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Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

27.12.2013року № 1842 “Про затвердження Плану всеукраїнських і 

міжнародних заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2014 рік ” у червні-

липні ц.р. були підведені підсумки Всеукраїнської виставки-конкурсу робіт 

учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання. 

На конкурс було подано 438 робіт із 20 областей України та м. Києва за 

розділами: 

- найпростіші авіа- та ракетомоделі – 36 робіт; 

- найпростіші автомоделі – 68 робіт; 

- найпростіші судномоделі – 32 роботи; 

- найпростіші механічні ігри та іграшки, машини та механізми – 61 

робота; 

- ігри, іграшки та атракціони з використанням елементів 

електротехніки – 29 робіт; 

- вироби у стилі народних мистецтв  та сучасного дизайну– 78 робіт; 

- вироби в техніці оригамі та паперопластики – 67 робіт; 

- макети будівель – 24 роботи; 

- сувеніри та м’яка іграшка – 66 робіт. 

Найбільшу активність виявили вихованці позашкільних навчальних 

закладів: Волинської, Луганської, Сумської, Закарпатської областей та м.Києва 

(таблиця підсумків додається). 

За підсумками Всеукраїнської виставки-конкурсу робіт учнів молодшого 

шкільного віку з початкового технічного моделювання та на підставі рішення 

журі 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити:  

Про підсумки проведення  Всеукраїнської 

виставки-конкурсу робіт учнів молодшого 

шкільного віку з  початкового технічного 

моделювання  
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1.1. Дипломом І ступеня Українського державного центру 

позашкільної освіти: 

 

 Антонову Анну, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Комплексного 

позашкільного навчального закладу «Палац дитячої та юнацької творчості 

«Радість» м. Луганська, за роботу «Ажурний комірець»; 

 Горбатюк Анастасію, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Комплексного 

позашкільного навчального закладу «Палац дитячої та юнацької творчості 

«Радість» м.Луганська, за роботу «Великденний сувенір»; 

 Фільченко Софію, вихованку гуртка «Бісерне мистецтво» Комплексного 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 

Жовтневого району» м.Луганська, за роботу «Рідна земле»; 

 Пастушенка Іллю, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Алчевського центру науково-технічної творчості учнівської молоді Луганської 

області, за роботу «Модель бульдозера»; 

 Карпенко Марію, вихованку гуртка «Малюнок і живопис» Луганського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

«Оберіг для моєї бабусі»; 

 Коряковцеву Орину, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Стаханова Луганської області, за роботу «У 

садку Орини»; 

 Погребняк Єлизавету, вихованку гуртка «Чудова майстерня»  

Кремінського будинку дитячої творчості Луганської області, за роботу «Набір 

прикрас для вишуканої леді»; 

 Буковецького Андрія, вихованця гуртка «Юний технік» Хустського 

спеціалізованого загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів № 3 

Закарпатської області, за роботу «Гелікоптер»; 

 Маюр Корнелію та Котову Анастасію, вихованок гуртка «Прикладні 

мистецтва» Іршавської районної станції юних техніків Закарпатської області, за 

роботу «Веселі курочки»; 

 Дячук Мар’яну, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Рахівського районного центру науково-технічної творчості Закарпатської 

області, за роботу «Слоник лунтик»; 

 Колектив вихованців гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво»  

Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, за роботу «Закарпатське село взимку»; 
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 Колектив вихованців гуртка Мукачівського загальноосвітнього 

навчального закладу І-ІІІ ступенів № 1, Закарпатської області, за роботу «Макет 

кімнати»; 

 Омельченка Володимира та Колесника Миколу, вихованців гуртка 

«Початкового технічного моделювання» Носівської районної станції юних 

техніків Чернігівської області, за роботу «Весела карусель»; 

 Закружну Марію, вихованку гуртка «Аплікація» Городнянської станції 

юних техніків, Чернігівської області, за роботу  «Посадив дід ріпку…»; 

 Мазила Назара, вихованця гуртка «Початкового технічного 

моделювання» Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді, за роботу «Якщо добрий урожай, буде гарний каравай»; 

 Колектив вихованців гуртка «Початкового технічного моделювання» 

Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

гурток, за роботу «Ламборгіні кунтач»; 

 Андріанарісуа Аліну та Чумаченко Христину, вихованців гуртка «М’яка 

іграшка» Баштанського будинку дитячої та юнацької творчості Миколаївської 

області, за роботу «Домовички»; 

 Руцінського Валентина, вихованця гуртка «Початкового технічного 

моделювання» Летичівського районого центру творчості дітей та юнацтва 

Хмельницької області, за роботу «Модель-копія палубного «Винищувача 

вертикального зльоту»; 

 Шушковську Анастасію, вихованку гуртка «Моделювання іграшок – 

сувенірів» Славутської міської станції юних техніків Хмельницької області, за 

роботу «Рибак»; 

 Власенка Дениса та Марієнка Андрія, вихованців гуртка «Початкового 

технічного моделювання» Кам’янської станція юних техніків Черкаської області, 

за роботу «Пожежне авто»; 

 Левчука Ельдара, вихованця гуртка «Початкового технічного 

моделювання» Черкаського обласного Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді, за роботу «Танк тигр»; 

 Малищика Давіда та Уголькову Олександру, вихованців гуртка 

«Початкового технічного моделювання» Станції юних техніків міста Умані 

Черкаської області, за роботу «Загляньмо у вікна добрих казок»; 

 Манька Богдана, вихованця гуртка «Початкового технічного 

моделювання» Кам’янської станції юних техніків Черкаської області, за роботу 

«Потяг»; 



4 

 

 Васильченка Гліба та Стрельцова Миколу, вихованців гуртка 

«Ракетомодельний» Глухівського міського центру дитячої та юнацької 

творчості Сумської області, за роботу «Модель ракети мр-20»; 

 Гуріна Владислава та Філоненка Андрія, вихованців гуртка «Умілець» 

Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою 

молоддю, за роботу «Роботосімейка»; 

 Ворону Дарину, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Сумської районної станції юних техніків, за роботу «Шоколадниця»; 

 Бугай Дар’ю, вихованку гуртка «Паперопластика» Тростянецького палацу 

дітей та юнацтва Сумської області, за роботу «Весела парочка»; 

 Онищук Тетяну, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Охтирського міського центру позашкільної освіти – Мала академія наук 

Сумської області, за роботу «Пегас»; 

 Онищук Тетяну, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Охтирського міського центру позашкільної освіти – Мала академія наук 

Сумської області, за роботу «Замок steineek»; 

 Головню Богдана та Наумова Валерія, вихованців гуртка 

«Авіамодельний» Комунальної установи «Жмеринський районний будинок 

творчості школярів та юнацтва» Вінницької області, за роботу «Планер»; 

 Балана Олександра та Грищенка Максима, вихованців гуртка «Початкове 

технічне моделювання» Тульчинського районного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Вінницької області, за роботу «Свердлильний 

верстат»; 

 Поліщук Дарю, вихованку гуртка «Оригамі» Вінницького міського 

палацу дітей та юнацтва ім. Лялі Ратушної, за роботу «Мелодія творчості»; 

 Пруську Тетяну та Куценко Марію, вихованок гуртка «Українська 

лялька» районного Будинку школярів смт. Крижопіль Вінницької області, за 

роботу «Мати-годувальниця»; 

 Манзюка Олександра та Бондар Ольгу, вихованців гуртка «Художня 

кераміка» Ладижинського міжшкільного навчально-виробничого центру 

«Спадщина» Вінницької області, за роботу «Коні»; 

 Шаркову Ангеліну, вихованку гуртка «Чиполіно» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Заводського району м.Запоріжжя, за роботу «Пташеня»; 

 Трушину Вікторію, вихованку гуртка «Барви» Комунарського районного 

центру молоді та школярів м.Запоріжжя, за роботу «Глечик – гордість 

господині»; 
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 Ковальчук Олесю, вихованку гуртка «Паперопластики»  Буського 

будинку дитячої та юнацької творчості Львівської області, за роботу 

«Синичка»; 

 Божка Іллю, вихованця гуртка «Орігамі та паперопластика» Центру 

технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького 

району м.Києва, за роботу «Обеліск слави»; 

 Кузьменко Катерину, вихованку гуртка зразкового художнього колективу 

творчого об’єднання „Світ іграшки” Центру технічної творчості та професійної 

орієнтації шкільної молоді  Дарницького р-ну м.Києва, за роботу «Як козаки!»; 

 Бойчука Ростислава, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання 

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді «Сфера» Оболонського 

району м.Києва, за роботу «Модель круїзного судна»; 

 Скринську Меланію, вихованку гуртка «Судномодельний» 

Бориспільського районного будинку дитячої та юнацької творчості Київської 

області, за роботу «Двощоглове торгове судно ХІІ ст.»; 

 Бочарову Лідію, вихованку гуртка «Прикрась свій дім» Спеціалізованої 

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ст. № 9 з поглибленим вивченням іноземних мов  

м. Білої Церкви Київської області, за роботу «Мережана гостина»; 

 Литвиненко Олександру, Гайду Максима та Молодька Андрія, вихованців 

гуртка «Початкове технічне моделювання» Ірпінського еколого-технічного 

центру творчості школярів та молоді Київської області, за роботу «Мої мрії про 

місто»; 

 Ковальчук Ірину, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова м. Бердичева Житомирської 

області, за роботу «Стежка до бабусиної хати»; 

 Зеленка Владислава, вихованця гуртка «Початкового технічного 

моделювання» Володарсько-Волинського центру дитячої та юнацької творчості 

Житомирської області Електрифікована іграшка, за роботу «Таємнича 

скринька»; 

 Харченка Владислава, вихованця гуртка «Паперове моделювання» 

Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, 

за роботу «Всюдихід – всевмійка»; 

 Бачука Максима, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Костопільського центру технічної творчості та комп’ютерних технологій 

Рівненської області, за роботу «Модель підйомного крану»; 

 Орлова Максима, вихованця гуртка «Художня обробка деревини» 

Соснівського центру еколого-натуралістичної та туристсько-краєзнавчої 
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творчості Березнівської районної ради Рівненської області, за роботу 

«Крокодил»; 

 Тимошенка Дениса, вихованця гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №8, за роботу 

«Пральна машина»; 

 Віщак Ірину, Синяк Вероніку та Гріновецьку Вікторію, вихованок гуртка 

«Умілі руки» Мізоцького будинку школяра Рівненської області, за роботу 

«Лютеранський собор в рейкьявіку»; 

 Лятуринського Дмитра, вихованця гуртка «Початкового технічного 

моделювання з елементами експериментального конструювання» 

Голопристанської районної станції юних техніків Херсонської області, за 

роботу «Діюча модель токарного верстата»; 

 Романюка Єгора, вихованця гуртка «Початкового технічного 

моделювання з елементами експериментального конструювання» 

Голопристанської районної станції юних техніків Херсонської області, за 

роботу «Діюча модель універсального верстату»; 

 Ширяева Владислава, вихованця гуртка «Автомодельний» Одеського 

обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання, за роботу 

«Тролейбус»; 

 Євпака Володимира, вихованця гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Лановецького районного комунального будинку дитячої та 

юнацької творчості Тернопільської області, за роботу «Модель автомобіля 

рено»; 

 Баландюка Віктора, вихованця гуртка «Технічне моделювання» Станції 

юних техніків Тернопільської міської ради, за роботу «Паротяг з вагонами»; 

 Грицюк Ілону, вихованку гуртка «Художній розпис» Ківерцівського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Волинської області, за роботу 

«Декоративні стільчики»; 

 Денисову Анастасію, вихованку гуртка «Художне ткацтво» 

Ківерцівського районного центру дитячої та юнацької творчості Волинської 

області, за роботу «Казкові герої»; 

 Лучака Павла, вихованця гуртка «Стендове моделювання» Любомської 

станції юних техніків Волинської області, за роботу «Танк МАРК1»; 

 Германа Романа, вихованця гуртка «Авіамодельний» Любомської станції 

юних техніків Волинської області, за роботу «Літак ПЕ 3 »; 

 Савчука Іллю та Рожок Юлію, вихованців гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Луцького міського центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Волинської області, за роботу «Ніч яка місячна»; 
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 Каламуняка Давида, вихованця гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Іваничівського будинку дитячої та юнацької творчості 

Волинської області, за роботу «Модель екскаватора»; 

 Кобилінського Дмитра, вихованця гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Берестечківського будинку дитячої та юнацької творчості 

Волинської області, за роботу «Модель БМП-2»; 

 Самчук Анну, вихованку гуртка «Мурчикова майстерня» Рожищенського 

будинку дитячої творчості Волинської області, за роботу «Квіткова косу дама»; 

 Бондаренка Олексія, вихованця гуртка «Судномоделювання» Центру 

технічної творчості «Юність» м.Києва, за роботу «Контурна судномодель 

вітрильника»; 

 Шляпина Івана, вихованця гуртка «Судномоделювання» Центру технічної 

творчості «Юність» м.Києва, за роботу «Військовий катер». 

 

1.2. Дипломом ІІ ступеня Українського державного центру 

позашкільної освіти: 

 

 Константінову Юлію, вихованку гуртка «Бісерне мистецтво» 

Комплексного позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості» Жовтневого району м. Луганська, за роботу «Гердан карпатські 

мотиви»; 

 Мітченко Вероніку, вихованку гуртка «Бісерне мистецтво» комплексного 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» 

Жовтневого району м. Луганська», за роботу «Краватка»; 

 Архіпову Тетяну, вихованку гуртка «В’язання гачком» Комплексного 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» 

Жовтневого району м. Луганська, за роботу «Витинанки красуні зими»; 

 Алексіну Аліну, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

Центру позашкільної освіти м.Первомайська Луганської області, за роботу 

«Маленьке левенятко»; 

 Опришка Владислава, вихованця гуртка «Декоративна обробка деревини» 

Білокуракінського будинку дитячої та юнацької творчості Луганської області, 

за роботу «Сувенір до великодня»; 

 Фесенко Алісу, вихованку гуртка «Чудова майстерня» Кремінського 

будинку дитячої творчості Луганської області, за роботу «Різнобарвне літо»; 

 Маняка Юрія, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Мукачівської станції юних техніків Закарпатської області, за роботу «Формула-

1»; 
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 Колектив вихованців гуртка «Оригамі» Міжгірського районного будинку 

дитячої творчості , за роботу «Корзинка щастя»; 

 Колектив вихованців гуртка «Художні народні промисли» Хустського 

районного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Закарпатської 

області, за роботу «Квіти у вазі»; 

 Лесковець Наталію та Тонконога Станіслава, вихованців гуртка 

«Початкового технічного моделювання» Носівської районної станції юних 

техніків Чернігівської  області, за роботу «Потяг»; 

 Борщ Дар’ю, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок та сувенірів» 

Ніжинської станції юних техніків Чернігівської  області, за роботу «Сервіз»; 

 Даценко Дар’ю, вихованку гуртка «Початкового технічного 

моделювання» Ічнянської станції юних техніків Чернігівської області, за роботу 

«Соняшники»; 

 Осадченко Кароліну та Лисенко Дар’ю, вихованок гуртка «Початкового 

технічного моделювання» Новобузького центру позашкільної роботи дітей та 

юнацтва Миколаївської області, за роботу «Далматиночка»; 

 Денну Христину, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Новоодеської районої станції юних техніків Миколаївської області, за роботу 

«Аlfa romeo»; 

 Цимбалюка Олексія, вихованця гуртка «Початкового технічного 

моделювання» Великоберезнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

Полонського району Хмельницької області, за роботу «Кран-камаз»; 

 Баліцького Іллю, вихованця гуртка «Початкового технічного 

моделювання» Летичівського районного центру творчості дітей та юнацтва 

Хмельницької області, за роботу «Модель-копія гелікоптера coast-guard»; 

 Хвалибога Назарія, вихованця гуртка «Початкового технічного 

моделювання» Старокостянтинівської міської станція юних техніків 

Хмельницької області, за роботу «Airbus a320»; 

 Расевича Владислава, вихованця гуртка «Початкового технічного 

моделювання» Старокостянтинівської міської станції юних техніків 

Хмельницької області, за роботу «Шалені кульки»; 

 Гарматюка Олександра та Гарматюк Аліну, вихованців гуртка 

«Моделювання» Шаровечківської загальноосвітньої школа І-ІІІ ст.  

Хмельницького району , за роботу «Добрики за мир!»; 

 Катериногу Іллю, вихованця гуртка «Загально-технічного моделювання» 

Тальнівської районної станції юних техніків Черкаської області, за роботу 

«Каруселі»; 
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 Золотавіна Владислава, вихованця гуртка «Початкове технічне 

моделювання», Охтирського міського центру позашкільної освіти – Мала 

академія наук Сумської області, за роботу «Гвинтокрил «augusta»; 

 Полевика Сергія , вихованця гуртка «Ракетомоделювання» Шосткінської 

міської станція юних техніків Сумської області, за роботу «Напівкопія ракети 

«протон М»; 

 Савоненка Данила, вихованця гуртка «Стендове моделювання» 

Шосткінської міської станції юних техніків Сумської області, за роботу 

«Ракетний катер на підводних крилах «Суордфиш»; 

 Пташенчука Тимофія, вихованця гуртка «Умілі руки» Сумського 

обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 

Сумської області, за роботу «Левеня»; 

 Попова Максима, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Теплицької районної станції юних техніків Вінницької області, за роботу 

«Прес»; 

 Мончка Максима, вихованця гуртка «Технічне моделювання» 

Комунального закладу «Жмеринський міський центр позашкільної роботи» 

Вінницької області, за роботу« Альфа-ромео»; 

 Дрянєву Маріанну, вихованку гуртка «Юний дизайнер» Клубу дитячої та 

юнацької творчості «Зоряний» м.Бердянська Запорізької області, за роботу 

«Шапокляк»; 

 Троценко Дар’ю, вихованку гуртка «Початкового технічного 

моделювання» Чернігівської ЗОШ І- ІІІ  ст., Запорізької області за роботу 

«Корабель у бутилці»; 

 Зінченка Максима, вихованця гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Станції юних техніків міста Мелітополь Запорізької області, за 

роботу «Серія автомобілів»; 

 Мейстрика Ніколаса, вихованця гуртка «Стендове моделювання»  

Комунального закладу «Запорізький обласний Центр НТТУМ «Грані» 

Запорізької обласної ради Запорізької області, за роботу «Серія автомоделей»; 

 Базілевську Вікторію, вихованку гуртка «Батик» Центру дитячої та 

юнацької творчості м.Енергодара, за роботу Запорізької області «Царівна-

лебідь»; 

 Стручевського Тараса та Паськову Олену, вихованців гуртка 

«Початкового технічного моделювання» Бродівського районного центру 

науково-технічної творчості Львівської області, за роботу «Великодня 

карусель»; 



10 

 

 Вінніченко Вікторію, вихованку гуртка «Витинанки та аплікації» 

Новороздільського будинку дитячої та юнацької творчості Львівської області, 

за роботу «Лисичка і колобок »; 

 Джимау Анну, вихованку гуртка «Паперова майстерня» Центру технічної 

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

за роботу «Пам’яті воєнних літ»; 

 Рибак Катерину, вихованку гуртка «Бісерна фантазія» Центру технічної 

творчості та професійної орієнтації шкільної молоді  Дарницького р-ну 

м.Києва, за роботу «Панно «сфінкс»; 

 Ксюк Катерину, вихованку гуртка «Паперопластика» Київського Палацу 

дітей та юнацтва, за роботу «Танк в квітах»; 

 Дібровського Назара, вихованця гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Богуславського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Київської області, за роботу «Жук сонечко»; 

 Бондарук Анастасію, вихованку гуртка «М’яка іграшка» Тетіївського 

районного центру позашкільної освіти Київської області, за роботу «Сумка-

килимок для Катрусі»; 

 Трембовецьку Єлизавету, вихованку гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова м. Бердичева 

Житомирської області, за роботу «Грибна хатинка»; 

 Кучерешко Максима, вихованця гуртка «Технічне моделювання» 

Зарічненського районного будинку учнівської молоді, за роботу Рівненської 

області «Військовий вертоліт»; 

 Кононенко Владислава, вихованця гуртка «Початкове технічне 

моделювання»  Дубенської міської станції юних техніків Рівненської області, за 

роботу «Морське чудовище»; 

 Солов’я  Михайла, вихованця гуртка «Вироби із шкіри» Рівненського 

навчально-виховного комплексу №19 Рівненської області, за роботу «Рідна 

хата»; 

 Трум Олега та Дем’яненка Родіона, вихованців гуртка «Робота з 

соломкою»  Дубровицького центру позашкільної освіти Рівненської області, за 

роботу «Веселі мишенята»; 

 Зайцева Антона, вихованця гуртка «Моделювання транспортної техніки» 

Комунального закладу «Станція юних техніків» Каховської міської ради 

Херсонської області, за роботу «Летюче кроа з мікронезії»; 

 Шевчука Юрія, вихованця гуртка «Моделювання транспортної техніки» 

Комунального закладу «Станція юних техніків» Каховської міської ради 

Херсонської області , за роботу «Підводний човен юту»; 
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 Топкіну Софію, вихованку гуртка «Вогники» Херсонського 

загальноосвітнього навчально-виховного комбінату  за роботу, «Модель 

лошадка»; 

 Смолова Кирила, вихованця гуртка «Початкового технічного 

моделювання» Херсонського міського центру науково технічної творчості 

учнівської області, за роботу «Золотий експрес»; 

 Полуяткову Катерину, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Одеського центру дитячої та юнацької творчості «Зоресвіт», за роботу 

«Сільське подвір’я»; 

 Вишнякову Олександру, вихованку гуртка «Забава» Теплодарського 

будинку дитячої та юнацької творчості Одеської області, за роботу «Весняний 

настрій»; 

 Чігідіну Марину та Ушенко Юлію, вихованок гуртка «Умілі рученята» 

Одеського будинку дитячої та юнацької творчості «Домінінта» Одеської 

області, за роботу «Набір брелків»; 

 Лозінського Євгена, вихованця гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Одеського центру дитячої та юнацької творчості «Зоресвіт», за роботу «Кошик 

з квітами»; 

 Гребенко Вікторію та Сокура Юлію, вихованок гуртка «Початкове 

технічне моделювання» Станції юних техніків м.Кривого Рогу 

Дніпропетровської області , за роботу «Оглядове колесо»; 

 Колектив вихованців гуртка «Початкове технічне моделювання» Станції 

юних техніків Дніпропетровської міської ради, за роботу «Весільний 

автомобіль»; 

 Демчука Владислава, вихованця гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Лановецького районного комунального будинку дитячої та 

юнацької творчості Тернопільської області, за роботу «Модель літака каталіна»; 

 Колектив вихованців гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Лановецького районного комунального будинку дитячої та юнацької творчості 

Тернопільської області, за роботу «Карусель»; 

 Дудик Дарину, вихованку студії «Бджілка» Ківерцівського районного 

центру дитячої та юнацької творчості Волинської області, за роботу «Білочка»; 

 Дудко Іллю, вихованця гуртка «Перлина» Ківерцівського районного 

центру дитячої та юнацької творчості Волинської області, за роботу «У коси 

квіточку вплели»; 

 Черняк Аліну, вихованку гуртка «Художнє ткацтво» Ківерцівського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Волинської області, за роботу 

«Слоненя»; 
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 Некрасова Владислава, вихованця гуртка «Художне ткацтво» 

Ківерцівського районного центру дитячої та юнацької творчості Волинської 

області, за роботу «Домашні улюбленці»; 

 Хомич Павла, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Любомської станції юних техніків Волинської області, за роботу «Модель 

древньоєгипетського торгового судна»; 

 Чубка Сергія, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Луцького міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Волинської області, за роботу «Модель автомобіля»; 

 Воробя Максима, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Луцького навчально-виховного комбінату ЗОШ І-ІІІ ступенів Волинської 

області, за роботу «Головоломка»; 

 Чепенюк Анастасію, вихованку гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Ковельської станції юних техніків Волинської області, за роботу 

«Українські витинанки»; 

 Коменду Софію, вихованку гуртка «Паперопластика» Іваничівського 

будинку дитячої та юнацької творчості Волинської області, за роботу «Мудра 

сова»; 

 Савицьку Лідію–Алісію, вихованку гуртка «Вигоовлення сувенірів» 

Іваничівського будинку дитячої та юнацької творчості Волинської області, за 

роботу «Весняні квіти»; 

 Шевцову Ольгу, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді м.Луцька Волинської 

області, за роботу «Пожежна машина»; 

 Радчука Максима, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді м.Луцька Волинської 

області, за роботу «Веселе сонечко». 

 

1.3. Дипломом ІІІ ступеня Українського державного центру 

позашкільної освіти: 

 Гуріну  Віолетту, вихованку гуртка «Бісерне мистецтво  Комплексного 

позашкільного навчального закладу Центр дитячої та юнацької творчості 

Жовтневого району м. Луганська»  за роботу  «Черепаха»; 

 Бакумець Єгора,  вихованця гуртка Антрацитівської ЗОШ  I-III ступенів 

№ 10 Луганської області,  за роботу «Фортеця»; 

 Полякову Ніколь, вихованку гуртка «Вироби зі шкіри»  Брянківської 

міської станції юних техніків Луганської області, за роботу «Мишеня»; 
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 Бондара Володимира, вихованця гуртка «Умілі ручки» Сузходільської 

ЗОШ I-III ступенів № 5 Луганської області,  за роботу «Весняне диво»; 

 Деркачова Віктора, вихованця гуртка «Початкового технічного 

моделювання» Ровеньківської СШ I-III ступенів №3 Луганської області, за 

роботу «Собака дружок»; 

 Шувикіна Станіслава, вихованця гуртка «Початкового технічного 

моделювання» Ровеньківської гімназії № 1 Луганської області, за роботу 

«Кольоровий коник»; 

 Шаповалову Еліну та Кабашенко Тетяну, вихованок гуртка «Початкового 

технічного моделювання»  Новоганнівської ЗШ I-III ступенів Краснодонського 

району Луганської області,  за роботу «Одарка та Панас»; 

 Лобачевського Владислава та Житковець Тетяну, вихованців гуртка 

«Початкового технічного моделювання» Орджонікідзевської ЗШ I-III ступенів 

Краснодонського району Луганської області,  за роботу «Чиста енергія – наше 

майбутнє»; 

 Сіняк Єлизавету, вихованку гуртка «Бісерне мистецтво»  

Новопсковського будинку дитячої та юнацької творчості Новопсковської 

районної ради Луганської області, за роботу «Найкращий друг»; 

 Лопатіну Наталію, вихованку гуртка  «Бьюті Стайл»  Новопсковського 

будинку дитячої та юнацької творчості Новопсковської районної ради 

Луганської області,  за роботу «Ранок на селі»; 

 Веремеєнка Володимира, вихованця гуртка «Початкового технічного 

моделювання»  Кам’янської ЗОШ  I-III ступенів Новопсковського району 

Луганської області,  за роботу «Мрія»; 

 Хворостян Ангеліну, вихованку гуртка «Малюнок і живопис» 

Старобільського районного будинку творчості дітей та юнацтва Луганської 

області, за роботу  «Умка»; 

 Дуванську Варвару, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів»  

Старобільського районного будинку творчості дітей та юнацтва Луганської 

області,  за роботу «Кіт василь»; 

 Моісеєнко Вікторію, вихованку гуртка «Одяг на ляльок» Старобільського 

районного будинку творчості дітей та юнацтва Луганської області,  за роботу 

«Котик і мишка»; 

 Ком’яті Даніїла, вихованця гуртка  «Початкове технічне моделювання» 

Хустського районного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Закарпатської області,  за роботу «Побратими»; 



14 

 

 Терембець Олександру, вихованку гуртка  «Природа і фантазія» 

Іршавської районної станції юних техніків Закарпатської області,  за роботу 

Гаражні скарби»; 

 Томишинець Ангеліну та Дуркоту Юлію, вихованок гуртка  

«Декоративно-ужиткове мистецтво» Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді,  за роботу «Великодні сувеніри»; 

 Митровку Крістіну, вихованку гуртка  «Декоративно-ужиткове 

мистецтво» Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді ,  за роботу «Писанка»; 

 Колектив вихованців гуртка  «Орігамі» Тячівського районного центру 

дитячої та юнацької творчості Закарпатської області,  за роботу «Шахмати»; 

 Булденка Олександра та Голову Анастасію, вихованців гуртка 

«Початкового технічного  моделювання» Щорської станції юних техніків 

Чернігівської області, за роботу «Під вітрилами до мрії»; 

 Голову Анастасію, вихованку гуртка «Початкового технічного  

моделювання» Щорської станції юних техніків Чернігівської області,  за роботу 

«Нічничок для сестрички»; 

 Єфименко Анастасію, вихованку гуртка «Початкового технічного  

моделювання» Щорської станції юних техніків Чернігівської області,  за роботу 

«Село і серце одпочине»; 

 Тунік Лілію, вихованку гуртка  «Початкового технічного  моделювання» 

Ніжинської  станції юних техніків Чернігівської області,  за роботу «Рибка 

мілла і розумна, і вродлива»; 

 Сердюк Діану, вихованку гуртка «Початкового технічного  

моделювання» Новгород-Сіверської станції юних техніків Чернігівської 

області, за роботу «Черевик»; 

 Гоголєву Поліну, вихованку гуртка  «Початкового технічного  

моделювання» Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді,  за роботу «Будівля 17 століття»; 

 Філімоненка Владислава, вихованця гуртка  «Початкового технічного  

моделювання» Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді ,  за роботу «Будинок гномів»; 

 Гончарова Дениса, вихованця гуртка  «Моделювання іграшок-сувенірів» 

Станції юних техніків м.Южноукраїнська Миколаївської області,  за роботу 

«Весела карусель»; 

 Бабенко Марію та Бабенка Юрія, вихованців гуртка  «Початкового 

технічного моделювання» Миколаївського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Казкова карусель»; 
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 Аркушу Катерину, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

Станції юних техніків м.Южноукраїнська Миколаївської області, за роботу 

«Дівчина-весна»; 

 Черненко Іванну, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Станції 

юних техніків м.Южноукраїнська Миколаївської області, за роботу «Ракета 

Україна»; 

 Колектив вихованців гуртка «Початкового технічного моделювання» 

Новобузького центру позашкільної роботи дітей та юнацтва Миколаївської 

області, за роботу «Виноград»; 

 Наталочкіну Юлію, вихованку гуртка «Фантазія» Баштанського будинку 

дитячої та юнацької творчості Миколаївської області,  за роботу «Песик»; 

 Призеглей Артема, вихованця гуртка «Паперопластика» Новоодеської 

районної станції юних техніків Миколаївської області, за роботу «Літачок 

мардастін»; 

 Жукотського Миролюба, вихованця гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Новоодеської районої станції юних техніків Миколаївської 

області,  за роботу «Кар’єрний грузовик»; 

 Чихареву Анжеліку, вихованку гуртка «Початкове технічне 

моделювання»  Миколаївського  обласного центру науково-технічної творчості, 

за роботу «Романтичне сільське кантрі»; 

 Криворучка Валерія, вихованця гуртка  «Історико-технічного стендового 

моделювання» Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва ,  за роботу 

«Болід f1 “mp-27”»; 

 Корніюка Назара, вихованця гуртка  «Авіамоделювання» Полонського 

будинку творчості школярів Хмельницької області, за роботу «У-2 (нічна 

відьма)»; 

 Нестера Михайла, вихованця гуртка «Початкового технічного 

моделювання» Летичівського районного центру творчості дітей та юнацтва 

Хмельницької області,  за роботу «Макет підводного човна»; 

 Фролова Назарія, Бакуменка Владислава та Копитка Дениса, вихованців 

гуртка «Конструювання виробів з деревини» Новоушицького районного 

будинку дитячої творчості Хмельницької області, за роботу «Хатинка із казки 

лисиця і заєць»; 

 Костюка Валентина, вихованця гуртка  «Початкового технічного 

моделювання» Антонінського районного будинку творчості дітей та юнацтва 

Красилівського району Хмельницької області,  за роботу «Гра магнітний тир»; 
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 Колектив вихованців гуртка «Умілі ручки» Шепетівської 

спеціалізованої школи-інтернат І-ІІІ ст. Хмельницької області,  за роботу 

«Запрошуємо до чаювання»; 

 Пилипчук Тетяну, вихованку гуртка «М’яка іграшка» Городецької 

початкової школи І ст. Хмельницької області,  за роботу «Весела Василина»; 

 Тарноруцьку Дар’ю, вихованку гуртка «Початкового технічного 

моделювання» Станції юних техніків міста Умані Черкаської області,  за роботу 

«Гойдалка - веселі спогади дитинства»; 

 Мірошніченко Анастасію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів»   

Золотоніської станції юних техніків Черкаської області,  за роботу «Матроскін з 

золотоноші»; 

 Приходька Тимура , вихованця гуртка «Ракетомодельний» Буринського 

районного будинку дитячої та юнацької творчості Сумської області,  за роботу 

«Модель напівкопія ракети «міса»; 

 Христенко Анастасію, вихованця гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Липоводолинського районного будинку дітей та юнацтва Сумської області, за 

роботу «Скринька магія мережива»; 

 Високоса Костянтина, вихованця гуртка «Умілі руки» Середино-

Будського центру дитячої та юнацької творчості Сумської області,  за роботу 

«Танк»; 

 Прибегу Вікторію та Теличук Каріну, вихованок гуртка  «Різьба по 

дереву» Бершадської районної станції юних техніків Вінницької області,  за 

роботу «Літак ан-2»; 

 Воловодівського Івана, вихованця гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Теплицької районної станції юних техніків Вінницької 

області,  за роботу «Хлопчик  і ведмідь»; 

 Балана Олександра та Сандуляка Владислава, вихованців гуртка 

«Початкове технічне моделювання» Тульчинського районного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Вінницької області, за роботу 

«Глісер»; 

 Ковальчук Катерину та Волинця Матвія, вихованців гуртка  «Початкове 

технічне моделювання» Вінницького міського палацу дітей та юнацтва ім. 

Лялі Ратушної,  за роботу «Лісова галявина»;  

 Гладченко Катерину, вихованку гуртка  «Чиполіно» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Заводського району м.Запоріжжя ,  за роботу «Розповідь 

маленького Тараса»; 
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 Проскуру Діану, вихованку гуртка  «Фітодизайн» Комунального закладу 

«Районний центр дитячої та юнацької творчості» Гуляйпільської районної ради 

Запорізької області,  за роботу «Кукурудзяні ляльки»; 

 Гордієнка Кирила, вихованця гуртка «Авіамодельний» Токмацького 

центру дитячої та юнацької творчості Запорізької області,  за роботу «Модель 

літака «по-2»; 

 Биліменко Анастасію, вихованку гуртка «Умілі руки» Станції юних 

техніків Запорізької міської ради,  за роботу «Дівчина – весна»; 

 Антоненко Маргариту, вихованку гуртка «Сувенір» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Заводського району м.Запоріжжя, за роботу «Українське 

село»; 

 Єдиновича Владислава, вихованця гуртка «Авіамодельний» Золочівської 

станції юних техніків Львівської області, за роботу «Діюча одноступінчаста 

модель ракети»; 

 Куралова Іллю та Бойчука Романа, вихованців гуртка  «Технічної 

творчості молодших школярів» Львівської області, за роботу «Веселий коник»; 

 Гуменну Анну, вихованку гуртка «Рукодільниця» Новороздільського 

будинку дитячої та юнацької творчості Львівської області,  за роботу «Веселий 

сніговик»; 

 Шкрібинець Мар’яну, вихованку гуртка «Оригамі» Сколівського 

районного будинку дитячої та юнацької творчості Львівської області,  за роботу 

«Корабель мрії»; 

 Хандусенко Дениса, вихованця гуртка «Судномоделювання» 

Знам’янського центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області,  

за роботу «Яхта destriero»; 

 Булгакову Анастасію, вихованку гуртка «Скринька для допитливих» 

Київського палацу дітей та юнацтва, за роботу «Вітрила рідного краю»; 

 Куликовську Маргариту, вихованку гуртка  «Початкове технічне 

моделювання» Центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Дніпровського району м.Києва, за роботу «Тарас Шевченко»; 

 Славінського Костянтина, вихованця гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Центру науково-технічної творчості учнівської молоді  «Сфера» 

Оболонського районум.Києва,  за роботу «Марсохід»; 

 Кудрявцева Лева, вихованця гуртка «Судномодельний» Центру 

творчості дітей та юнацтва Святошинського р-ну м. Києва, за роботу 

«Риболовний бот»; 
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 Шелест Єлизавету, вихованку гуртка  «Об’ємна пластика» Броварського 

навчально-виховного об’єднання Київської області, за роботу «Вишитий 

рушник»; 

 Скорохода Данила, вихованця гуртка «Початкового технічного 

моделювання» Житомирського міського центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді,  за роботу «Легкоатлет»; 

 Колектив вихованців гуртка «Судномодельний» Здолбунівської районної 

станція юних техніків Рівненської області,  за роботу «Модель річкового 

катера»; 

 Бабіка Богдана, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Рафалівського центру дитячої та юнацької творчості Володимирецького району 

Рівненської області,  за роботу «Черепаха»; 

 Паламарчук Лідію, вихованку гуртка «Моделювання транспортної 

техніки» Комунального закладу «Станція юних техніків» Каховської міської 

ради Херсонської області,  за роботу «Кіт на велосипеді»; 

 Кравченко Світлану, вихованку гуртка «Судномоделювання» 

Херсонського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді,  

за роботу «Парусник lana»; 

 Гончар Валерію, вихованку гуртка «Початкового технічного 

моделювання» Херсонського міського центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді, за роботу «Грузовий планер з м’яким крилом на буксирі»; 

 Абуладзе Алевтину, вихованку гуртка «Пчѐлка» Одеського міського 

палацу дитячої та юнацької творчості «Еврика», за роботу «Веселі сучки»; 

 Пільник Владу, вихованку гуртка «Відображення» Одеського центру 

дитячої та юнацької творчості «Еврика»,  за роботу «Соняшний день святого 

Валентина»; 

 Батюк Ольгу та Заворотчеву Софію, вихованок гуртка «Початкове 

технічне моделювання» Станції юних техніків м.Рені Одеської області, за 

роботу «Виноград»; 

 Меркухіна Іллю, вихованця гуртка  «Початкове технічне моделювання» 

Станції юних техніків Дзержинського району м.Кривого Рогу 

Дніпропетровської області,  за роботу «Церква»; 

 Мельник Анастасію та Мельник Софію, вихованок гуртка  «Моделювання 

іграшок та сувенірів» Залозецького будинку дитячої та юнацької творчості 

Тернопільської області,  за роботу «Коло гаю , в чистім полі криниця стояла»; 

 Кузько Катерину, вихованку гуртка «Паперопластика» Максимовської 

ЗОШ Тернопільської області,  за роботу «Орігамі козак і козачка»; 
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 Губайдуліна Олександра, вихованця гуртка  «Технічне моделювання для 

молодших школярів» Ківерцівського районного центру дитячої та юнацької 

творчості Волинської області,  за роботу «Модель вантажного автомобіля»; 

 Степанюка Олександра, вихованця гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Любомської станції юних техніків Волинської області, за роботу 

«Модель підводного човна»; 

 Куць Романа та Давидюк Дарину, вихованців гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Маневицького районного центру творчості дітей та юнацтва 

Волинської області,  за роботу «Христос воскрес»; 

 Романюка Назарія, вихованця гуртка  «Початкове технічне моделювання»  

Ковельської станції юних техніків Волинської області, за роботу «Карлсон і 

малюк»; 

 Колектив вихованців гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості Волинської області, за 

роботу «Веселий трамвайчик»; 

 Давидюк Тетяну, вихованку гуртка «Природна мозаїка» Турійського 

будинку дитячої та юнацької творчості Волинської області,  за роботу 

«Природа рідного краю»; 

 Караваєва Макара, вихованця гуртка «Судномоделювання» Центру 

технічної творчості «Юність» м.Києва,  за роботу «Підводний човен». 

 

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

 

 

Т.в.о. директора                                                                                         І.Є. Левіна 
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Додаток до наказу 

УДЦПО 

від 29 липня 2014 № 07-13 
 

Таблиця підсумків 
Всеукраїнської виставки-конкурсу робіт учнів молодшого шкільного віку з  

початкового технічного моделювання 

 

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  23 5 2 4 35 

3. Волинська  50 8 12 5 81 

4. Дніпропетровська  16 − 2 1 7 

5. Донецька  − − − − − 

6. Житомирська  6 3 1 1 19 

7. Закарпатська  30 5 3 5 39 

8. Запорізька  26 2 5 5 30 

9. Івано-Франківська  − − − − − 

10. Київська  10 3 2 1 22 

11. Кіровоградська  8 − − 1 1 

12. Луганська  45 7 6 14 67 

13. Львівська  19 1 2 4 15 

14 Миколаївська  20 1 2 9 20 

15. Одеська  24 1 4 3 20 

16. Полтавська  − − − − − 

17. Рівненська  20 4 4 2 34 

18. Сумська  23 6 4 3 45 

19. Тернопільська  9 2 2 2 18 

20. Харківська − − − − − 

21. Херсонська  16 2 4 3 25 

22. Хмельницька  26 2 5 7 32 

23. Черкаська  14 4 1 2 25 

24. Чернівецька  − − − − − 

25. Чернігівська  27 4 3 7 36 

26. м. Київ 24 5 3 5 39 

27. м. Севастополь  − − − − − 


