
 

 

 

 

 
 

  
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 
 

 

 

Н А К А З  
 

 

30.06.2021                                 м. Київ       № 06-20 

 

 

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 24.11.2020 

року № 1452 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік 

(за основними напрямами позашкільної освіти) та на виконання Постанови 

Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р. № 1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARSCOV-2» (зі змінами) у червні місяці ц.р. Українським 

державним центром позашкільної освіти було проведено оцінку експонатів 

представлених на Всеукраїнську виставку-конкурс науково-технічної 

творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість — тобі, Україно!» 

(далі – Виставка-конкурс). 

На Виставку-конкурс було подано 411 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. 

За підсумками Виставки-конкурсу та на підставі рішення журі 

Н А К А З У Ю: 

1. Нагородити дипломами Українського державного центру 

позашкільної освіти: 
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Дипломом І ступеня: 
 

У розділі 1. Прилади та обладнання 

Шлапака Юрія, учня Житомирського професійного ліцею Житомирської 

обласної ради, за роботу «AVR_осцилограф»; 

Пантуса Сергія, учня Житомирського професійного ліцею Житомирської 

обласної ради, за роботу «Програматор_pcb»; 

Казачка Дениса, учня Житомирського професійного ліцею Житомирської 

обласної ради, за роботу «Зарядний пристрій»; 

Ткачука Владислава, учня Житомирського професійного ліцею 

Житомирської обласної ради, за роботу «Паяльна станція для ремонту 

світлодіодних ламп»; 

Півнюка Павла, вихованця Надвірнянської станції юних техніків 

Надвірнянської міської ради Івано-Франківської області, за роботу 

«Світильник "Собачка»; 

Угорчук Ірину, ученицю Надвірнського ліцею «Престиж» Надвірнянської 

міської ради Івано-Франківської області, за роботу «Пірометр на ARDUINO»; 
Мартинюка Сергія, вихованця Івано-Франківського обласного  

державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Івано-

Франківської обласної ради, за роботу «Поворотний пристрій для дзеркал 

концентратора сонячної енергії»; 

Пляцка Мартина, вихованця Станції юних техніків м. Червонограда 

Львівської області, за роботу «LED-куб з програмованими світловими 

ефектами»; 

Балашова Дмитра, вихованця Конотопської станції юних техніків 

Конотопської міської ради Сумської області, за роботу «Дизайнерський 

годинник радіоаматора»; 

Засимовича Богдана, вихованця Чернівецького центру юних техніків            

ім. Л. К. Каденюка Чернівецької міської ради Чернівецької області, за роботу 

«Розумна wi-fi розетка». 

 

У Розділі 2. Ігри та іграшки з елементами електротехніки  

 

Заяць Вікторію, Козерацьку Софію, Корнієнка Володимира, вихованців 

Бершадської станції юних техніків Вінницької області, за роботу «Карусель»; 

Греська Олександра, Кравчука Вадима, Парахонича Сергія, вихованців 

Бершадської станції юних техніків Вінницької області, за роботу 

«Велосипед»; 

Кушніра Олександра, Шолкова Павла, вихованців Маневицького центру 

творчості дітей та юнацтва Волинської області, за роботу «Такса-математик»; 

Ком’яті Даніїла, вихованця Хустського районного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Хустської міської ради Хустської ТГ 

Закарпатської області, за роботу «Токарний верстат»; 

Середу Володимира, учня Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
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ступенів №2 Енергодарської міської ради Запорізької області, за роботу 

«Всюдихід»; 

Місюк Уляну, вихованку Навчально-виховного комплексу «Домінанта» 

Дніпровського району м. Києва, за роботу «Ворона»;  

Яриновську Марію, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості 

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

Драгу Валерію, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості 

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

Білеку Анатолія, вихованця Вишнівського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді «Шанс» Вишневої міської ради 

Бучанського району Київської області, за роботу «Голографічний» POV 

годинник»; 

Адамова Івана, вихованця Комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості» Великоандрусівської сільської ради Кіровоградської 

області, за роботу «Автомобіль спортивний "ESKO»; 

Козлова Юрія, Вигоняйла Миколу, Дончука Олександра, вихованців 

Будинку творчості школярів Полонської міської об’єднаної територіальної 

громади Хмельницької області, за роботу «Римлянин на колісниці»; 

Барчука Андрія, Горлова Владислава, вихованців Будинку творчості 

школярів Полонської міської об’єднаної територіальної громади 

Хмельницької області, за роботу «Дитяча малювалка»; 

Колектив вихованців Комунального закладу «Чернівецький обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді», за роботу «Вініпух і 

Компанія»; 

Пугача Івана, Голіка Івана, вихованців Чернігівського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді На базі Горбівського ЗЗСО І-

ІІІ ст. Куликівської селищної ради, за роботу «Робот»; 

Бобира Максима, Пеклуху Миколу, Тимошенка Іллю, вихованців 

Комунального закладу позашкільної освіти Менської станції юних техніків 

Чернігівської області, за роботу «Тренажер «Атака з повітря». 

 

У Розділі 3. Техніка майбутнього 

 
Антоненка Олександра, Кравченка Віктора, вихованців Золотоніського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Золотоніської міської ради Черкаської 

області, за роботу «Тачанка січових стрільців 1917-1921 рр.»; 

Тутубаліна Олексія, вихованця Позашкільного комунального закладу 

«Будинок дитячої та юнацької творчості» Веселівської селищної ради 

Запорізької області, за роботу «Аеромобіль»; 

Поповкіна Олексія, вихованця Центру дитячої та юнацької творчості 

«ЗОРІТ» Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області, за роботу 

«Карпатський трамвайчик»; 

Данильчук Вікторію, вихованку Новоушицького будинку дитячої 

творчості Хмельницької області, за роботу «Зореліт «Cobra-cllas destroyer» 

(War hammer 40000)».  
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У Розділі 4. Спортивно-технічне моделювання 
 

Осокіна Іллю, Савченка Назара, вихованців СЮТ Покровського району 

Криворізької МР Дніпропетровської області, за роботу «Модель української 

боєвої розвідувальної машини «БРДМ-2Ді "Хазар»; 

Явтушенка Дениса, вихованця Позашкільного навчального закладу 

«Станція юних техніків відділу освіти Покровської міської ради» Донецької 

області, за роботу «Модель-копія БАГГІ АБ – 88 (1:10)»; 

Шавшу Ірину, вихованку Комунального закладу «Станція юних техніків 

м. Слов'янська» Донецької області, за роботу «Модель космічної ракети «Р-7 

Схід»;  

Дорошука Марка-Веніаміна, вихованця Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Кордовий 

пілотажний літак класу F2В» (мотор 2,5 куб.см)»; 

Олексика Владислава, вихованця Хустського районного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Хустської міської ради Хустської ТГ 

Закарпатської області, за роботу «Мотоцикл»; 

Нєткову Марину, вихованку Комунального закладу «Центр позашкільної 

освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької області, за роботу «Міні-

трактор "ДізельОК»;  

Твердюка Дмитра, вихованця Комунального закладу «Бородянський 

центр дитячої та юнацької творчості» Бучанського району Київської області, 

за роботу «Авіамодель СУ-37»; 

Асеєва Лева, вихованця Центру науково-технічної творчості «СФЕРА» 

Оболонського району м. Києва, за роботу «Портовий буксир»; 

Петрусенка Іллю, вихованця Первомайського центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Миколаївської області, за роботу 

«Артилерийський катер «Джміль»; 

Микитюка Ярослава, Монастирського Владислава, вихованців Одеського 

обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання, за роботу 

«Сейнер «Булат», М 1:100»; 

Казева Бориса, вихованця Почаївського будинку дитячої творчості та 

спорту Тернопільської області, за роботу «Модель копія зенітної ракети 

NIKE-HERCULES»; 

Тарасова Данила, вихованця Комунального закладу «Центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, за роботу 

«Модель «Мінний тральщик»; 

Литвиненка Євгена, Дехтярука Івана, вихованців Будинку творчості 

школярів Полонської міської об’єднаної територіальної громади 

Хмельницької області, за роботу «Екскаватор». 

Пеньковського Романа, вихованця Старокостянтинівської міської станції 

юних техніків Хмельницької області, за роботу «Великий торпедний катер 

проекту 183 «Большевик». 

 

У Розділі 5. Архітектура та будівництво 
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Бошка Сергія, вихованця Хустського районного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Хустської міської ради Хустської ТГ 

Закарпатської області, за роботу «Будинок у розрізі»; 

Стрюк Анастасію, вихованку Позашкільного навчального закладу 

«Станція юних техніків» Запорізької міської ради Запорізької області, за 

роботу «Макет «Кафе»; 

Колектив учнів Вільшанського закладу загальної середньої освіти І-ІІ 

ступенів Надлацького комунального закладу «Надладцький заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів» Надлацької сільської ради Голованівського 

району Кіровоградської області, за роботу «Будинок моєї мрії»; 

Молодоженю Соню, вихованку Центру позашкільної роботи 

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

Рачинського Данила, вихованця Дубенської міської станції юних техніків 

Рівненської області, за роботу «Макет середньовічного замку»; 

Отрешко Єлизавету, вихованку Чернівецького центру юних техніків ім. 

Л.К. Каденюка Чернівецької міської ради Чернівецької області, за роботу 

«Архітектурний комплекс «Церква над річкою»; 

Пасічника Олега, Проданчука Микиту, вихованців Будинку творчості 

дітей та юнацтва Чернівецької міської ради Чернівецької області, за роботу 

«Вечірка в Межигір'ї»; 

Курочку Софію, вихованку Куликівського центру позашкільної освіти 

Чернігівської області, за роботу «Храм мого села». 

 

Дипломом ІІ ступеня: 

У розділі 1. Прилади та обладнання  
 
Бабая Дениса, Чабана Валентина, учнів Професійно-технічного училища 

№ 22 смт. Луків Волинської області, за роботу «Стенд для перевірки та 

регулювання дизельних форсунок»; 

Красьоху Андрія, вихованця Маневицького центру творчості дітей та 

юнацтва Волинської області, за роботу «Стенд для випробування джерел 

живлення 12-24В»; 

Прокопчука Івана, вихованця КЗ «Луцький міський центр науково-

технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради» Волинської 

області, за роботу «Багатобарвний світильник на мікроконтролерах»; 

Сюту Іллю, вихованця КЗ "Луцький міський центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді Луцької міської ради" Волинської області, за 

роботу «Відро з автоматичним відкриванням кришки»; 

Мусієнка Олександра, Батеху Артема, вихованців КПНЗ «ЦНТТУМ 

Металургійного району» КМР Дніпропетровської області, за роботу 

«Двохтональний генератор»; 

Петришина Артура, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу "Центр позашкільної освіти "Зміна" КМР Дніпропетровської області, 

за роботу «Модель атомного локомотива «Торнадо»; 
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Біденка Богдана, учня Житомирського професійного ліцею Житомирської 

обласної ради, за роботу «Подовжувач пульта ДУ»; 

Вакарову Мирославу, вихованку Хустського районного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Хустської міської ради Хустської ТГ 

Закарпатської області, за роботу «Настільна лампа»; 

Тумира Юрія, вихованця Комунального закладу позашкільної освіти 

«Центр освітніх інновацій» Івано-Франківської міської ради Івано-

Франківської області, за роботу «Автоматичний безконтактний дозатор 

антисептика на платформі ARDUINO»; 

Рогову Валерію, вихованку Васильківського міського центру дитячої та 

юнацької творчості Обухівського району Київської області, за роботу 

«Сонячний зайчик»; 

Бикова Миколу, вихованця Комунального закладу «НВО спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І ступеня «Гармонія» - гімназія імені 

Тараса Шевченка – центр позашкільного виховання «Контакт» 

Кіровоградської області, за роботу «Миша-охоронець»; 

Нестеренка Олександра, вихованця Комунального закладу Навчально-

виховного комплексу допрофесійної підготовки та технічної творчості молоді 

м. Києва, за роботу «Прилад контролю емоційного стану людини»; 

Штанакова Микиту, вихованця Станції юних техніків м. Южноукраїнська 

Миколаївської області, за роботу «Тестер радіодеталей на мікроконтролері 

Atmega»; 

Федюкіна Кіріла, вихованця Комунального закладу «Березівський 

міський центр дитячої та юнацької творчості» Одеської області, за роботу 

«Світильник «Футбольний м’яч»; 

Білокіня Іллю, вихованця Комунального закладу «Карлівський міський 

центр позашкільної освіти» Карлівської міської ради Полтавської області, за 

роботу «Таймер на мікроконтролері PIC16F628A»; 

Гутмана Андрій, Шозду Володимира, вихованців Гримайлівської станції 

юних техніків Тернопільської області, за роботу «Нижній підігрів»; 

Рязанова Іллю, вихованця Комунального закладу «Канівська міська 

станція юних техніків» Канівської міської ради Черкаської області, за роботу 

«LED освітлювальна лампа «Шляхосвіт»; 
Дехтярьова Іллю, вихованця Станції юних техніків міста Умані 

Черкаської області, за роботу «LED освітлювальна лампа «Космічна 

підстанція дослідницької лабораторії рослинного світу космосу»; 

Колектив вихованців Комунального закладу «Чернівецький обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді», за роботу «LED 

освітлювальна лампа «Діючий макет Дністровської ГАЕС»; 

Дячука Михайла, учня Гвіздівецького ліцею Сокирянської міської ради 

Дністровського району Чернівецької області, за роботу «Колонка»; 

Кононевича Данила, вихованця Сновської станції юних техніків 

Чернігівської області, за роботу «Пінпоінтер селекції металу»; 

Сосновського Данила, вихованця Городнянської станції юних техніків 
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Чернігівської області, за роботу «Світлофор». 

 

У Розділі 2. Ігри та іграшки з елементами електротехніки  

 

Слівінстького Юрія, вихованця Комунального закладу «Вінницького 

міського палацу дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної» Вінницької області, за 

роботу «Дерев’яна іграшка (автомобіль, причіп, човен)»; 

Лихача Марка, вихованця Центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді Волинської обласної ради, за роботу «Діюча модель робота ARDUINO 

HUMANOID»; 

Плешинець Крістіну, вихованку Хустського районного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Хустської міської ради Хустської ТГ 

Закарпатської області, за роботу «Лобзиковий верстат»; 

Муліка Матвія, вихованця Молочанського будинку творчості школярів 

Запорізької області, за роботу «Тетріс»; 

Струка Олексія, вихованця Зарічанського ліцею ім. В. Яворського 

Делятинської ТГ Івано-Франківської області, за роботу «Іграшка "Ліфт»; 

Темірсултанову Марьям, вихованку Будинку дитячої та юнацької 

творчості Олександрійської міської ради Кіровоградської області, за роботу 

«Білка»; 

Куняєву Дарію, вихованку Голованівського будинку дитячої та юнацької 

творчості Кіровоградської області, за роботу «Серцем вірю»; 

Томчука Данила, вихованця ЦТТДЮГ м. Львова Львівської області, за 

роботу «Електронна Вікторина «Мінерали України»; 

Куракіну Софію, вихованку Комунального позашкільного навчального 

закладу «Одеська станція юних техніків «Сігма» Одеської області, за роботу 

«Зайчик-барабанщик»; 

Боровець Вікторію, Артенюк Анастасію, вихованців Костопільського 

центру технічної творчості та комп'ютерних технологій Рівненської області, 

за роботу «Мотоцикл»; 

Вакуленко Владислава, учня Опорного закладу освіти «Новозбур'ївська 

школа №1» Голопристанської міської ради Херсонської області, за роботу 

«Веселкова рахівниця»; 

Маслакая Кіріла, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу «Голопристанський міський Центр дитячої та юнацької творчості» 

Голопристанської міської ради Херсонської області, за роботу «Веселий 

богомол»; 

Артеменко Тимура, вихованця Комунального закладу «Олешківська 

станція юних техніків» Олешківської міської ради Херсонської області, за 

роботу «Механічний вихованець - компаньйон»; 

Батуру Олександра, Гуцалюк Поліну, вихованців Станції юних техніків 

міста Умані Черкаської області, за роботу «Мамина молитва»; 

Кобильчук Антоніну, вихованку Чернівецького центру юних техніків           

ім. Л. К. Каденюка Чернівецької міської ради Чернівецького району 

Чернівецької області, за роботу «Політ над морем»; 
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Білогуру Євгена, вихованця Куликівського центру позашкільної освіти 

Чернігівської області, за роботу «Аеромобіль»; 

Піщанську Софію, вихованку Ніжинської станції юних техніків 

Чернігівської області, за роботу «Космодром «Парад планет». 

 

У Розділі 3. Техніка майбутнього 

 

Повхана Володимира, вихованця Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Літак «Lightning 

FMK 6»; 

Ляпандру Дениса, Лещука Костянтина, вихованців Гримайлівської 

станції юних техніків Тернопільської області, за роботу «Трактор»; 

Зайшлого Миколу, вихованця Заліщицького центру науково-технічної 

творчості школяра Тернопільської області, за роботу «Макет парового 

буксира "TAURUS». 
 

У Розділі 4. Спортивно-технічне моделювання 
 

Безпалька Івана, вихованця Гайсинської міської станції юних техніків 

Вінницької області, за роботу «Копія ракети Циклон»; 

Пинішкевича Данила, вихованця Літинської СЗШ I-III-ступенів №1 

Вінницької області, за роботу «Стендова модель корабля»; 

Демчука Олександра, вихованця КЗ «Будинок дитячої творчості 

Любомльської міської ради» Волинської області, за роботу «Стендова модель 

судна НELENA»; 

Колозіна Іллю, вихованця Позашкільного навчального закладу Станція 

юних техніків Дружківської міської ради Донецької області, за роботу 

«Бриг»; 

Рикуша Богдана, вихованця Донецького обласного центру технічної 

творчості дітей та юнацтва, за роботу «Модель зенітної ракети»; 

Петрука Данила, вихованця Коростишівської міської СЮТ 

Житомирської області, за роботу «Древньоєгипетський військовий корабель»; 

Норова Олексія, вихованця Комунального закладу «Запорізький 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» 

Запорізької обласної ради, за роботу «Ретро-кабріолет»; 

Мазурика Володимира, вихованця Івано-Франківського державного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді Івано-франківської 

області, за роботу «Спортивний автомобіль»; 

Яцюту Анастасію, вихованку Комунального закладу Київської обласної 

ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини", за роботу 

«Середземноморське судно 10-12 ст.»; 

Соловея Богдана, вихованця Комунального закладу Фастівської міської 

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

«Лінкор «Севастополь»; 

Златопільського Мирослава, вихованця Комунального закладу «Станція 
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юних техніків" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, за 

роботу «Корабель НMS «Tiger»; 

Кривоноса Назара, вихованця Станції юних техніків – Центру науково-

технічної творчості молоді Дніпровського району м. Києва, за роботу 

«Гумомоторна модель для прямолінійного польоту»; 

Пекного Яківа, вихованця Центру творчості дітей та юнацтва 

Святошинського району м. Києва, за роботу «Катер берегової охорони»; 

Дмітрієва Василя, Жарковського Михайла, вихованців Лисогірської 

станції юних техніків Мигіївської сільської ради Первомайського району 

Миколаївської області, за роботу «Катюша»; 

Можчеля Олега, вихованця Полтавського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради, за роботу 

«Кордова пілотажна модель літака з двигуном внутрішнього згорання, 

біплан»; 

Колектив вихованців Костопільського центру технічної творчості та 

комп'ютерних технологій Рівненської області, за роботу «Вітрильне судно»; 

Мацюка Миколу, вихованця Рівненського міського центру творчості 

учнівської молоді Рівненської області, за роботу «Радіокерована пілотажна 

модель літака»; 

Богомола Максима, вихованця Лебединського центру позашкільної 

освіти Лебединської міської ради Сумської області, за роботу «Модель 

інспекційного катеру «TROMPER WIEK»; 

Гузенка Нікіту, вихованця Дергачівського будинку дитячої та юнацької 

творчості Дергачівської міської ради Харківської області, за роботу «Модель 

галеону»; 

Храпійчука Анатолія, вихованця Комунального закладу «Олешківська 

станція юних техніків» Олешківської міської ради Херсонської області, за 

роботу «Модель патрульного катера класу ЕК-600»; 

Пивоварчука Дениса, вихованця Комунального закладу «Центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, за роботу 

«Модель «Джонка»; 

Леонтьєва Юрія, Ромаха Степана, Дехтярука Івана, Герасимчука Андрія, 

вихованців Будинку творчості школярів Полонської міської об’єднаної 

територіальної громади Хмельницької області, за роботу «Баштовий кран»; 

Булацика Віктора, вихованця Старокостянтинівської міської станції 

юних техніків Хмельницької області, за роботу «Модель літака СУ-24»; 

Стрельнікову Єльвіру, вихованку Комунального закладу «Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Черкаської 

обласної ради, за роботу «Одномачтове судно «Хой»; 

Жикуліну Софію, вихованку Комунального позашкільного навчального 

закладу «Міська станція юних техніків» м. Черкаси, за роботу «S-9-А»; 

Колектив вихованців Прилуцького міського Центру науково-технічної 

творчості молоді Прилуцької міської ради Чернігівської області, за роботу 

«Мессершмитт Bf 109». 
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У Розділі 5. Архітектура та будівництво  
 

Юріну Софію, ученицю Комунального закладу «Загальноосвітня школа 

I-III ступенів №36 Вінницької міської ради» Вінницької області, за роботу 

«Маяк на скелі»; 

Луціва Владислава, вихованця Надвірнянської станції юних техніків 

Надвірнянської міської ради Івано-Франківської області, за роботу 

«Ключниця «Замкова брама»; 

Штанько Марію, Кудлая Федора, вихованців Миколаївського обласного 

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

будинок»; 

Романенка Максима, вихованця Комунального позашкільного 

навчального закладу «Центру позашкільної роботи» Галицинівської сільської 

ради Миколаївської області, за роботу «Іграшковий будиночок»; 

Плетюк Ніку, вихованку Почаївського будинку дитячої творчості та 

спорту Тернопільської області, за роботу «Замок Гогенцоллер»; 

Кіт Олену, вихованку Козівського будинку дитячої та юнацької творчості 

Тернопільської області, за роботу «Житловий будинок «Фантазія»; 

Гноянко Вікторію, вихованку Старосинявського Будинку творчості 

школярів Хмельницької області, за роботу «Маяк»; 

Кушніра Артема Державного навчального закладу «Вище професійне 

училище №11» м. Хмельницького, за роботу «Садиба Подільського 

письменника Миколи Федонця»; 
Герасимчук Олександру, ученицю Боянської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Боянської ТГ Чернівецького району Чернівецької області, за 

роботу «Рідна школа». 
 
 

Дипломом ІІІ ступеня: 

 

У розділі 1. Прилади та обладнання 

 
Кащука Богдана, вихованця Гайсинської міської станції юних техніків 

Вінницької області, за роботу «Блок живлення»; 

Корніюка Максима, Королюка Назара, вихованців Локачинської філії 

Оваднівського професійного ліцею Волинської області, за роботу 

«Портативний зарядний пристрій»; 

Радіщука Анатолія, вихованця Володимира-Волинського центру 

професійної освіти Волинської області, за роботу «Універсальний настільний 

знімач підшипників»; 

Бібленка Євгена, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу «Станції юних техніків Тернівського району» Криворізької міської 

ради Дніпропетровської області, за роботу «Індикатор заповнення бункера 

сипучих матеріалів»; 

Крамаренка Владислава, вихованця Комунального позашкільного 

навчального закладу «Станції юних техніків Тернівського району» 



11 

 

 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу 

«Електронний стетоскоп»; 

Крамаренка Владислава, вихованця Комунального позашкільного 

навчального закладу «Станції юних техніків Тернівського району» 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Приладдя 

для магнітотерапії»; 

Шрамка Владислава, вихованця Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Демостенд 

функціонування логічних елементів мікросхем»; 

Бопко Дарину, вихованку Мукачівського центру позашкільної освіти 

Мукачівської ТГ Закарпатської області, за роботу «Макет «Телескоп»; 

Шамрицького Артема, вихованця Комунальної установи «Приморський 

центр дитячої та юнацької творчості» Приморської міської ради 

Приморського району Запорізької області, за роботу «Свердлильний верстат»; 

Червоненка Яна, вихованця Комунального закладу «Запорізький 

обласний Центр науково-технічної творчості учнівської молоді "Грані» 

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

«Орел»; 

Чічварина Євгенія, вихованця Обухівського міського центру творчості 

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

лампа»; 

Кокота Валентина, учня Комунального закладу «НВО спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І ступеня «Гармонія» - гімназія імені 

Тараса Шевченка – центру позашкільного виховання «Контакт» 

Кіровоградської області, за роботу «Левітуючий будинок»; 

Кобякова Олександра, вихованця Первомайського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Миколаївської області, за роботу «Міні-

дремель»; 

Бойка Сергія, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу «Одеська станція юних техніків «Аматор» Одеської області, за роботу 

«Пристрій керування освітленням»; 

Ткачук Олександру, ученицю Рівненського обласного міського центру 

творчості учнівської молоді, за роботу «Світильник «Нічна фея»; 

Майбороду Олега, вихованця Сумської районної станції юних техніків 

Верхньосироватської сільської ради Сумської області, за роботу «Тренажер 

настільного тенісу»; 

Половинку Владислава, Фільчакова Матвія, вихованців Комунального 

закладу «Зміївський центр дитячої та юнацької творчості» Зміївської міської 

ради Чугуївського району Харківської області, за роботу «3Д Світильник 

Сови»; 

Міхневича Дениса, вихованця Комунального закладу «Канівська міська 

станція юних техніків» Канівської міської ради Черкаської області, за роботу 

«LED освітлювальна лампа «Увага, небезпека». 

 

У Розділі 2. Ігри та іграшки з елементами електротехніки 
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Козак Марію-Богдану, вихованку Надвірнянської станції юних техніків 
Івано-Франківської області, за роботу «Іграшка-головоломка «Тетріс»; 

Сивуненка Андрія, Кравченка Владислава, вихованців Комунального 

закладу Іванківської селищної ради «Центр дитячої та юнацької творчості» 

Вишгородського району Київської області, за роботу «Електронний ігровий 

кубик»; 

Мацолу Олексія, вихованця Побузького центру дитячої та юнацької 

творчості Побузької селищної ради Кіровоградської області, за роботу 

«Незламний дух українських воїнів»; 

Григоренка Івана, Нечипорука Володимира, Дорожкіна Микиту, 

вихованців Центру науково-технічної творчості молоді «СФЕРА» 

Оболонського району м. Києва, за роботу «Судно на повітряній подушці»; 

Зенченка Максима, вихованця Комунального закладу «Татарбунарський 

будинок дитячої та юнацької творчості» Татарбунарської районної ради 

Одеської області, за роботу «Нескінченний куб «Веселка»; 

Купчишина Дмитра, вихованця Степанського Будинку дітей та молоді 

Степанської селищної ради Рівненської області, за роботу «Рухома іграшка 

ліхтар-скарбничка «Білий слон»; 

Демарчук Валерію, вихованку Центр дитячої та юнацької творчості 

відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Дубровицької міської 

ради Рівненської області, за роботу «Дитяча мрія-карусель»; 

Панченка Олександра, Шиліна Тараса, вихованців Сумської районної 

станції юних техніків Верхньосироватської сільської ради Сумської області, за 

роботу «Трактор Т40»; 

Заяць Анну-Марію, Бидловську Анну, вихованців Комунальної 

організації «Великоглибочецький будинок технічної творчості школяра» 

Білецької сільської ради Тернопільської області, за роботу «Жук-віброхід»; 

Валєєва Дмитра, Садовничого Данила, учнів Комунального закладу 

"Харківська спеціальна школа №5" Харківської обласної ради, за роботу 

«Атракціон Колесо огляду»; 

Ромаха Степана, Солонця Владислава, Козлова Олександра, Герасимчука 

Андрія, вихованців Будинку творчості школярів Полонської міської 

об’єднаної територіальної громади Хмельницької області, за роботу «Реакція 

та швидкість»; 

Пасатюка Олександра, вихованця Комунального закладу 

«Ярмолинецький Будинок дитячої та юнацької творчості» Хмельницької 

області, за роботу «БелАЗ-540»; 

Птушкіна Емануіла, вихованця Комунального закладу «Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Черкаської 

обласної ради, за роботу «Ялинка». 

 

У Розділі 3. Техніка майбутнього 

 

Іщенка Дениса, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу «Центр позашкільної освіти «Зміна» Криворізької міської ради 
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Дніпропетровської області, за роботу «Космічний розвідник «Блискавка»; 

Кравчука Максима, вихованця Сокальської станції юних техніків 

Львівської області, за роботу «Оріон»; 

Винокура Вадима, вихованця Рівненського міського центру творчості 

учнівської молоді, за роботу «Макет українського космічного апарата ДЗЗ 

«Січ-2»; 

Курченка Володимира, Паладича Артема, вихованців Станції юних 

техніків Кролевецької міської ради Сумської області, за роботу «Модель 

«Запорізька Чайка». 

 

У Розділі 4. Спортивно-технічне моделювання  

 
Мартинюка Володимира, Медюка Ярослава, учнів Опорного закладу КЗ 

«ЗЗСО – ліцей» Лука – Мелешківської сільської ради Вінницької області, за 

роботу «ГАЗ – 71 (медичний болотохід)»; 

Гаця Володимира, учня КЗ "Луцька ЗОШ №19" Луцької міської ради 

Волинської області, за роботу «Модель вітрильника»; 

Кущенка Олексія, вихованця Позашкільного навчального закладу 

Станція юних техніків Дружківської міської ради Донецької області, за 

роботу «Тримаран»; 

Будакову Сніжану, вихованку Донецького обласного центру технічної 

творчості дітей та юнацтва, за роботу «Гафельний тендер»; 

Хітрика Василя, вихованця Житомирського міського центру науково-

технічної творчості Житомирської області, за роботу «Морський буксир»; 

Янченкова Тимура, вихованця Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Метальний планер 

класу F1N»; 

Русняка Івана, вихованця Мукачівського центру позашкільної освіти 

Мукачівської ТГ Закарпатської області, за роботу «Автомодель «Формула-1»; 

Коркову Ларису, вихованку Позашкільного навчального закладу 

«Станція юних техніків» Запорізької міської ради Запорізької області, за 

роботу «Каспійська рейка»; 

Рибчинського Артема, вихованця Надвірнської станції юних техніків 

Івано-франківської області, за роботу «Автомодель «Планер «Орел»; 

Царика Олександра, вихованця Тлумацького будинку дитячої та 

юнацької творчості Івано-франківської області, за роботу «Діюча модель 

швидкісного пасажирського катера»; 

Білуника Анатолія, вихованця Тлумацького будинку дитячої та юнацької 

творчості Івано-франківської області, за роботу «Трицикл»; 

Кирпича Марата, вихованця Вишнівського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді «Шанс» Вишневої міської ради 

Бучанського району Київської області, за роботу «Суховантаж «Sea breez»; 

Колектив вихованців Комунального закладу «Кіровоградський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді», за роботу «Військовий 

корабель»; 
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Куделю Романа, вихованця Благовіщенського НВК №1 Кіровоградської 

області, за роботу «Ракета S-6-А»; 

Гліву Мирослава, вихованця Станції юних техніків м. Миколаєва, за 

роботу «Катер берегової охорони»; 

Сидорчука Олександра, вихованця Станції юних техніків м. Миколаєва, 

за роботу «Яхта»; 

Митчука Ігора, вихованця Рівненського міського центру творчості 

учнівської молоді, за роботу «Пожежний катер»; 

Колектив вихованців Глухівського міського центру позашкільної освіти 

Глухівської міської ради Сумської області, за роботу «Модель копії ракети 

Фау-2»; 

Слюсара Руслана, вихованця Сумської районної станції юних техніків 

Верхньосироватської сільської ради Сумської області, за роботу «Ракета 

MAK-30»; 

Гуця Владислава, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу «Охтирський міський центр позашкільної освіти - Мала академія наук 

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

Федіва Едгара, вихованця Заліщицького комунального центру науково-

технічної творчості школярів Тернопільської області, за роботу «Motorowka 

Cumownicza»; 

Карпенка Артема, Матющенка Артура, вихованців Дергачівського 

будинку дитячої та юнацької творчості Дергачівської міської ради 

Харківської області, за роботу «Пілотажно-тренувальний біплан»; 

Лук'янченка Даніла, вихованця Комунального закладу «Олешківська 

станція юних техніків» Олешківської міської ради Херсонської області, за 

роботу «Самохідна гаубіца 2С1 «Гвоздика»; 

Поліщука Вадима, вихованця Комунального закладу «Центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, за роботу 

«Модель паперового парусника «SAGRES ІІ»; 

Кирика Дмитра, вихованця Старокостянтинівської міської станції юних 

техніків Хмельницької області, за роботу «Літак-винищувач F-84F 

Thunderstreak». 

 

У Розділі 5. Архітектура та будівництво  

 
Ващука Назара, вихованця Ківерцівського центру позашкільної освіти 

Волинської області, за роботу «Лісовий будиночок»; 

Назарука Романа, учня НВК «ЗОШІ-ІІІ ступеня – дитячий садок»                           

с. Гірники Ратнівської ОТГ Волинської області, за роботу «Макет 

«Українська хата»; 

Пилипчук Яну, ученицю Новорудської гімназії - філії опорного закладу 

загальної середньої освіти «Троянівський ліцей» Маневицької селищної ради 

Волинської області, за роботу «Будинок»; 

Сідаш Владу, вихованку Комунального закладу «Станція юних техніків 

м. Слов'янська» Донецької області, за роботу «Вартова вежа»; 
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Приставського Віталія, учня Руськополівської загальноосвітньої школи                                        

І-ІІІ ступенів №2 Тячівської ТГ Закарпатської області, за роботу «Втрачені 

святині»; 

Колектив вихованців Комунального закладу «Новотавричеська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів» Комишуваської селищної ради Запорізької області, за роботу 

«Казковий будиночок»; 

Кардаша Сергія, вихованця Миронівського центру дитячої та юнацької 

творчості Миронівської міської ради Київської області, за роботу «Будинок 

мрії»; 

Колектив вихованців Комунальної установи «Центр позашкільної освіти 

та виховання Ананьївської міської ради» Одеської області, за роботу 

«Діорама «Хоббитон»; 

Жукова Миколу, вихованця Станції юних техніків Кролевецької міської 

ради Сумської області, за роботу «Макет будинку з автономним живленням 

«Сота»; 

Зегрю Анну, ученицю Нижньосиньовецької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Тереблеченської територіальної громади Чернівецького району Чернівецької 

області, за роботу «Будинок майбутнього». 

 

Дипломом за участь: 

 

Кулагіна Микиту, учня Державного професійно-технічного навчального 

закладу «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище, за роботу 

«Установка «Автономний генератор резервного живлення»; 

Вандзьо Володимира, вихованця Станції юних техніків м. Червонограда 

Львівської області, за роботу «Індикатор споживання потужності»; 

Горловецького Олександра, вихованця Миколаївського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Електронний 

кубик». 

Прищепу Аліну, вихованку Позашкільного навчального закладу 

«Станція юних техніків» відділу освіти Покровської міської ради Донецької 

області, за роботу «Фахверкові будиночки»; 

Тимківа Ярослава, вихованця Комунального закладу ЛОР «Львівського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді», за роботу 

«Гра «Електронний лабіринт»; 

Зезюліна Вячеслава, вихованця Комунального закладу – центру 

позашкільної роботи Путивльської міської ради Сумської області, за роботу 

«Лампа ПЕС». 

Постолатій Марію, ученицю Зеленської ЗШ І-ІІ ступенів, філії Козацької 

ЗШ І-ІІІ ступенів Петрівської селищної ради Олександрійського району 

Кіровоградської області, за роботу «Зірковий льотчик». 

Коршенка Владислава, вихованця Комунального закладу «Міський 

Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» м. Маріуполя 

Донецької області, за роботу «Вітрильник мрій»; 

Цибіна Миколу, вихованця Комунального позашкільного навчального 
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закладу «Охтирський міський центр позашкільної освіти Мала академія наук 

учнівської молоді» Сумської області, за роботу «Sopwith Pup». 

Дітріха Микиту, вихованця Мангушського районного центру дитячої 

творчості Донецької області, за роботу «Церква»; 

Мартіросяна Еріка, учня Михайлівської ЗШ І-ІІІ ступенів КЗ 

«Михайлівське НВО» Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області, за роботу «Сучасний будинок»; 

Калюжного Григорія, вихованця Комунального позашкільного 

навчального закладу «Одеська станція юних техніків «Сігма» Одеської 

області, за роботу «Макет СЮТ»; 

Ліщинську Каріну, вихованку Ніжинської станції юних техніків 

Чернігівської області, за роботу «Нафтопереробний завод». 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

директора з виховної роботи – Левіну І. Є. 

 
 

Директор                   Геннадій ШКУРА 

 


