МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
(УДЦПО)

НАКАЗ
31.05.2022

м. Київ

№ 05-05

Про підсумки проведення Всеукраїнського
конкурсу учнів молодшого шкільного віку з
початкового технічного моделювання (онлайн формат)
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.12.2021
року № 1379 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних
організаційно- масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік (за
основними напрямами позашкільної освіти)» з обов’язковим виконанням вимог
Постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236, з 24 по 31
травня 2022 року було проведено Всеукраїнський конкурс учнів молодшого
шкільного віку з початкового технічного моделювання (онлайн формат) (далі –
Конкурс).
У заході взяли участь 26 команд з Волинської, Донецької, Закарпатської,
Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської (2 команди), Львівської (3
команди), Одеської (3 команди), Полтавської (2 команди), Рівненської,
Сумської,
Тернопільської,
Херсонської,
Хмельницької,
Черкаської,
Чернівецької, Чернігівської (2 команди) областей та міста Києва (2 команди).
Відповідно до рішення суддівської колегії
Н А К А З У Ю:
1. Нагородити у командній першості:
1.1. Дипломом УДЦПО 1-го ступеня команду комунальної організації
(установи, закладу) «Шосткинська міська станція юних техніків Шосткинської
міської ради Сумської області» (керівник команди – Кибенко Михайло
Миколайович).
1.2. Дипломом УДЦПО 2-го ступеня команду Центру творчості дітей та
юнацтва Галичини Львівської міської ради Львівської області (керівник
команди – Степанишин Зоряна Михайлівна).
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1.3. Дипломом УДЦПО 3-го ступеня збірну команду Полтавської області
(керівники команди – Бездудна Наталія Вікторівна, Оксьоменко Вікторія
Вікторівна);
1.4. Дипломом УДЦПО 3-го ступеня команду Кам'янець-Подільського
Центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області (керівник команди
– Гуменюк Аліна Станіславівна).
2. Нагородити у особистій першості дипломами УДЦПО відповідних
ступенів:
2.1. Теоретичний залік (молодша група):
за ІІ місце – Мирошниченка Олександра, вихованця Центру науковотехнічної творчості учнівської молоді Львівської міської ради;
за ІІІ місце – Горячову Єву, вихованку Донецького обласного центру
технічної творчості дітей та юнацтва;
за участь – Шевченко Дар’ю, ученицю Саратського опорного закладу
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – гімназії Саратської селищної ради
Білгород-Дністровського району Одеської області;
за участь – Зінченко Олесю, вихованку Центру технічної творчості та
професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста Києва.
2.2. Теоретичний залік (старша група):
за І місце – Олесик Софію, вихованку Чернівецького центру юних техніків
імені Леоніда Костянтиновича Каденюка Чернівецької міської ради;
за І місце – Білика Андрія, вихованця Кам'янець-Подільського центру
дитячої та юнацької творчості Хмельницької області;
за ІІ місце – Хомишина Марка, вихованця Центру творчості дітей та
юнацтва Галичини Львівської міської ради Львівської області;
за ІІ місце – Жирного Артема, вихованця комунальної організації
(установи, закладу) «Шосткинська міська станція юних техніків Шосткинської
міської ради Сумської області»;
за ІІ місце – Тупахіну Єлизавету, вихованку комунального закладу
позашкільної освіти «Одеська станція юних техніків «Сігма»;
за ІІІ місце – Сеневич Дарину, вихованку Закарпатського обласного центру
науково-технічної творчості учнівської молоді;
за ІІІ місце – Тютюнника Захара, вихованця Комунального закладу
«Карлівський міський центр позашкільної освіти» Карлівської міської ради
Полтавської області;
за ІІІ місце – Турчанську Тетяну, вихованку Івано-Франківського
обласного державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді
Івано-Франківської обласної ради;
за участь – Ревегука Антона, вихованця Комунальної установи «Гадяцький
Будинок дитячої та юнацької творчості» Гадяцької міської ради;
за участь – Рябко Ярославу, вихованку Чернігівського обласного центру
науково-технічної творчості учнівської молоді;
за участь – Козового Артема, вихованця Центру дитячої та юнацької
творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області;
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за участь – Яцішина Микиту, вихованця Знам'янського центру дитячої та
юнацької творчості Знам'янської МТГ Кіровоградської області;
за участь – Степенка Назара, вихованця Центру позашкільної освіти
Волинської обласної ради;
за участь – Андрєєва Андрія, вихованця Знам'янського центру дитячої та
юнацької творчості Знам'янської МТГ Кіровоградської області;
за участь – Лясоту Серафима, вихованця Комунального закладу «Центр
дитячої та юнацької творчості» Корецької міської ради Рівненської області;
за участь – Щербатко Ангеліну, вихованку Почаївського будинку дитячої
творчості та спорту Тернопільської області;
за участь – Догаєву Марію, вихованку Центру технічної творчості та
професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста Києва.
2.3. Технічне завдання (молодша група):
за І місце – Бабака Іллю, вихованця комунальної організації (установи,
закладу) «Шосткинська міська станція юних техніків Шосткинської міської
ради Сумської області»;
за ІІ місце – Аксьонова Яроміра, вихованця Полтавського міського центру
позашкільної освіти Полтавської міської ради;
за ІІ місце – Панютіна Артура, вихованця Кам'янець-Подільського центру
дитячої та юнацької творчості Хмельницької області;
за ІІІ місце – Бондаревича Іллю, вихованця комунального закладу
«Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді
«Грані» Запорізької обласної ради;
за ІІІ місце – Оснача Владислава, учня Саратського опорного закладу
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – гімназії Саратської селищної ради
Білгород-Дністровського району Одеської області;
за участь – Антепу Катерину, вихованку Чернівецького центру юних
техніків імені Леоніда Костянтиновича Каденюка Чернівецької міської ради;
за участь – Ковтуновську Катерину, вихованку Чернігівського обласного
центру науково-технічної творчості учнівської молоді;
за участь – Степенка Михайла, вихованця Центру позашкільної освіти
Волинської обласної ради;
за участь – Внукову Анастасію, вихованку Донецького обласного центру
технічної творчості дітей та юнацтва;
за участь – Шуфрича Петра, вихованця Закарпатського обласного центру
науково-технічної творчості учнівської молоді.
2.4. Технічне завдання (старша група):
за І місце – Василенка Дениса, вихованця Центру дитячої та юнацької
творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області;
за І місце – Дзюбу Станіслава, вихованця Диканського будинку дитячої та
юнацької творчості Диканської селищної ради;
за ІІ місце – Лазарєва Євгена, вихованця Центру технічної творчості та
професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста Києва;
за ІІ місце – Кузьмінського Матвія, вихованця Центру творчості дітей та
юнацтва Галичини Львівської міської ради Львівської області;
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за ІІІ місце – Проца Марка, вихованця Центру творчості дітей та юнацтва
Галичини Львівської міської ради Львівської області;
за ІІІ місце – Васюху Христину, вихованку комунального закладу
«Рівненський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді»
Рівненської обласної ради;
за ІІІ місце – Зінченко Єлизавету, вихованку Центру технічної творчості та
професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста Києва;
за ІІІ місце – Родчина Станіслава, вихованця Івано-Франківського
обласного державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді
Івано-Франківської обласної ради;
за участь – Перемітіна Марка, вихованця Центру науково-технічної
творчості учнівської молоді Львівської міської ради;
за участь – Труханова Івана, вихованця комунального закладу
позашкільної освіти «Одеська станція юних техніків «Сігма»;
за участь – Чобанюк Анастасію, ученицю Херсонської спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів № 12 з поглибленим вивченням французької мови
Херсонської міської ради;
за участь – Порохню Оксану, вихованку Чернігівського обласного центру
науково-технічної творчості учнівської молоді;
за участь – Левандовського Матвія, вихованця Почаївського будинку
дитячої творчості та спорту Тернопільської області;
за участь – Колєсніка Данила, вихованця Знам'янського центру дитячої та
юнацької творчості Знам'янської МТГ Кіровоградської області;
за участь – Морозова Михайла, вихованця комунального закладу
позашкільної освіти «Одеська станція юних техніків «Сігма».
2.5. Конструкторське завдання (молодша група):
за І місце – Аксьонова Яроміра, вихованця Полтавського міського центру
позашкільної освіти Полтавської міської ради;
за І місце – Бабака Іллю, вихованця комунальної організації (установи,
закладу) «Шосткинська міська станція юних техніків Шосткинської міської
ради Сумської області»;
за ІІ місце – Панютіна Артура, вихованця Кам'янець-Подільського центру
дитячої та юнацької творчості Хмельницької області;
за ІІ місце – Антепу Катерину, вихованку Чернівецького центру юних
техніків імені Леоніда Костянтиновича Каденюка Чернівецької міської ради;
за ІІІ місце – Степенка Михайла, вихованця Центру позашкільної освіти
Волинської обласної ради;
за участь – Ковтуновську Катерину, вихованку Чернігівського обласного
центру науково-технічної творчості учнівської молоді;
за участь – Бондаревича Іллю, вихованця комунального закладу
«Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді
«Грані» Запорізької обласної ради;
за участь – Оснача Владислава, учня Саратського опорного закладу
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – гімназії Саратської селищної ради
Білгород-Дністровського району Одеської області;
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за участь – Шуфрича Петра, вихованця Закарпатського обласного центру
науково-технічної творчості учнівської молоді;
за участь – Внукову Анастасію, вихованку Донецького обласного центру
технічної творчості дітей та юнацтва.
2.6. Конструкторське завдання (старша група):
за І місце – Кузьмінського Матвія, вихованця Центру творчості дітей та
юнацтва Галичини Львівської міської ради Львівської області;
за І місце – Дзюбу Станіслава, вихованця Диканського будинку дитячої та
юнацької творчості Диканської селищної ради;
за ІІ місце – Проца Марка, вихованця Центру творчості дітей та юнацтва
Галичини Львівської міської ради Львівської області;
за ІІІ місце – Перемітіна Марка, вихованця Центру науково-технічної
творчості учнівської молоді Львівської міської ради;
за ІІІ місце – Лазарєва Євгена, вихованця Центру технічної творчості та
професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста Києва;
за ІІІ місце – Василенка Дениса, вихованця Центру дитячої та юнацької
творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області;
за ІІІ місце – Порохню Оксану, вихованку Чернігівського обласного
центру науково-технічної творчості учнівської молоді
за участь – Родчина Станіслава, вихованця Івано-Франківського обласного
державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді ІваноФранківської обласної ради;
за участь – Чобанюк Анастасію, ученицю Херсонської спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів № 12 з поглибленим вивченням французької мови
Херсонської міської ради;
за участь – Морозова Михайла, вихованця комунального закладу
позашкільної освіти «Одеська станція юних техніків «Сігма»;
за участь – Труханова Івана, вихованця комунального закладу
позашкільної освіти «Одеська станція юних техніків «Сігма»;
за участь – Зінченко Єлизавету, вихованку Центру технічної творчості та
професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста Києва;
за участь – Васюху Христину, вихованку комунального закладу
«Рівненський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді»
Рівненської обласної ради;
за участь – Колєсніка Данила, вихованця Знам'янського центру дитячої та
юнацької творчості Знам'янської МТГ Кіровоградської області;
за участь – Левандовського Матвія, вихованця Почаївського будинку
дитячої творчості та спорту Тернопільської області.
2.7. Творче завдання (молодша група):
за ІІ місце – Шевченко Дар'ю, ученицю Саратського опорного закладу
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – гімназії Саратської селищної ради
Білгород-Дністровського району Одеської області;
за ІІІ місце – Зінченко Олесю, вихованку Центру технічної творчості та
професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста Києва;
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за участь – Мирошниченка Олександра, вихованця Центру науковотехнічної творчості учнівської молоді Львівської міської ради;
за участь – Горячову Єву, вихованку Донецького обласного центру
технічної творчості дітей та юнацтва.
2.8. Творче завдання (старша група):
за І місце – Жирного Артема, вихованця комунальної організації
(установи, закладу) «Шосткинська міська станція юних техніків Шосткинської
міської ради Сумської області»;
за ІІ місце – Ревегука Антона, вихованця Комунальної установи
«Гадяцький Будинок дитячої та юнацької творчості» Гадяцької міської ради;
за ІІ місце – Хомишина Марка, вихованця Центру творчості дітей та
юнацтва Галичини Львівської міської ради Львівської області;
за ІІ місце – Козового Артема, вихованця Центру дитячої та юнацької
творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області;
за ІІІ місце – Тютюнника Захара, вихованця Комунального закладу
«Карлівський міський центр позашкільної освіти» Карлівської міської ради
Полтавської області;
за ІІІ місце – Олесик Софію, вихованку Чернівецького центру юних
техніків імені Леоніда Костянтиновича Каденюка Чернівецької міської ради;
за ІІІ місце – Степенка Назара, вихованця Центру позашкільної освіти
Волинської обласної ради;
за ІІІ місце – Догаєву Марію, вихованку Центру технічної творчості та
професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста Києва;
за ІІІ місце – Білика Андрія, вихованця Кам'янець-Подільського центру
дитячої та юнацької творчості Хмельницької області;
за участь – Турчанську Тетяну, вихованку Івано-Франківського обласного
державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді ІваноФранківської обласної ради;
за участь – Рябко Ярославу, вихованку Чернігівського обласного центру
науково-технічної творчості учнівської молоді;
за участь – Щербатко Ангеліну, вихованку Почаївського будинку дитячої
творчості та спорту Тернопільської області;
за участь – Яцішина Микиту, вихованця Знам'янського центру дитячої та
юнацької творчості Знам'янської МТГ Кіровоградської області;
за участь – Сеневич Дарину, вихованку Закарпатського обласного центру
науково-технічної творчості учнівської молоді;
за участь – Андрєєва Андрія, вихованця Знам'янського центру дитячої та
юнацької творчості Знам'янської МТГ Кіровоградської області;
за участь – Тупахіну Єлизавету, вихованку комунального закладу
позашкільної освіти «Одеська станція юних техніків «Сігма»;
за участь – Лясоту Серафима, вихованця Комунального закладу «Центр
дитячої та юнацької творчості» Корецької міської ради Рівненської області.
3. У загальній особистій першості за підсумками участі у двох видах
завдань:
3.1. Теоретичний залік та творче завдання (молодша група):
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за І місце – Шевченко Дар'ю, ученицю Саратського опорного закладу
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – гімназії Саратської селищної ради
Білгород-Дністровського району Одеської області;
за ІІ місце – Мирошниченка Олександра, вихованця Центру науковотехнічної творчості учнівської молоді Львівської міської ради;
за ІІІ місце – Зінченко Олесю, вихованку Центру технічної творчості та
професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста Києва.
3.2. Теоретичний залік та творче завдання (старша група):
за І місце – Жирного Артема, вихованця комунальної організації
(установи, закладу) «Шосткинська міська станція юних техніків Шосткинської
міської ради Сумської області»;
за ІІ місце – Олесик Софію, вихованку Чернівецького центру юних
техніків імені Леоніда Костянтиновича Каденюка Чернівецької міської ради;
за ІІІ місце – Хомишина Марка, вихованця Центру творчості дітей та
юнацтва Галичини Львівської міської ради Львівської області;
за ІІІ місце – Білика Андрія, вихованця Кам'янець-Подільського центру
дитячої та юнацької творчості Хмельницької області.
3.3. Технічне та конструкторське завдання (молодша група):
за І місце – Аксьонова Яроміра, вихованця Полтавського міського центру
позашкільної освіти Полтавської міської ради;
за І місце – Бабака Іллю, вихованця комунальної організації (установи,
закладу) «Шосткинська міська станція юних техніків Шосткинської міської
ради Сумської області»;
за ІІ місце – Панютіна Артура, вихованця Кам'янець-Подільського центру
дитячої та юнацької творчості Хмельницької області;
за ІІІ місце – Антепу Катерину, вихованку Чернівецького центру юних
техніків імені Леоніда Костянтиновича Каденюка Чернівецької міської ради.
3.4. Технічне та конструкторське завдання (старша група):
за І місце – Дзюбу Станіслава, вихованця Диканського будинку дитячої та
юнацької творчості Диканської селищної ради;
за ІІ місце – Кузьмінського Матвія, вихованця Центру творчості дітей та
юнацтва Галичини Львівської міської ради Львівської області;
за ІІІ місце – Проца Марка, вихованця Центру творчості дітей та юнацтва
Галичини Львівської міської ради Львівської області.
4. Нагородити грамотами УДЦПО за високий рівень підготовки команди:
Кибенка Михайла Миколайовича, керівника гуртка комунальної
організації (установи, закладу) «Шосткинська міська станція юних техніків
Шосткинської міської ради Сумської області»;
Степанишин Зоряну Михайлівну, завідуючу відділом технічної творчості,
керівника гуртка Центру творчості дітей та юнацтва Галичини Львівської
області;
Бездудну Наталію Вікторівну, керівника гуртка Комунальної установи
«Гадяцький Будинок дитячої та юнацької творчості» Гадяцької міської ради;
Оксьоменко Вікторію Вікторівну, керівника гуртка Диканського будинку
дитячої та юнацької творчості Диканської селищної ради;
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Гуменюк Аліну Станіславівну, керівника гуртка Кам'янець-Подільського
центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області.
5. Оголосити подяку УДЦПО:
5.1. За вагомий внесок у підготовку та проведення Конкурсу:
колективу Полтавського обласного центру науково-технічної творчості
учнівської молоді Полтавської обласної ради (в. о. директора - Дуброва
Володимир Іванович);
Денисюку Дмитру Валерійовичу, завідувачу організаційно-масового
відділу, керівнику гуртка Полтавського обласного центру науково-технічної
творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради;
Воробйовій Людмилі Володимирівні, члену організаційного комітету,
методисту Полтавського обласного центру науково-технічної творчості
учнівської молоді Полтавської обласної ради.
5.2. За якісне суддівство:
Козирод Ользі Геннадіївні, голові журі, методисту, керівнику гуртка
Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді
Полтавської обласної ради;
Богдан Зої Львівні, члену журі, методисту відділу технічної творчості,
керівнику гуртка Центру творчості дітей та юнацтва Галичини Львівської
області;
Гецелевич Ларисі Леонідівні, члену журі, керівнику гуртків Полтавського
обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської
обласної ради;
Колодніцькій Ганні Анатоліївні, члену журі, методисту Хмельницького
обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді;
Косило Ользі Ігорівні, члену журі, керівнику гуртка-методисту
Чернівецького центру юних техніків імені Леоніда Костянтиновича Каденюка
Чернівецької міської ради;
Малород Галині Миколаївні, члену журі, завідуючий методичним відділом
комунального закладу «Черкаський обласний центр науково-технічної
творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради»;
Нечипоренко Оксані Анатоліївні, члену журі, завідуючий організаційномасовим відділом Центру технічної творчості та професійної орієнтації
шкільної молоді Дарницького району міста Києва;
Степанишин Зоряні Михайлівні, члену журі, завідуючий відділом
технічної творчості, керівнику гуртка Центру творчості дітей та юнацтва
Галичини Львівської області.
5.3. За підготовку учасника Конкурсу:
Аксьонову Руслану Вікторовичу, керівнику гуртка Полтавського міського
центру позашкільної освіти Полтавської міської ради;
Бельченко Раїсі Іванівні, керівнику гуртка комунального закладу
«Рівненський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді»
Рівненської обласної ради;
Брезицькій Єлизаветі Янівні, керівнику гуртка Почаївського будинку
дитячої творчості та спорту Тернопільської області;
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Горячовій Катерині Станіславівні, культорганізатору, керівнику гуртка
Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва;
Григуть Зінаїді Володимирівні, керівнику гуртка Центру дитячої та
юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської
області;
Джимі Світлані Анатоліївні, керівнику гуртка Центру технічної творчості
та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста Києва;
Догадіній Людмилі Валентинівні, керівнику гуртка Знам'янського центру
дитячої та юнацької творчості Знам'янської МТГ Кіровоградської області;
Дребітко Аллі Вікторівні, керівнику гуртка Закарпатського обласного
центру науково-технічної творчості учнівської молоді;
Зайченко Олені Вікторівні, завідуючий художньо-технічним відділом,
керівнику гуртка комунального закладу «Запорізький обласний центр науковотехнічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради;
Ксензовій Людмилі Михайлівні, керівнику гуртка Центру технічної
творчості та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста
Києва;
Лисиці Марині Анатоліївні, завідуючий організаційно-масовим відділом,
керівнику гуртка Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості
учнівської молоді;
Петрику Володимиру Васильовичу, керівнику гуртка Івано-Франківського
обласного державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді
Івано-Франківської обласної ради;
Рижуку Олегу Ростиславовичу, керівнику гуртка комунального закладу
«Рівненський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді»
Рівненської обласної ради;
Степанишин Роксолані Володимирівні, керівнику гуртка Центру науковотехнічної творчості учнівської молоді Львівської міської ради;
Тупахіній Олені Євгеніївні, заступнику директора з навчально-методичної
роботи, керівнику гуртка комунального закладу позашкільної освіти «Одеська
станція юних техніків «Сігма»;
Хільчук Жанні Євгенівні, керівнику гуртка Центру позашкільної освіти
Волинської обласної ради;
Яковлєвій Ганні Василівні, керівнику гуртка Саратського опорного
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – гімназії Саратської селищної
ради Білгород-Дністровського району Одеської області;
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора
з виховної роботи – Левіну І. Є.
Т.в.о. директора

Олена ПЕДОРЕНКО

