позашкільної освіти та виховання, за роботу «Діючі гумомоторні моделі F1B, 

F1H, F1G»; 

Митчука Ігоря, вихованця Рівненського міського центру творчості 

учнівської молоді м. Рівне, за роботу «Катер БЕЛЛА»; 

Орєхова Нікиту, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу «Охтирський міський центр позашкільної освіти-Мала академія наук 

учнівської молоді» Сумської області, за роботу «Велосипед»; 

Вермінського Богдана, Вермінського Назара, вихованців 

Великоглибочецького будинку технічної творчості школяра Білецької 

об’єднаної територіальної громади Тернопільської області, за роботу 

«Модель класу ЕН-600 «Містраль»; 

Реброву Анну, вихованку Комунального закладу «Печенізький центр 

дитячої та юнацької творчості» Печенізької районної ради Харківської 

області, за роботу Напівкопія літака АН-225 «Мрія»; 

Уласовського Микиту, вихованця Комунального закладу «Станція юних 

техніків № 3 Харківської міської ради», за роботу «Бриг «Меркурій»; 

Мадатова Ярослава, вихованця комунального закладу «Центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, за роботу 

«Модель «Прикордонний катер»; 

Кунскова Кирила, вихованця комунального закладу «Олешківська 

районна станція юних техніків» Олешківської районної ради Херсонської 

області, за роботу «Настільна модель екраноплана»; 

Пошивая Ярослава, вихованця комунального закладу «Олешківська 

районна станція юних техніків» Олешківської районної ради Херсонської 

області, за роботу «Універсальний радіокерований пристрій»; 

Поджинського Миколу, вихованця Кам’янець-Подільського Центру 

дитячої та юнацької творчості, за роботу «JAGDPANTHER (Sd.Kfz.173)»; 
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М'ясникова Микиту, вихованця Чернігівського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Гумомоторна 

модель літака Piper Cub»; 

Макаренка Владислава, вихованця Чернігівського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Макет 

винищувача Українських повітряних сил Миг-29». 

 

У Розділі 5. Архітектура та будівництво (молодша група) 

Яланську Ангеліну, ученицю Комунального закладу «Опорний заклад 

загальної середньої освіти «Престиж» Гуляйпільської міської ради 

Запорізької області, за роботу «Чарівний млин». 

 

У Розділі 5. Архітектура та будівництво (старша група) 

Ченову Юлію, Чернова Володимира, вихованців Гайсинської районної 

станції юних техніків Вінницької області, за роботу «Українська хата»; 

Ізвука Миколу, учня Навчально-виробничого комбінату «ЗОШ І-ІІІ ст.- 

ліцей» № 1 ім. Є. Шабліовського, м. Камінь-Каширський Волинської області, 

за роботу «Макет Свято-Іллінського храму»; 

Дзюбу Олексія, вихованця Комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості Долинської районної ради» Кіровоградської області, за 

роботу «Макет «Моя мрія - будинок на дереві»; 

Гречуху Ярослава, вихованця Черкаського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Черкаської області, за роботу «Поселення гномів»; 

Колектив вихованців Чернівецького обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Готель Water Discus». 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

директора з виховної роботи – Левіну І.Є. 

 

 

Директор                                                                                                Г. А. Шкура 


