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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 

 

Н А К А З  
 

м. Київ 
 

 

від 18 липня 2014року                  № 07-07 

 

 

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 27.12.2013 

року № 1842 “Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних заходів з 

дітьми та учнівською молоддю на 2014 рік ” з 13 червня по 20 червня 2014 року 

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!». 

На конкурс було подано 397 робіт із 21 області України, та м.Києва. 

Найбільшу кількість призових місць вибороли вихованці позашкільних 

навчальних закладів: Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Луганської, 

Хмельницької, Сумської, Чернігівської областей та м.Києва  (таблиця  підсумків 

додається). 

Не взяли участі у Всеукраїнській виставці-конкурсі позашкільні навчальні 

заклади: АР Крим, м. Севастополя, Харківської, Полтавської, Івано-

Франківської та Донецької областей. 

За підсумками Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної 

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

підставі рішення журі 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Нагородити дипломами Українського державного центру позашкільної 

освіти:  

1.1. Дипломом І ступеня: 

 Білоброва Ярослава, вихованця гуртка «Судномодельний» Центру науково- 

технічної творчості учнівської молоді «Сфера» Оболонського району м. Києва, 
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за роботу «Броненосець»; 

 Богданька Андрія, вихованця гуртка «Судномодельний» Менської станції 

юних техніків Чернігівської області, за роботу «Модель вітрильника 

"Беллона"»; 

 Бондарчука Тимофія, вихованця гуртка «Судномодельний» 

Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, за роботу «Підводний човен С-56»; 

 Боровика Володимира, вихованця гуртка «Технічна творчість» Вищого 

професійного училища №40 м. Алчевськ  Луганської області, за роботу 

«Апарат бензоповітряний АБВ1»; 

 Верещака Дмитра , вихованця гуртка «Авіамодельний» Менської станції 

юних техніків Чернігівської області, за роботу  «Макет ручного протитанкового 

гранатомету RPG-7»; 

 Войтович Вадима та Крень Олександра, вихованців гуртка 

«Автомобіліст» Володимир-Волинського вищого професійного училища 

Волинської області, за роботу «Прилад для промивання систем впорскування 

палива інжекторних двигунів»; 

 Волощенка Іллю, Рибалка Микиту та Шувалова Єгора, вихованців гуртка 

«Столяр» Луганського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді, за роботу «Макет хатинки»; 

 Германа Артура, вихованця гуртка «Стендове моделювання» Станції 

юних техніків Любомльської районної ради Волинської області, за роботу 

«Модель танка «MARK – VIII»; 

 Голодного Івана, Ширіна Вадима та Назарову Анастасію, вихованців 

гуртка «Авіамодельний» Білоцерківського районного будинку дитячої та 

юнацької творчості Київської області, за роботу «Макет літака ТУ – 95»,  

«Макет літака СУ – 25»,  «Макет літака Л – 39» 

 Грегуль Поліну, вихованку гуртка «Ракетомодельний» Центру науково- 

технічної творчості учнівської молоді «Сфера» Оболонського району м. Києва, 

за роботу «Копія ракети «Восток»; 

 Деменка Олександра, вихованця гуртка «Перші кроки в радіоелектроніці» 

Станції юних техніків Запорізької міської ради, за роботу «Бездротова передача 

енергії»; 

 Дирду Едуарда, вихованця гуртка «Юний електрик» Нововолинського 

вищого професійного училища Волинської області, за роботу «Діюча модель 

вуглевидобувного комбайну МВ 60У»; 

 Титаренка Михайла та Конюшенка Сергія, вихованців гуртка 

«Електротехніка» Крижопільського професійного будівельного ліцею 
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Вінницької області, за роботу «Зварювальний напівавтомат, пускозарядний 

пристрій»; 

 Дудар Ігоря, вихованця гуртка «Автомодельний» Станції юних техніків 

Любомльської районної ради Волинської області, за роботу «Модель 

автомобіля «АМО Ф-15»; 

 Ермакова Станіслава та Дьоміна Дмитра, вихованців гуртка 

«Автомодельний» Станція юних техніків Жовтневого району м.Кривого Рогу, 

Дніпропетровської області, за роботу «Модель вантажного самоскида 

KAMATSU HD-785»; 

 Єдиновича Олега та Шандра Олега, вихованців гуртка 

«Ракетомоделювання» Золочівської станція юних техніків Львівської області, за 

роботу «Діюча триступенева модель прототипа французького носія «ARIANE 

01»; 

 Єрмошина Артема та Гуляєва Олексія, вихованців гуртка «Радіомеханік» 

Рубіжанського професійного хіміко-технологічного ліцею Луганської області, 

за роботу «Навчальний стенд «Перетворення змінної напруги у сталу»; 

 Земзюліна Сергія, вихованця гуртка «Судномодельний» Міжшкільного 

центру трудового навчання та технічної творчості м.Нікополь 

Дніпропетровської області, за роботу «Підводний човен „Курськ”»; 

 Ігнатенка Ігоря, вихованця гуртка «Судномодельний» Міжшкільного 

центру трудового навчання та технічної творчості м.Нікополь 

Дніпропетровської області, за роботу «Підводний  човен „Запоріжжя”»; 

 Катрича Дениса, вихованця гуртка «Авіамоделювання» Охтирського 

міського центру позашкільної освіти - Мала академія наук Сумської області, за 

роботу «Модель літака Цукерка»; 

 Мареуцу Максима, вихованця гуртка «Електрод» «Центр професійно-

технічної освіти № 1» Вінницької області, за роботу «Модель парканної секції»; 

 Киричука Олександра та Сорокіна Олександра, вихованців гуртка 

«Будівельник» Володимир-Волинського вищого професійного училища 

Волинської області, за роботу «Макет садиби «Еко-мрія по Волинськи»; 

 Колектив гуртка «Юний конструктор» Чернівецького обласного центру 

науково-технічної творчості, за роботу «Робокоп»; 

 Колектив авіамодельного гуртка, Менської станції юних техніків 

Чернігівської області, за роботу «Макет космічного корабля Роджер Янг»; 

 Колектив вихованців гуртка "Юний столяр" та "Юний радіоаматор" 

Комунального позашкільного навчального закладу "Будинок школяра"  

Чернігівської районної ради, за роботу «Макет Миколаївської церкви»; 

 Колектив вихованців гуртка «Технічна естетика» Здолбунівської районної 
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станції юних техніків Рівненської області, за роботу «Декоративний водограй»; 

 Коломійчука Ярослава, вихованця гуртка «Авіамоделювання» Сумського 

міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

«Модель літака «Paper Gap»; 

 Косаренка Володимира, вихованця клубу «Юних техніків» Літинської 

ЗОШ І-ІІІст. №1 Вінницької області, за роботу «Танк»; 

 Кравчук Софію, вихованку гуртка «М’яка іграшка» Центру технічної 

творчості та професійної орієнтації шкільної молоді  Дарницького р-ну м. Києва, 

за роботу «Мавпочка Чіта»; 

 Кушніра Віктора та Петрука Андрія, вихованців гуртка «Юний радіотехнік» 

Державного професійно-технічного навчального закладу «Вінницьке вище 

професійне училище сфери послуг», за роботу «Зоряне небо»; 

 Лактіонова Дмитра, вихованця гуртка «Технічне моделювання» 

Покровського виробничо-творчого центру дітей та юнацтва  Дніпропетровської 

області, за роботу «Макет танка КВ-2»; 

 Лелеку Олександра, вихованця гуртка «Авіамодельний» Центру науково- 

технічної творчості учнівської молоді «Сфера» м. Києва, за роботу «Учбова 

радіокерована модель»; 

 Лісковецького Дмитра, вихованця гуртка «Винахідників та 

раціоналізаторів»  Дубенської міської станція юних техніків Рівненської 

області, за роботу «Прилад для контролю життєдіяльності бджолосімей»; 

 Малярського Віталія, вихованця гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Монастирського районного будинку дитячої та юнацької 

творчості Тернопільської області, за роботу «Мініатюрна модель вітрильника 

"Atlantis" у пляшці»; 

 Мальчевського Антона, вихованця гуртка «Авіамодельний» Будинку 

дитячої творчості смт.Турійськ Волинської області, за роботу «Радіокерована 

модель літака біплана «ULTIMATE»; 

 Мартинова Валентина, вихованця гуртка «Раціоналізатори та 

винахідники» Комунального закладу «Станція юних техніків» Каховської 

міської ради Херсонської області, за роботу «Комбайн Колос»; 

 Мартиновського Ігоря, вихованця гуртка «Ремонт побутової техніки» 

комунального закладу «Дашівська станція юних техніків» Вінницької області, 

за роботу «Терморегулятор підігріву ґрунту теплиці»; 

 Муслімова Олега , вихованця гуртка «Нептун» Центру творчості дітей та 

юнацтва Жовтневого району м. Луганська, за роботу «Трьохщогловий барк 

«Дункан»; 
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 Муху Євгена, вихованця гуртка «Судномодельний спорт», Лебединського 

центру позашкільної освіти Сумської області, за роботу «Модель буксира»; 

 Пухкого Олександра та Аполонова Віталія, вихованців гуртка «Технічне 

конструювання» Чемеровецького районного будинку школярів Хмельницької 

області, за роботу «Токарний верстат Шашіль»; 

 Руденка Олександра, вихованця гуртка «Авіамодельний» Глухівського 

центру дитячої та юнацької творчості Сумської області, за роботу «Кордова 

модель літака ПО – 2»; 

 Рябоконя Романа та Москвіна Віктора, вихованців гуртка 

«Ракетомодельний» Сумської районної станції юних техніків, за роботу 

«Модель-копія американської ракети «Блек-Брант ХII»; 

 Сапеляка Сергія та Горинчука Дениса, вихованців гуртка «Зварник» 

Володимир-Волинського вищого професійного училища Волинської області, за 

роботу «Діюча модель контактного зварювання»; 

 Середу Дмитра, вихованця гуртка «Стендове моделювання» Дубенської 

міської станції юних техніків Рівненської області, за роботу «Фрагмент 

середньовічного замку»; 

 Солоненка Ярослава, вихованця клубу «Юних техніків» Літинської ЗОШ 

І-ІІІст. №1 Вінницької області, за роботу «Тракторець»; 

 Сухомлін Юлію, вихованку гуртка «М’яка іграшка» Центру технічної 

творчості та професійної орієнтації шкільної молоді  Дарницького р-ну м.Києва, 

за роботу «Тер’єр Люся»; 

 Тимошенка Віталія, вихованця гуртка «Авіамодельний» Сквирського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу 

«Механічна комаха»; 

 Тімуца Олександра, вихованця гуртка «Судномодельний» Центру дитячої 

та юнацької творчості Самарського району м. Дніпропетровська, за роботу 

«Модель тральщика»; 

 Торохтія Михайла та Залізняка Тараса, вихованців Тульчинського 

районного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Вінницької 

області, за роботу  «Модель радянського фронтового винищувача Ла-7»; 

 Тупікова Антона, вихованця гуртка «Радіоелектронного конструювання» 

Кам’янець-Подільської станції юних техніків Хмельницької області, за роботу 

«Очистка форсунок інжекторних двигунів»; 

 Цвігуна Ярослава, вихованця гуртка «Судномодельний» Вінницького 

обласного центру технічної творчості учнівської молоді, за роботу  «Модель 

патрульного катера; 

 Шевченко Поліну, вихованку гуртка «М’яка іграшка» Навчально-виховного 
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комплексу «Домінанта» м.Києва, за роботу «Жираф»; 

 Шершня Володимира, вихованця гуртка «Судномодельний» 

Бориспільського районного будинку дитячої та юнацької творчості Київської 

області, за роботу «Галіон ХVІІ ст.». 

 

1.2. Дипломом ІІ ступеня: 

 

 Асеєва Лева, вихованця гуртка «Судномодельний» Центру науково- 

технічної творчості учнівської молоді  «Сфера» Оболонського району м.Києва, 

за роботу «Рятувальний човен»; 

 Біль Андрія, Карпука Сергія та Шевчука Олександра, вихованців гуртка 

«Будівельник» Володимир-Волинського вищого професійного училища 

Волинської області, за роботу  «Архітектурна перлина м. Володимир-

Волинського, Успенський собор Пресвятої Богородиці»; 

 Бірука Юрія та Гуса Романа, вихованців гуртка «Електрик» Володимир-

Волинського вищого професійного училища Волинської області, за роботу 

«Подрібнювач зернових культур ПЗК-1М»; 

 Богуна Олега та Бородая Дениса, вихованців гуртка «Радіоконструювання» 

Центру науково- технічної творчості учнівської молоді «Сфера» Оболонського 

району м.Києва, за роботу «Пристрій для отримання додаткової енергії»; 

 Борисовець Олену, вихованку гуртка «М’яка іграшка» Центру технічної 

творчості та професійної орієнтації шкільної молоді  Дарницького р-ну м.Києва, 

за роботу «Співучий заєць»; 

 Бройка Ігоря, вихованця гуртка «Юний конструктор» Овідіопольської 

районної станції юних техніків Одеської області, за роботу «Пошуковик 

радіомонтажника»; 

 Воєводіна Олександра, вихованця гуртка «Раціоналізатори та 

винахідники» Комунального закладу «Станція юних техніків» Каховської  

міської ради Херсонської області, за роботу «Мікроавтобус Раф»; 

 Георгаріу Еммануїла, вихованця гуртка «Судномодельний» 

Перевальської станції юних техніків Луганської області, за роботу «Модель 

авіаносця Илластриес»; 

 Гречишкіна Олександра, вихованця гуртка «Електронік» Луганського 

державного будинку художньої та технічної творчості, за роботу 

«Демонстраційна модель пневмоприбиральної машини»; 

 Гринька Артема, вихованця гуртка «Оригінальне приладобудування» 

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді м.Первомайська 

Миколаївської області, за роботу «Універсальний автомат економного 
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мережного живлення»; 

 Губіна Артема, вихованця гуртка «Автомодельний » Рубіжанської станції 

юних техніків Луганської області, за роботу «Радіокерована модель класу РЦА 

Урал»; 

 Гуменюка Андрія, вихованця гуртка «Автомоделювання» Кам’янець-

Подільської станції юних техніків Хмельницької області, за роботу 

«Вузькоколійний паротяг BorsigBn 2t»; 

 Дементьєва Андрія, вихованця гуртка «Електрон» Ковельського 

професійного ліцею Волинської області, за роботу «Міні-пилорама», діюча 

модель; 

 Домотенка Степана, вихованця гуртка «Судномоделювання» Черкаського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

області, за роботу «Вітрильне  судно «Баунті»; 

 Дяченка Владислава, вихованця гуртка «Судномодельний», 

Міжшкільного центру трудового навчання та технічної творчості м.Нікополь 

Дніпропетровської області, за роботу «Яхта „Вега”»; 

 Завального Миколу, вихованця гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Кузнецовського будинку дитячої та юнацької творчості 

Рівненської області, за роботу «Українське посольство»; 

 Іванчика Андрія , вихованця гуртка «Обробка деревини» Городнянської 

станції юних техніків Чернігівської області, за роботу «Дитячий 

автонавантажувач »; 

 Каська Костянтина, вихованця гуртка «Технічне моделювання» 

Світловодського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Кіровоградської області, за роботу «Діюча модель автомобіля»; 

 Кириляка Олега, Херсуна Віталія та Левка Романа, вихованців гуртка 

«Технічний дизайн» Крижопільського районного будинку школяра Вінницької 

області, за роботу  «Залізничний вокзал»; 

 Клименка Данила, вихованця гуртка «Технічний дизайн» Житомирського 

міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

«Solar Impuls»; 

 Коваленко Діану, вихованку творчого об’єднання «Клуб рукотворного 

мистецтва» Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості 

«ПАДІЮН», за роботу «Джонка «Фенікс»; 

 Ковальчука Богдана, вихованця гуртка «Технічний дизайн» 

Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, за роботу «Танк БД-1»; 
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 Колектив вихованців гуртка «Народної творчості» Кролевецької районної 

станції юних техніків Сумської області, за роботу «Макет Січової церкви на 

Хортиці»; 

 Колектив вихованців гуртка «Початкового технічного моделювання» 

Волочиського районного будинку дитячої та юнацької творчості Хмельницької 

області, за роботу «Макет архітектурної форми (церква)»; 

 Колектив вихованців гуртка «Художнє випилювання» Комунального 

закладу «Районний будинок дитячої та юнацької творчості» Березнівської 

районної ради Рівненської області, за роботу «Ейфелева вежа»; 

 Колеснікова Іллю, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Олександрійського будинку дитячої та юнацької творчості Кіровоградської 

області, за роботу «Батьківська хата»; 

 Кондратенка Романа, вихованця гуртка «Повітряні змії» Станції юних 

техніків Довгинцівського району м.Кривого Рогу Дніпропетровської області, за 

роботу «Експериментальний повітряний змій»; 

 Безносюка Євгена та Бойка Валентина, вихованців гуртка «Технічне 

моделювання» Теплицького професійного аграрного ліцею Вінницької області, 

за роботу  «Модель трактора МТЗ-80 з картоплекопачем»; 

 Мосінзова Юрія, Шустова Романа та Поуданена Владислава, вихованців 

гуртка «Юний радіотехнік» Державного професійно-технічного навчального 

закладу «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг», за роботу 

«Сонячна система»; 

 Кукушкіна Миколу та Пуріц Дениса, вихованців гуртка 

«Авіамоделювання» Ватутінської міської станції юних техніків Черкаської 

області, за роботу «Літак ретро АИР-1»; 

 Куц Ігоря, вихованця гуртка «Стендове моделювання» Костопільського 

центру технічної творчості та комп’ютерних технологій Рівненської області, за 

роботу «Модель німецького тяжкого танку Т-IV Тигр»; 

 Куць Анатолія, вихованця гуртка «Судномодельний» Станції юних 

техніків Любомльської районної ради Волинської області, за роботу  «Стендова 

модель судна «Ботік Петра І-го»; 

 Лібегу Альону, вихованку гуртка «Автомодельний» Новоград-

Волинського районного центру творчості, спорту та туризму учнівської молоді 

Житомирської області, за роботу «ЗИС-5 (В)»; 

 Мартинюка Олександра, вихованця гуртка «Судномодельний» 

Коростишівської міської станції юних техніків Житомирської області, за роботу 

«Бакенне судно Шумава»; 
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 Марущака Владислава, вихованця гуртка «Юні винахідники та 

раціоналізатори» Шепетівського міського центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Хмельницької області, за роботу «Прилад для визначення 

прозорості води»; 

 Марчука Павла, вихованця гуртка «Авіамодельний» Маневицького 

районний центру творчості дітей та юнацтва Волинської області, за роботу 

«Модель ковшового екскаватора»; 

 Матійківа Олеся, вихованця гуртка «Основи інформаційних технологій» 

Рахівського районного центру науково-технічної творчості Закарпатської 

області, за роботу «Мультивібратор»; 

 Микитюка Олександра, вихованця гуртка «Авіамодельний» Будинку 

дитячої творчості смт. Турійськ Волинської області, за роботу «Радіокерована 

модель літака «SBACH 342»; 

 Мирошниченка Назара та Мирошниченка Юрія, вихованців гуртка 

«Технічне моделювання» Ічнянської станції юних техніків Чернігівської 

області, за роботу «Макет вітрильника "Confection"»; 

 Міхееву Софію, вихованку гуртка «М’яка іграшка» Навчально-виховного 

комплексу «Домінанта» м.Києва, за роботу «Закохані»; 

 Нараєвського Олександра, вихованця гуртка «Юні винахідники і 

раціоналізатори»  Старокостянтинівської міської станції юних техніків 

Хмельницької області, за роботу «Третя рука »; 

 Олексій Олену та Дзісь Івана, вихованців гуртка «Виготовлення 

сувенірів» Бершадської районної станції юних техніків Вінницької області, за 

роботу  «Міні-маникен «Куточок для ручної праці»; 

 Орос Василя та Шкрюба Василя, вихованців гуртка «Художня обробка 

деревини» Тячівського районного Центру дитячої та юнацької творчості 

Закарпатської області, за роботу «Модель паровоза»; 

 Осадчу Вероніку, вихованку гуртка «М’яка іграшка» Навчально-

виховного комплексу «Домінанта» м.Києва, за роботу «Білий ведмідь»; 

 Охоту Олександра, вихованця гуртка «Судномоделювання» Славутської 

міської станції юних техніків Хмельницької області, за роботу «Підводний 

човен С – 56»; 

 Полякевича Павла та Журавеля Віталія, вихованців гуртка «Електрик» 

Володимир-Волинського вищого професійного училища Волинської області, за 

роботу «Корнеплодорізка універсальна»; 

 Ражабова Артема, вихованця авіамодельного гуртка «КАМА» Центру 

позашкільної роботи Святошинського району м.Києва, за роботу 

«Радіокерована модель планера»; 
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 Реброва Артема та Тихонова Вʼячеслава, вихованців гуртка 

«Судномодельний» Ренійської станції юних техніків Одеської області, за 

роботу «Підводний човен Форель»; 

 Реньова Сергія, вихованця гуртка «Початкового технічного 

моделювання» Ічнянської станції юних техніків Чернігівської області, за роботу 

«Автомобіль"ЗІС"»; 

 Рівну Катерину та Серженюка Мирослава, вихованців гуртка «Основи 

науково-дослідницької діяльності» Бориспільського міського центру технічної 

творчості «Евріка» Київської області, за роботу «Універсальний 

фізіотерапевтично-мікрохірургічний прилад NR - 01»; 

 Рукаса Микиту, вихованця гуртка «Радіоконструювання» Будинку 

дитячої творчості Індустріального району м. Дніпропетровська, за роботу 

«Багатофункціональний частотомір»; 

 Страшенка Юрія, вихованця гуртка «Радіоконструювання» Станції юних 

техніків м.Вознесенська Миколаївської області, за роботу «Короткохвильовий 

приймач спостерігача Юра»; 

 Толмачова Івана, вихованця гуртка “Судномоделювання” Херсонського 

міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді Херсонської 

області, за роботу «Модель FSR-ECO mini»; 

 Фалюша Евгена, вихованця гуртка «Оператори колективної радіостанції» 

Ковельської міської станції юних техніків Волинської області, за роботу 

«Телеграфний ключ на РІС процесорі»; 

 Фіщука Сергія та Зінчука Сергія, вихованців гуртка «Технічна творчість» 

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

«Часникосаджалка ЧМ-1»; 

 Хоменка Максима та Хоменка Артема, вихованців гуртка «Обробка 

деревини» Миронівського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Київської області, за роботу «Вітряк»; 

 Чубатько Олександра, вихованця гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Рахівського районного центру науково-технічної творчості 

Закарпатської області, за роботу «Умка». 

 

1.3. Дипломом ІІІ ступеня: 

 Бабія Богдана, вихованця гуртка «Судномоделювання»  Житомирського 

міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

«Кліпер-шхуна Ліберті»; 
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 Балинець Віктора, вихованця гуртка «Авіамоделювання» Тальнівської 

районної станції юних техніків Черкаської області, за роботу «Весела 

карусель»; 

 Вареницького Федіра, вихованця гуртка «Автомоделювання» Камінь-

Каширської районної станції юних техніків Волинської області, за роботу 

«Ретро-автомобіль марки Вольтер-юніор»; 

 Веєрову Ніколь, вихованку гуртка «Судномодельний» Центру 

позашкільної освіти „Зміна” м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, за 

роботу «Радіокерована модель катера „Посейдон"»; 

 Волчевського Сергія, вихованця гуртка «Обчислювальної техніки та 

програмування» Херсонського міського центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Херсонської області, за роботу «Тестер трансформаторів»; 

 Гангура Михайла, вихованця гуртка «Автомоделювання» Хустського 

районного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Закарпатської 

області, за роботу «Корабель»; 

 Гангура Петра, вихованця гуртка «Автомоделювання» Хустського 

районного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Закарпатської 

області, за роботу «Танк - 154»; 

 Глущенка Вадима, вихованця гуртка «Юний конструктор» 

Овідіопольської районної станції юних техніків Одеської області, за роботу 

«Підсилювач на мікросхемі»; 

 Гриценка Віталія, вихованця гуртка картингістів Золотоніської станції 

юних техніків Черкаської області, за роботу Модель «Катюші БМ-13»; 

 Даценка Владислава, вихованця гуртка «Судномодельний» Вінницького 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

«Модель патрульного катера»; 

 Дацька Ростислава, вихованця гуртка «Історико-технічного 

моделювання» Будинку дитячої та юнацької творчості Франківського району 

м.Львова, за роботу «Модель винищувача США»; 

 Дирду Едуарда, вихованця гуртка «Юний електрик» Нововолинського 

вищого професійного училища Волинської області, за роботу «Синхронний 

генератор»; 

 Добрелю Ольгу та Гай Ольгу, вихованок гуртка «Розвиток математичних 

здібностей» Рівненського міського центру творчості учнівської молоді, за 

роботу «Універсальний математичний тренажер»; 

 Дончук-Донцова Дмитра, вихованця гуртка «Стендове моделювання» 

Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, за роботу « UNL-35»; 
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 Доротюка Миколу та Луцика Володимира, вихованців гуртка «Столяр» 

Любомльського професійного ліцею Волинської області, за роботу «Мрія 

маленького неандертальця велосипед»; 

 Доротюка Тимофія, вихованця гуртка «Ракетомоделювання» 

Дунаєвецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 4 Хмельницької області, за 

роботу «Ракета SATURN -1B»; 

 Жекало Назара, вихованця гуртка «Радіоконструювання» Котовської 

міської станції юних техніків Одеської області, за роботу «Саморобний 

електронний ЩУП для пошуку біоактивних точок на тілі людини»; 

 Загребельного Олега та  Кушніренка Олега, вихованців  гуртка «Технічне 

конструювання» Котовської міської станції юних техніків Одеської області, за 

роботу «Проект Саморобний прилад для подрібнення зерна»; 

 Зайцева Миколу, вихованця гуртка «Судномоделювання» Миколаївського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

«Міноносний катер»; 

 Залуцького Василя та Стрильчука Дмитра, вихованців гуртка 

«Радіотехнічний» Володимир-Волинського Центру позашкільної освіти 

Волинської області, за роботу «Прилад для сушіння»; 

 Земляного Олександра, вихованця гуртка «AIROBI» Центру дитячої та 

юнацької творчості м.Енергодара Запорізької області, за роботу 

«Резиномоторна модель-копія літака «Pilatus PC-6»; 

 Каспрова Назара, вихованця гуртка «Автомоделювання» Кам’янець-

Подільської станції юних техніків Хмельницької області, за роботу «Моделі 

танків Другої світової війни: Т-34-76, PZ-4 М »; 

 Головенька Віталія, вихованця гуртка «Юний зварювальник» Державного 

навчального закладу «Немирівський професійний ліцей Вінницької області, за 

роботу «Млинок»; 

 Кожанова Руслана, вихованця гуртка «Радіоелектронне конструювання» 

Щорської станції юних техніків Чернігівської області, за роботу "Міношукач"; 

 Колектив вихованців гуртка «Архітектурного дизайну» Комунального 

закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Львівської 

обласної ради, за роботу «Дзвіниця старовинної церкви»; 

 Колектив вихованців гуртка «Технічна творчість» Житомирського 

вищого професійного технологічного училища, за роботу «Роторний млин»; 

 Колектив вихованців гуртків «Технічний дизайн» та «Радіотехнічне 

конструювання» Чернівецького центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, за роботу «Містичний Стоунхенж»; 
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 Колектив вихованців гуртка «Юний конструктор» Чернівецького центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, за робот «Антисколіозний 

стілець»; 

 Колектив вихованців гуртка «Технічне моделювання» Будинку школярів 

м. Берестечко Волинської області, за роботу «Макет Михайлівської церкви 

с.Пляшева, 1650 рік»; 

 Копилюк Анастасію, вихованку гуртка «Технічний дизайн» Рахівського 

районного центру науково-технічної творчості Закарпатської області, за роботу 

«Корабель «Ніна» ; 

 Красніцьку Марину, вихованку гуртка «Технічний дизайн» 

Деражнянського районного будинку творчості дітей та юнацтва Хмельницької 

області, за роботу «Будинок»; 

 Кротіка Євгена та Акмагамбетова Вʼячеслава, вихованців гуртка 

«Технічне конструювання» школи-інтернат №5 м.Одеса, за роботу 

«Свердлильний верстат Праска»; 

 Кумінова Микиту, вихованця гуртка «Авіамоделювання» Комунального 

закладу «Станція юних техніків» Каховської  міської ради Херсонської області, 

за роботу «Модель надлегкого літального апарату»; 

 Куривчака Ореста, вихованця гуртка «Історико-технічного моделювання» 

Будинку дитячої та юнацької творчості Франківського району м.Львова, за 

роботу «Модель винищувача України»; 

 Левченка Владислава, вихованця гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Конотопської станція юних техніків Сумської області, за роботу 

«Модель автомобіля MAN tga»; 

 Лещенка Володимира, вихованця гуртка "Радіоелектронне 

конструювання»  Городнянської станції юних техніків Чернігівської області, за 

роботу «Маяк- МР-3 плеєр"»; 

 Литвинчука Павла, вихованця гуртка «Ракетокосмічний» 

Коростишівської міської станції юних техніків Житомирської області, за роботу 

«Ракета Вертикаль»; 

 Луніна Євгена, вихованця гуртка «Загальна електроніка» Станції юних 

техніків Тернівського району м.Кривого Рогу  Дніпропетровської області, за 

роботу «Прилад для пошуку пориву кабелю та визначення пошкоджених ламп 

у гірлянді »; 

 Малашенка Андрія, вихованця гуртка «Радіоелектроніки» Іванківського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу 

«Жар-птиця»; 
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 Маханька Владислава, вихованця гуртка «Конструювання транспортної 

техніки» Голопристанської районної станції юних техніків Херсонської області, 

за роботу «Діюча модель космодромного заправника Рубін – 317»; 

 Місяця Євгена, вихованця гуртка «Ракетомодельний» Комунального 

закладу «Дашівська станція юних техніків» Вінницької області, за роботу 

«Модель ракети „X35Э”»; 

 Міхеєва Іллю, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання»  

Корсунь-Шевченківського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Черкаської області, за роботу «Тарасова хата»; 

 Мордовського Тараса, вихованця гуртка «Телемеханік» Луцького вищого 

професійного училища, за роботу «Пристрій бездротової передачі звукового 

сигналу»; 

 Наконечного Сергія, вихованця гуртка «Юні програмісти» 

Хмельницького районного центру дитячої та юнацької творчості, за роботу 

«Комп’ютерний фізичний експеримент»; 

 Негря Івана, вихованця гуртка «Конструкторське ремесло» Хустського 

районного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Закарпатської 

області, за роботу «Шкатулка-чарівниця»; 

 Ніколаєву Анастасію, вихованку гуртка «Радіоелектроніки» Палацу 

творчості дітей та юнацтва Солом’янського району м.Києва, за роботу  

«Імітатор шуму морського прибою»; 

 Нечепоренко Анастасію, Шампорову Сніжану та Герасимову Юлію, 

вихованок гуртка «Технічний дизайн» Станції юних техніків 

м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області, за роботу «Палац снігової 

королеви»; 

 Нінічука Романа, вихованця гуртка «Технічна творчість» НВК «ЗОШ І-ІІІ 

ст.-дитячий садок» с. Річиця Ратнівського району Волинської області, за роботу 

«Трактор»; 

 Охрименка Руслана та Глушакова Сергія, вихованців гуртка «Моделіст 

конструктор» Ровеньківського центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді Луганської області, за роботу «Сторожова башта»; 

 Петруха Антона, вихованця гуртка «Ракетомодельний» Ніжинської 

станції юних техніків Чернігівської області, за роботу« Модель напівкопія 

дослідницької ракети  NIKE-ASP»; 

 Поліщука Богдана, вихованця гуртка «Радіоконструювання» 

Апостолівського будинку дитячої творчості Дніпропетровської області, за 

роботу «Міні-сверлильний верстат»; 
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 Потапського Олександра, вихованця гуртка «Технічне моделювання» 

Грицівської школи сприяння здоров'ю Шепетівського району  Хмельницької 

області, за роботу «Електронний аероіонізатор»; 

 Расевича Владислава, вихованця гуртка «Юні винахідники і 

раціоналізатори»  Старокостянтинівської міської станції юних техніків 

Хмельницької області, за роботу «Шалені кульки – 2»; 

 Рацина Ігоря та Сабадош Юрія, вихованців гуртка «Різьблення по дереву» 

Тячівського районного центру дитячої та юнацької творчості Закарпатської 

області, за роботу «Торпедний крейсер»; 

 Рудоманського Дмитра, вихованця гуртка «Історико-технічного 

моделювання» Будинку дитячої та юнацької творчості Франківського району 

м.Львова, за роботу «Модель винищувача Франції»; 

 Русила Андрія, вихованця гуртка «Юний технік» Луцького навчально-

виховного комплексу Волинської області № 9, за роботу «Робот»; 

 Самборського Сергія, вихованця гуртка «Радіоконструювання» 

Котовської міської станції юних техніків Одеської області, за роботу 

«Саморобний електронний охоронний пристрій»; 

 Саська Юрія, вихованця гуртка «Радіоелектронне конструювання» 

Рівненського міського центру творчості учнівської молоді, за роботу 

«Електронне вухо»; 

 Свірського Миколу, вихованця гуртка «Ландшафтний дизайн» 

Бердичівського професійного будівельного ліцею Житомирської області, за 

роботу «Проект дачного будинку»; 

 Сергеєва Дмитра, вихованця гуртка «Радіоелектроніка» Одеського 

обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання, за роботу 

«Сенсорний електронний прилад»; 

 Сердюка Віталія, вихованця гуртка «Технічна творчість» 

«Сєверодонецького вищого професійного училища» Луганської області, за 

роботу «Демонстраційна схема випрямлення змінного струму»; 

 Скіпора Валерія, вихованця гуртка «Юний моделіст» Центру технічної 

творчості та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького р-ну, за 

роботу «Колесо фортуни»; 

 Стельмуха Олександра, вихованця гуртка «Оператори колективних 

радіостанцій» Конотопської станції юних техніків Сумської області, за роботу 

«Робот, що оминає перешкоди»; 

 Сухацького Павла, вихованця гуртка «Технічна творчість» Ковельської 

міської станції юних техніків Волинської області, за роботу «Модель ковша 

екскаватора»; 
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 Тимошенка Олександра, вихованця гуртка «Юні моделісти-конструктори» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Одеська станція юних 

техніків Сігма» за роботу, «Воронцовський маяк»; 

 Тищенка Данила, вихованця гуртка «Раціоналізатори та винахідники» 

Комунального закладу «Станція юних техніків» Каховської  міської ради 

Херсонської області, за роботу «Трактор Білорусь»; 

 Троценко Дарію, вихованку гуртка «Загальна електроніка» Станції юних 

техніків Тернівського району м.Кривого Рогу Дніпропетровської області, за 

роботу «Визначення вологості глиняних виробів»; 

 Хвостенка Ростислава, Мартиненка Дмитра та Мартиненка Олександра, 

вихованців гуртка «Стендове моделювання» Сумської районної станції юних 

техніків, за роботу «Вітрильний човен Чорна перлина»; 

 Хорошенка Олександра, вихованця гуртка «Радіоелектроніка» Луцького 

вищого професійного училища, за роботу «Осцилографічний пробник»; 

 Чернія Данила, вихованця гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості «ПАДІЮН», за 

роботу «Дерев’яна споруда – млин XVIII ст.»; 

 Шако Олексія, вихованця гуртка «Загальнотехнічне моделювання з 

елементами інженерного конструювання» Шосткінської міської станції юних 

техніків Сумської області, за роботу «Дриль»; 

 Яременко Анну, вихованку гуртка «Історико-технічне моделювання» 

Броварського районного центру дитячої та юнацької творчості Київської 

області, за роботу «Масштабна модель танка Т-60 з екіпажем». 

 

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Т.в.о. директора                                                                                         І.Є. Левіна 
 



 17 

 

Додаток  

до наказу УДЦПО 

від 18.07.2014р. №07-07 

 

 

Таблиця підсумків 
Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської 

молоді “Наш пошук і творчість, тобі – Україно!” 2014 року 

 

 
Примітка: кількість балів визначена таким чином: 

за І місце – 5 балів, за ІІ місце – 3 бали, за ІІІ місце – 1 бал. 

№ 

п/п 

 

Області 

Кількість 

робіт 

Кількість призових 

місць 

Кількість 

балів 

1 

місце 

2 

місце 

3 

місце 

1. АР Крим − − − − − 

2. Вінницька  26 8 4 3 55 

3. Волинська  55 7 9 10 72 

4. Дніпропетровська  21 5 3 5 39 

5. Донецька  − − − − − 

6. Житомирська  22 1 4 5 22 

7. Закарпатська  21 − 4 6 18 

8. Запорізька  7 1 − 1 6 

9. Івано-Франківська  − − − − − 

10. Київська  10 3 2 2 23 

11. Кіровоградська  5 − 2 − 6 

12. Луганська  14 4 3 2 31 

13. Львівська  13 1 − 4 9 

14 Миколаївська  10 − 2 1 7 

15. Одеська  20 − 2 7 13 

16. Полтавська  − − − − − 

17. Рівненська  20 3 3 2 26 

18. Сумська  25 5 1 4 32 

19. Тернопільська  4 1 − − 5 

20. Харківська − − − − − 

21. Херсонська  25 1 2 4 15 

22. Хмельницька  24 2 5 6 31 

23. Черкаська  12 − 2 3 9 

24. Чернівецька  5 1 − 2 7 

25. Чернігівська  24 4 3 3 32 

26. м. Київ 33 6 6 2 50 

27. м. Севастополь  − − − − − 


