
 

 

 
 

  

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н А К А З  
 

 
 

 

 

21.12.2020                                     м. Київ                        № 12-07 

 

 

Про підсумки проведення  

Всеукраїнської виставки-конкурсу  

із історико-технічного стендового 

моделювання (заочного) 

 

 

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) з обов’язковим виконанням вимог 

Постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211 «Про 

запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», від 

22.07.2020 року №641 «Про встановлення карантину та запровадження 

посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2», з 01 жовтня по 15 грудня 2020 року була проведена Всеукраїнська 

виставка-конкурс із історико-технічного стендового моделювання (заочна). 

У заході взяли участь 66 учасників (163 моделі) 19 команд із: Волинської 

(2 команди), Дніпропетровської (5 команд), Донецької, Житомирської, 

Закарпатської, Запорізької, Миколаївської, Одеської (3 команди), Рівненської та 

Хмельницької (2 команди) областей та м. Києва.  

Відповідно до рішення суддівської колегії 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити: 

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

позашкільної освіти (далі – УДЦПО) команди Хмельницького Палацу творчості 

дітей та юнацтва та Нововолинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 

Нововолинської міської ради Волинської області. 

1.2. Дипломом ІІ-го ступеня команду Кам'янець-Подільського Центру 

дитячої та юнацької творчості. 
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1.3. Дипломом ІІІ-го ступеня команду Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації. 

2. Нагородити переможців у номінаціях стендових моделей дипломами 

відповідних ступенів: 

2.1. У номінації «АВІАЦІЯ»: 

у категорії «АВІАЦІЯ (1:144)»: 

за I місце – Дикого Романа (модель «F-18E Супер Хорнет»), вихованця 

Нововолинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Нововолинської 

міської ради Волинської області; 

за I місце – Явнюка Максима (модель «Пасажирський лайнер 

МД11_КЛМ»), вихованця Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва; 

за II місце – Сень Назара (модель «F-15E»), вихованця Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради; 

за II місце – Котовича Деніса (модель «Ю52/3мс»), вихованця 

Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва. 

у категорії «гвинтова АВІАЦІЯ (1:72)»: 

за I місце – Красовську Анастасію (модель «Кі61»), вихованку 

Нововолинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Нововолинської 

міської ради Волинської області; 

за I місце – Яроцького Дмитра (модель «Гелікоптер MH-53 Super Stelion»), 

вихованця Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва; 

за II місце – Федину Максима (модель «МС-202»), вихованця Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради; 

за IIІ місце – Вітичука Максима (модель «J2M3»), вихованця Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради; 

за IIІ місце – Дубравського Михайла (модель «Messerschmitt BF-109 G-6»), 

вихованця Центру позашкільної освіти ім. О. Разумкова. 

у категорії «реактивна АВІАЦІЯ (1:72)»: 

за I місце – Бушовського Костянтина (модель «F22-A Raptor»), вихованця 

Кам'янець-Подільського Центру дитячої та юнацької творчості; 

за I місце – Кулебу Артема (модель «F-15E»), вихованця Нововолинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Нововолинської міської ради 

Волинської області; 

за IIІ місце – Лисоконя Михайла (модель «F-4»), вихованця комунального 

позашкільного навчального закладу «Одеська станція юних техніків «Аматор». 

у категорії «гвинтова АВІАЦІЯ (1:48)»: 

за I місце – Котовича Дениса (модель «A6М2 Zero»), вихованця 

Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва; 

за II місце – Ришитюка Максима (модель «F6F 5 Хелкет»), вихованця 

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної 

ради; 

за II місце – Таргонського Миколу (модель «BF-109F trop»), вихованця 

комунального закладу «Рівненський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради. 

у категорії «реактивна АВІАЦІЯ (1:48)»: 
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за I місце – Дрозда Андрія (модель «МіГ-25 РБТ»), вихованця 

Нововолинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Нововолинської 

міської ради Волинської області; 

за II місце – Кульчицького Михайла (модель «AV-8B Harrier II plus»), 

вихованця Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва; 

за IIІ місце – Матвійця Матвія (модель «F-117»), вихованця комунального 

позашкільного навчального закладу «Одеська станція юних техніків «Аматор». 

2.2. У номінації «АВТОТЕХНИКА»: 

у категорії «АВТОТЕХНИКА (1:35)»: 

за I місце – Дикого Романа (модель «КАМАЗ - 4311»), вихованця 

Нововолинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Нововолинської 

міської ради Волинської області; 

за I місце – Котовича Дениса (модель «Вантажний автомобіль ГАЗ-АА»), 

вихованця Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва; 

за II місце – Станкевича Дениса (модель «ГАЗ-ММ зразка 1943р.»), 

вихованця Центру позашкільної освіти ім. О. Разумкова; 

за II місце – Федину Максима (модель «KHD S3000»), вихованця Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради; 

за IIІ місце – Аркушу Дмитра (модель «Камаз»), вихованця Кам'янець-

Подільського Центру дитячої та юнацької творчості; 

за IIІ місце – Явнюка Максима (модель «Пасажирський автобус ГАЗ-03-

30»), вихованця Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва; 

за IIІ місце – Яцькова Юрія (модель «M-923»), вихованця Закарпатського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. 

у категорії «АВТОТЕХНИКА (1:72)»: 

за II місце – Вітичука Максима (модель «М35»), вихованця Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради; 

за II місце – Кулебу Артема (модель «БМ-21 Град»), вихованця 

Нововолинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Нововолинської 

міської ради Волинської області; 

за IIІ місце – Шоляка Максима (модель «ЗиЛ-157 «Северный»), вихованця 

Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді; 

за IIІ місце – Шендерецького Тимофія (модель «ЗІЛ-130»), вихованця 

Кам'янець-Подільського Центру дитячої та юнацької творчості. 

2.3. У номінації «АРТИЛЕРІЯ»: 

у категорії «АРТИЛЕРІЯ (1:35)»: 

за I місце – Дрозда Андрія (модель «Flak-18»), вихованця Нововолинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Нововолинської міської ради 

Волинської області; 

за I місце – Явнюка Максима (модель «Skoda» 42cm»), вихованця 

Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва; 

за II місце – Ришитюка Максима (модель «Pak 43-41»), вихованця Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради; 
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за II місце – Яцькова Юрія (модель «Зенітна гармата FLAK-38»), 

вихованця Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді; 

за II місце – Ковтонюка Романа (модель «Радянська 100мм гармата БС-3»), 

вихованця комунального закладу «Рівненський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради; 

за IIІ місце – Дорошенкова Бориса (модель «Противотанкова пушка ЗІС-

2»), вихованця Центру технічної творчості та професійної орієнтації шкільної 

молоді Дарницького району м. Києва; 

за IIІ місце – Рачинського Данила (модель «Радянська полкова 

артилерія1943 року, 76мм гармата з колісним передком»), вихованця 

комунального закладу «Рівненський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради. 

у категорії «АРТИЛЕРІЯ (1:72)»: 

за I місце – Явнюка Максима (модель «Залізнична гармата “Leopold”»), 

вихованця Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва; 

за II місце – Аркушу Дмитра (модель «TOS-1A»), вихованця Кам'янець-

Подільського Центру дитячої та юнацької творчості; 

за II місце – Федину Максима (модель «ІСКАНДЕР-М»), вихованця 

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної 

ради; 

за IIІ місце – Яцькова Юрія (модель «Гармата Cannon de 155c»), вихованця 

Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді. 

2.4. У номінації «БРОНЕТЕХНИКА»: 

у категорії «БРОНЕТЕХНИКА (1:35)»: 

за I місце – Дрозда Андрія (модель «T-IV F1»), вихованця Нововолинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Нововолинської міської ради 

Волинської області; 

за I місце – Красовську Анастасію (модель «КТО «Росомаха»), вихованку 

Нововолинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Нововолинської 

міської ради Волинської області; 

за I місце – Вітичука Максима (модель «М3 Ліі»), вихованця Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради; 

за I місце – Котовича Деніса (модель «танк T72»), вихованця 

Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва; 

за I місце – Федину Максима (модель «БТР-80»), вихованця Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради; 

за II місце – Шендерецького Тимофія (модель «Jagdpanzer iv l70(a)»), 

вихованця Кам'янець-Подільського Центру дитячої та юнацької творчості; 

за II місце – Ковтонюка Романа (модель «Танк Першої світової війни Марк 

ІV»), вихованця комунального закладу «Рівненський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради; 
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за II місце – Остапенка Владислава (модель «Танк СУ-100»), вихованця 

комунального позашкільного навчального закладу «Міська станція юних 

техніків» Дніпровської міської ради; 

за II місце – Дмитрієнка Михайла (модель «Т-34-76 (1942) Pz-747(r)»), 

вихованця Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді; 

за II місце – Рачинського Данила (модель «Бронеавтомобіль «PUMA» 

Sdkfz 234/2»), вихованця комунального закладу «Рівненський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради; 

за IIІ місце – Петровського Олександра (модель «Leichttraktor 

Rheinmetall»), вихованця Центру позашкільної освіти ім. О. Разумкова. 

у категорії «БРОНЕТЕХНИКА (1:72)»: 

за I місце – Красовську Анастасію (модель «T-VI Тигр»), вихованку 

Нововолинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Нововолинської 

міської ради Волинської області; 

за I місце – Дрозда Андрія (модель «БТР-3Е»), вихованця Нововолинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Нововолинської міської ради 

Волинської області; 

за I місце – Аркушу Дмитра (модель «BM-30 SMERCH»), вихованця 

Кам'янець-Подільського Центру дитячої та юнацької творчості; 

за I місце – Дикого Романа (модель «М6 Бредлі»), вихованця 

Нововолинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Нововолинської 

міської ради Волинської області; 

за II місце – Шоляка Максима (модель «PZ. Bef. Wg. IV AUSF.H 

командира 9 танкової дивізії СС Отто Майєра»), вихованця Закарпатського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

за II місце – Сень Назара (модель «V-100»), вихованця Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради; 

за II місце – Сень Назара (модель «Е-75»), вихованця Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради; 

за II місце – Дмитрієнка Михайла (модель «M-4A3(E-8) «FURY»), 

вихованця Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді; 

за II місце – Рачинського Данила (модель «Французький танк, French Battle 

tank B1 bis»), вихованця комунального закладу «Рівненський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради; 

за II місце – Кулебу Артема (модель «БТР-60»), вихованця Нововолинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Нововолинської міської ради 

Волинської області; 

за II місце – Ришитюка Максима (модель «Т-72 Б1»), вихованця Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради; 

за IIІ місце – Остапенка Владислава (модель «Танк «Тигр-2»), вихованця 

комунального позашкільного навчального закладу «Міська станція юних 

техніків» Дніпровської міської ради; 
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за IIІ місце – Дороша Олексія (модель «Т-90»), вихованця Кам'янець-

Подільського Центру дитячої та юнацької творчості; 

за IIІ місце – Ковтонюка Романа (модель «ІСУ - 152 «Звіробій» радянський 

винищувач танків»), вихованця комунального закладу «Рівненський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської обласної 

ради; 

за IIІ місце – Бахарева Івана (модель «ІС-3»), вихованця комунального 

закладу «Будинок творчості дітей та юнацтва» Кам’янської міської ради; 

за IIІ місце – Кульчицького Михайла (модель «танк Т26»), вихованця 

Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва; 

за IIІ місце – Яцькова Юрія (модель «Т-34-85 з екранами»), вихованця 

Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді. 

2.5. У номінації «Діорами, площини, віньєтки»: 

у категорії «Діорами, площини, віньєтки (1:72)»: 

за I місце – Шоляка Максима (модель «Площина «Десь на Західній 

Україні»), вихованця Закарпатського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді; 

за I місце – Шоляка Максима (модель «Віньєтка «Підводний човен серії 

VIIc-41 на ремонті»), вихованця Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді; 

за I місце – Дмитрієнка Михайла (модель «Бронеавтомобіль «Остін» 

ВСРЮ»), вихованця Закарпатського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді; 

за II місце – Яцькова Юрія (модель «Останній герой рейху»), вихованця 

Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді; 

за II місце – Димитрову Віолетту, Неденко Владу, Скріпнік Дарину, Узун 

Євгенію (модель «Голос Середньовіччя»), вихованців Станції юних техніків 

міста Ізмаїл (Відділу освіти Ізмаїльської міської ради Одеської області); 

за II місце – Шоляка Максима (модель «Віньєтка 1/72 «Тва-а-ю мать!»), 

вихованця Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді; 

за II місце – Таргонського Миколу (модель «Надвечір’я»), вихованця 

комунального закладу «Рівненський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради; 

за II місце – Рачинського Данила (модель «Чорний замок»), вихованця 

комунального закладу «Рівненський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради. 

у категорії «Діорами, площини, віньєтки(1:35)»: 

за I місце – Красовську Анастасію (модель «Шлях до дому»), вихованку 

Нововолинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Нововолинської 

міської ради Волинської області; 

за I місце – Котовича Дениса (модель «Осінь, Проскурів 41р.»), вихованця 

Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва; 
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за II місце – Ковтонюка Романа (модель «Прип’ять, літо 1941року»), 

вихованця комунального закладу «Рівненський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради; 

за II місце – Ришитюка Максима (модель «Мінометний розрахунок»), 

вихованця Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської 

обласної ради; 

за II місце – Красицького Євгена (модель «Севастопіль 1941»), вихованця 

Центру технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді 

Дарницького району м. Києва; 

за II місце – Бушовського Костянтина, Аркушу Дмитра (модель 

«Афганістан: героїзм крізь біль і сум»), вихованців Кам'янець-Подільського 

Центру дитячої та юнацької творчості; 

за IIІ місце – Ковтонюка Романа (модель «Контратака радянських 

піхотинців»), вихованця комунального закладу «Рівненський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради; 

за IIІ місце – Давіденка Максима (модель «Повернення додому»), 

вихованця комунального позашкільного навчального закладу «Станція юних 

техніків Довгинцівського району» Криворізької міської ради; 

за IIІ місце – Люльченка Івана (модель «Дорога на Сен-Міель»), вихованця 

комунального закладу «Запорізький обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради. 

2.6. У номінації «Залізничний транспорт»: 

за I місце – Явнюка Максима (модель «Бронепоїзд «Смерть Фашизму»), 

вихованця Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва; 

за I місце – Шендерецького Тимофія (модель «Panzerspähwagen P 204(f)»), 

вихованця Кам'янець-Подільського Центру дитячої та юнацької творчості; 

за II місце – Кулебу Артема (модель «Платформа ППО»), вихованця 

Нововолинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Нововолинської 

міської ради Волинської області; 

за II місце – Горбачова Романа (модель «BR 43»), вихованця комунального 

позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків Довгинцівського 

району» Криворізької міської ради; 

за IIІ місце – Бушовського Костянтина (модель «Важка броне дрезина 

БДТ»), вихованця Кам'янець-Подільського Центру дитячої та юнацької 

творчості. 

2.7. У номінації «Збройні Сили України»: 

за I місце – Дикого Романа (модель «БМД-1П»), вихованця 

Нововолинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Нововолинської 

міської ради Волинської області; 

за I місце – Явнюка Максима (модель «БМП 2 Вишиванка»), вихованця 

Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва; 

за I місце – Вітичука Максима (модель «ЗіЛ-131»), вихованця Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради; 

за II місце – Аркушу Дмитра (модель «Артилерійський комплекс»), 

вихованця Кам'янець-Подільського Центру дитячої та юнацької творчості; 
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за IIІ місце – Касілова Романа (модель «Панцерник «Черник»), вихованця 

комунального закладу «Будинок творчості дітей та юнацтва» Кам’янської 

міської ради. 

2.8. У номінації «Космос»: 

за I місце – Дрозда Андрія (модель «Шатл «Атлантіс»), вихованця 

Нововолинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Нововолинської 

міської ради Волинської області; 

за II місце – Булатовича Владислава (модель «Vostok»), вихованця 

Кам'янець-Подільського Центру дитячої та юнацької творчості; 

за II місце – Яроцького Дмитра (модель «Ціклон»), вихованця 

Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва; 

за II місце – Засуху Владислава (модель «ракета Eridan»), вихованця 

комунального закладу позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької 

творчості» Жовтоводської міської ради. 

2.9. У номінації «ПАПІР»: 

за I місце – Яроцького Дмитра (модель «комбаїн Е512»), вихованця 

Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва; 

за I місце – Дроворуба Дмитра, Петрусенко Ладу (модель «Плавучий 

храм»), вихованців комунального позашкільного навчального закладу «Центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Металургійного району» 

Криворізької міської ради; 

за I місце – Громова Леоніда (модель «Су-85»), вихованця комунального 

закладу «Будинок творчості дітей та юнацтва» Кам’янської міської ради; 

за II місце – Шендерецького Тимофія (модель «Камера Редкліффа»), 

вихованця Кам'янець-Подільського Центру дитячої та юнацької творчості; 

за II місце – Тихоход Юліану (модель «Давньоруське городище»), 

вихованку Кам'янець-Подільського Центру дитячої та юнацької творчості; 

за II місце – Дмитрієву Альбіну (модель «Білоголовий орлан»), вихованку 

комунального позашкільного навчального закладу «Міська станція юних 

техніків» Дніпровської міської ради; 

за II місце – Тихоход Юліану (модель «Німецький вузькоколійний паровоз 

Bn2T «Borsig»), вихованку Кам'янець-Подільського Центру дитячої та юнацької 

творчості; 

за II місце – Дмитрієву Альбіну (модель «Острів-фортеця Мон-Сен-

Мішель, Франція»), вихованку комунального позашкільного навчального 

закладу «Міська станція юних техніків» Дніпровської міської ради; 

за II місце – Холшевнік Ганну (модель «Водонапірна вежа»), вихованку 

комунального закладу «Будинок творчості дітей та юнацтва» Кам’янської 

міської ради; 

за II місце – Таран Поліну (модель «Рибалочка звичайний»), вихованку 

комунального позашкільного навчального закладу «Міська станція юних 

техніків» Дніпровської міської ради; 

за II місце – Таран Поліну (модель «Скафандри NASA»), вихованку 

комунального позашкільного навчального закладу «Міська станція юних 

техніків» Дніпровської міської ради; 
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за II місце – Таргонського Миколу (модель «Автомобіль Honda»), 

вихованця комунального закладу «Рівненський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради; 

за II місце – Таргонського Миколу (модель «Танк КВ»), вихованця 

комунального закладу «Рівненський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради; 

за IIІ місце – Стрілецького Кирила (модель «Танк Т-70М»), вихованця 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва. 

2.10. У номінації «Фентезі (каракатиця)»: 

за I місце – Кульчицького Михайла (модель «Шнельбот с Комет»), 

вихованця Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва; 

за I місце – Шоляка Максима (модель «УРАЛ «Z-2»), вихованця 

Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді; 

за II місце – Федину Максима (модель «Амазонка»), вихованця Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради; 

за II місце – Красовську Анастасію (модель «Троль»), вихованку 

Нововолинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Нововолинської 

міської ради Волинської області; 

за II місце – Костенко Меланію (модель «Бойові роботи»), вихованку 

комунального закладу «Будинок творчості дітей та юнацтва» Кам’янської 

міської ради; 

за II місце – Дороша Олексія (модель «Аватар»), вихованця Кам'янець-

Подільського Центру дитячої та юнацької творчості; 

за II місце – Шендерецького Тимофія (модель «Каракатиця»), вихованця 

Кам'янець-Подільського Центру дитячої та юнацької творчості. 

2.11. У номінації «ФІГУРИ»: 

у категорії «ФІГУРИ (1:16)»: 

за II місце – Яроцького Дмитра (модель «Римський Легіонер»), вихованця 

Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва; 

за II місце – Рачинського Данила (модель «Вісники смерті»), вихованця 

комунального закладу «Рівненський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради; 

за II місце – Ковтонюка Романа (модель «Античний грецький воїн»), 

вихованця комунального закладу «Рівненський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради; 

за II місце – Шендерецького Тимофія (модель «Британський гвардієць»), 

вихованця Кам'янець-Подільського Центру дитячої та юнацької творчості. 

у категорії «ФІГУРИ (1:35)»: 

за I місце – Дмитрієнка Михайла (модель «Радянські козаки»), вихованця 

Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді; 

за I місце – Кулебу Артема (модель «Радянський солдат»), вихованця 

Нововолинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Нововолинської 

міської ради Волинської області; 
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за II місце – Сень Назара (модель «Радянський солдат»), вихованця Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради; 

за II місце – Таргонського Миколу (модель «Десантник люфтвафе»), 

вихованця комунального закладу «Рівненський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради. 

2.12. У номінації «ФЛОТ»: 

у категорії «ФЛОТ (С1; С2; С7)»: 

за I місце – Кульчицького Михайла (модель «m/s Emilia»), вихованця 

Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва; 

за II місце – Боленка Єгора (модель «Арго»), вихованця комунального 

закладу «Будинок творчості дітей та юнацтва» Кам’янської міської ради; 

за II місце – Пошкова Павла (модель «Ескортнай авіаносец «Akitsumaru»), 

вихованця комунального закладу «Будинок творчості дітей та юнацтва» 

Кам’янської міської ради; 

за II місце – Мурзака Андрія (модель «Ракетний катер SAAR-4»), 

вихованця Первомайського центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді; 

за II місце – Люльченка Івана (модель «Штефан»), вихованця 

комунального закладу «Запорізький обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради; 

за IIІ місце – Скригуля Сергія (модель «San Martin»), вихованця Кам'янець-

Подільського Центру дитячої та юнацької творчості; 

за IIІ місце – Стрілецького Олексія (модель «Перший російський корабель 

«Орел»), вихованця Донецького обласного центру технічної творчості дітей та 

юнацтва. 

у категорії «ФЛОТ (С6)»: 

за I місце – Бушовського Костянтина (модель «Броненосець Князь 

Суворов»), вихованця Кам'янець-Подільського Центру дитячої та юнацької 

творчості; 

за I місце – Люльченка Івана (модель «ВОСПЕР»), вихованця 

комунального закладу «Запорізький обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради; 

за I місце – Дикого Романа (модель «Тритон 1-М»), вихованця 

Нововолинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Нововолинської 

міської ради Волинської області; 

за I місце – Рудака Нікіту (модель «HMS Meteorite»), вихованця Центру 

позашкільної освіти ім. О. Разумкова; 

за II місце – Дроворуба Дмитра, Потапову Дар'ю (модель «Торпедний 

катер РТ-596»), вихованців комунального позашкільного навчального закладу 

«Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Металургійного району» 

Криворізької міської ради; 

за II місце – Таргонського Миколу (модель «Торпедний катер S-100»), 

вихованця комунального закладу «Рівненський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради; 
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за II місце – Ковтонюка Романа (модель «Торпедний катер S-100»), 

вихованця комунального закладу «Рівненський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради; 

за II місце – Захарчука Артура (модель «USS Ronald Reagan – CVN 76»), 

вихованця комунального закладу «Рівненський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради. 

3. Нагородити грамотами УДЦПО керівників команд, які підготували 

призерів конкурсу: 

Гаркавенка Юрія Володимировича, керівника гуртка Хмельницького 

Палацу творчості дітей та юнацтва; 

Бондарчука Віталія Евгеновича, викладача трудового навчання 

Нововолинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Нововолинської 

міської ради Волинської області; 

Сторожа Ігоря Михайловича, 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 

Волинської обласної ради. 

4. Оголосити подяку УДЦПО за якісне суддівство змагань: 

Гаркавенку Юрію Володимировичу, головному судді конкурсу, керівнику 

гуртка Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва; 

Сорочинському Артуру Миколайовичу, судді конкурсу, голові колегії 

суддів ГО «Федерація судномоделізму і судномодельного спорту України»; 

Красовському Сергію Миколайовичу, судді конкурсу, керівнику гуртків 

історико-технічного стендового моделювання Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Волинської обласної ради. 

Ляшуку Михайлу Леонідовичу, судді конкурсу, керівнику гуртків 

історико-технічного стендового моделювання та трасового автомоделювання 

Володимир-Волинського центру позашкільної освіти. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 

з виховної роботи – Левіну І. Є. 

 

 

Директор                                                                                                   Г. А. Шкура 


