
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

Н А К А З  

 

 

30.06.2015                                             м. Київ                                                  № 06-28 

 

 

Про підсумки проведення  

Всеукраїнської виставки-конкурсу  

робіт учнів молодшого шкільного віку з 

початкового технічного моделювання 

 

 

Відповідно до наказу  Міністерства  освіти і науки  України від 14.08.2014  

№ 936 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2014/2015 навчальний рік за 

основними напрямами позашкільної освіти» з 12 по 17 червня 2015 року 

Українським державним центром позашкільної освіти було проведено оцінку 

експонатів представлених на Всеукраїнську виставку-конкурс робіт учнів 

молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання (далі 

Конкурс). 

На Конкурс було подано 332 роботи із 23 областей України та м.Києва. 

Найбільшу кількість призових місць вибороли вихованці позашкільних 

навчальних закладів: Вінницької, Волинської, Житомирської, Івано-

Франківської, Київської, Чернігівської областей та міста Києва (таблиця  

підсумків додається). 

Не взяли участі у Конкурсі позашкільні навчальні заклади: Луганської та 

Харківської областей. 

Відповідно до рішення журі 

 

 

Н А К А З У Ю: 

1. Нагородити дипломами Українського державного центру 

позашкільної освіти:  

Дипломом І ступеня 

Бабія Дениса, вихованця Тячівського загальноосвітнього навчального 

закладу І-ІІІ ступенів № 2 Закарпатської області, за роботу «Корабель»; 
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Байло Владислава, вихованця Житомирського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Гелікоптер Мі-24»; 

Висілик Дмитра та Висілик Дениса, вихованців Хмельницького районного 

центру дитячої та юнацької творчості, за роботу «Українська міжконтинентальна 

ракета «Миротворці»; 

Гайдука Дениса, вихованця Ірпінського еколого-технічного центру 

творчості школярів та молоді Київської області, за роботу «Тауерський міст 

(Лондон)»; 

Гнатова Павла та Гайдук Поліну, вихованців Центру технічної творчості та 

професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста Києва, за 

роботу «Геометричні фантазії шахового королівства»; 

Гомонюка Тараса, вихованця Позашкільного навчального закладу «Будинок 

дитячої творчості» Червоноармійського району Житомирської області, за роботу 

«Водяний млин»; 

Дердера Данііла, вихованця Великобагачанської районної станції юних 

техніків Полтавської області, за роботу «Діюча модель цивільного судна 

«Svitava»; 

Димарчука Олександра, вихованця Старовижівського будинку школяра 

Волинської області, за роботу «Біля млина»; 

Євдокімову Вікторію, вихованку Хустського районного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Закарпатської області, за роботу «Їжачок»; 

Жмурко Альону, вихованку Рокитнянського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Київської області, за роботу «Дитяча розвиваюча м’яка 

книжечка»; 

Задорожнього Олександра та Задворного Володимира, вихованців Центру 

науково-технічної творчості молоді «Сфера» Оболонського району міста Києва, 

за роботу «Ракетоносій еко-сувенір»; 

Калуцького Іллю, вихованця Чемеровецького районного будинку школярів 

Хмельницької області, за роботу «Вітрильник»; 

Кедись Софію, вихованку Дубенської міської станції юних техніків 

Рівненської області, за роботу «Собачка Перлинка»; 

Ковалько Анастасію, вихованку Сокальської станції юних техніків 

Львівської області, за роботу «Скат»; 
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Козак Максима, вихованця Тетіївського районного центру позашкільної 

освіти Київської області, за роботу «Тетіївський Козак»; 

Козарука Андрія, вихованця Долинської станції юних техніків Долинської 

районної ради Івано-Франківської області, за роботу «Замок»; 

Колектив вихованців гуртка «Квілінг» Вознесенського районного дитячого 

та юнацького центру Миколаївської області, за роботу «Яскравий дивосвіт»; 

Колектив вихованців гуртка «Паперопластика» Кривоозерського будинку 

дитячої творчості Миколаївської області, за роботу «Їжачок»; 

Колектив вихованців гуртка «Юний технік» Чемеровецького районного 

будинку школярів Хмельницької області, за роботу «Човен»; 

Колектив вихованців Лановецького районного комунального будинку 

дитячої та юнацької творчості Тернопільської області, за роботу «Модель 

вантажівки «Epson»; 

Колектив вихованців Чернігівського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Комбайн колос СК-6»; 

Коломойця Тараса, вихованця Стрийської станції юних техніків Львівської 

області, за роботу «Вітрильник»; 

Косило Олексія та Нестерчук Марину, вихованців Чернівецького клубу 

юних техніків «Кварц», за роботу «Макет Свято-Миколаївського собору міста 

Чернівців»; 

Костюка Тараса, вихованця Станції юних техніків Любомльської районної 

ради Волинської області, за роботу «Модель екскаватора «Катерпіллар»; 

Кулікову Вероніку, вихованку Знам’янського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Кіровоградської області, за роботу «Голуби в альтанці»; 

Кухара Богдана, вихованця Станції юних техніків міста Краматорська 

Донецької області, за роботу «Літак Ф-14»; 

Лонського Сергія, вихованця Кременчуцького міського центру 

позашкільної освіти Полтавської області, за роботу «Модель підводного човна 

«Щука - 402»; 

Мироненка Владислава та Цибінога Олександра, вихованців Комунального 

позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацький центр художньої та 

технічної творчості» Дніпропетровської міської ради, за роботу «Крейсер 

«Україна»; 
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Назімова Максима, вихованця Бориспільського міського центру технічної 

творчості «Евріка» Київської області, за роботу «Урал 375 Д»; 

Ніконорову Євгенію, вихованку Комунального закладу «Будинок творчості 

дітей та юнацтва міста Дніпродзержинська» Дніпропетровської області, за 

роботу «Шаблезуба білка»; 

Новак-Кривчук Юліанну, вихованку Комунального позашкільного 

навчального закладу «Одеська станція юних техніків «Сігма», за роботу 

«Півень»; 

Онтіверо-Валс Микиту, вихованця Городянської станції юних техніків 

Чернігівської області, за роботу «Модель танка»; 

Охналь Вероніку, вихованку Центру позашкільної роботи Жовтневого 

району Миколаївської області, за роботу «Первоцвіти»; 

Панова Валентина, вихованця Славутської міської станції юних техніків 

Хмельницької області, за роботу «Л- 29 Дельфін»; 

Попелянську Поліну, вихованку Станції юних техніків – Центру науково-

технічної творчості молоді Дніпровського району міста Києва, за роботу «Весела 

панда»; 

Поповича Василя, вихованця Ганичівського загальноосвітнього навчального 

закладу І-ІІІ ступенів Тячівського району Закарпатської області, за роботу 

«Хатинка на курячих ніжках»; 

Пудлик Олеся, вихованця Козівського районного будинку дитячої та 

юнацької творчості Тернопільської області, за роботу «Панно Моя Україна»; 

Рачкова Антона, вихованця Лановецького районного комунального будинку 

дитячої та юнацької творчості Тернопільської області, за роботу «Модель 

Автокран»; 

Ружевича Артема, вихованця Долинської станції юних техніків Долинської 

районної ради Івано-Франківської області, за роботу «Авіамодель»; 

Савчука Іллю та Косинського Володимира, вихованців Комунального 

закладу «Луцький центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької 

міської ради», за роботу «Весела карусель»; 

Синаговську Анастасію, вихованку Сокальської станції юних техніків 

Львівської області, за роботу «Рухома фортеця»; 

Скорич Владислава, Задворного Володимира, Костенка Михайла, Іванченка 

Іллю, Богуславського Романа, Шувалова Ростислава та Славінського 
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Костянтина, вихованців Центру науково-технічної творчості молоді «Сфера» 

Оболонського району міста Києва, за роботу «Кероване авто»; 

Соколова Максима, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу «Будинок  дитячої творчості Дніпропетровської міської ради», за роботу 

«Карета»; 

Соловарову Анастасію, вихованку Ладижинського міжшкільного 

навчально-виробничого центру "Спадщина" Вінницької області, за роботу 

«Казковий будиночок»; 

Стожка Дмитра, вихованця Кролевецької районної станції юних техніків 

Сумської області, за роботу «Ракетний катер»; 

Токманова Антона, вихованця Глухівського міського центру позашкільної 

освіти Сумської області, за роботу «Хата Т.Г.Шевченка»; 

Топкіну Софію, вихованку Херсонської загальноосвітньої школа № 11, за 

роботу «Самохідна машина»; 

Тюренкова Георгія, Волинець Матвія та Кравчук Дар'ю, вихованців 

Вінницького міського палацу дітей та юнацтва ім. Лялі Ратушної, за роботу 

«Колісний одноковшний погрузчик»; 

Узун Тимофія та Афанасієвського Павла, вихованців Ренійської районної 

станції юних техніків Одеської області, за роботу «Бронекатер»; 

Українця Володимира та Шакула Андрія, вихованців Хмільницької 

районної комунальної позашкільної навчальної установи «Центр дитячої та 

юнацької творчості» Вінницької області, за роботу «Аеросані»; 

Фасоля Олександра, вихованця Біляївського районного будинку дитячої та 

юнацької творчості Одеської області, за роботу «БМП-4»; 

Федорова Івана, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу «Одеська станція юних техніків «Сігма», за роботу «Гра «Хто перший?» 

Фесюна Дениса, вихованця Менської станції юних техніків Чернігівської 

області, за роботу «Яхта королева Вікторія»; 

Хайт Іллю, вихованця Комунального закладу «Центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, за роботу «Мерседес – 

Бенс»; 

Хіль Катерину та Валюх Альону, вихованок Лебединського центру 

позашкільної освіти Сумської області, за роботу «З днем народження, матусю!»; 
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Чепель Анну, вихованку Позашкільного навчального закладу «Будинок 

дитячої творчості» Червоноармійського району Житомирської області, за роботу 

«Веселий клоун»; 

Шину Олександра, вихованця Станції юних техніків міста Краматорська 

Донецької області, за роботу «Літак СУ-37»; 

Ярмолюка Вадима, вихованця ЗОШ І-ІІІ ступеня села Маковичі Турійського 

району Волинської області, за роботу «Картина «Квіти»; 

Ярмольчук Марію, вихованку Костопільського центру технічної творчості 

та комп’ютерних технологій Рівненської області, за роботу «Макет будівлі 

виставкової зали». 

Дипломом ІІ ступеня 

Антоненка Максима, вихованця Станції юних техніків – Центру науково-

технічної творчості молоді Дніпровського району міста Києва, за роботу 

«Модель фронтального погрузчика»; 

Басовського Євгена, вихованця Добровеличківського районного центру 

дитячої та юнацької творчості, за роботу «Ретромобіль»; 

Білан Дмитра, вихованця ЗОШ І-ІІІ ступеня села Боровичі Маневицького 

району Волинської області, за роботу «Велосипед»; 

Бородіна Ігоря та Марченко Ганну, вихованців Центру науково-технічної 

творчості молоді «Сфера» міста Києва, за роботу «Улюблені мультики 

«Літачки»; 

Величко Святослава, вихованця Ківерцівського центру дитячої та юнацької 

творчості Волинської області, за роботу «Я люблю тебе, Україно»; 

Воїнського Юрія, вихованця Центру дитячої та юнацької творчості міста 

Перемишляни Львівської області, за роботу «Модель літака «Цесна»; 

Гайдаш Тараса, Лацановського Артура та Луцика Миколу, вихованців 

Гусятинського районного центру дитячої та юнацької творчості Тернопільської 

області, за роботу «Атракціон»; 

Гайдука Артема, вихованця Новоушицького районного будинку дитячої 

творчості Хмельницької області, за роботу «Бронеавтомобіль «Кугуар»; 

Гайовича Назара, вихованця Тячівського районного Центру дитячої та 

юнацької творчості Закарпатської області, за роботу«Су-25»; 
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Гончарука Дениса та Кашуба Устина, вихованців Красилівського районного 

будинку творчості дітей та юнацтва Хмельницької області, за роботу «Крим – це 

Україна»; 

Гордієнка Богдана, вихованця Сумського обласного центру позашкільної 

освіти та роботи з талановитою молоддю, за роботу «Екскаватор»; 

Гуліцького Даніеля, вихованця Сумської районної станції юних техніків, за 

роботу «Порахуй та пізнай»; 

Двійного Максима, вихованця Комунального закладу Тернопільської 

міської ради «Станція юних техніків», за роботу «Корабель «Санта-Марія»; 

Дичка Олександра, вихованця Вінницького обласного центру технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Щасливі разом»; 

Досенка Олександра, вихованця Херсонського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Човен у морі»; 

Дудка Іллю, вихованця Ківерцівського центру дитячої та юнацької 

творчості Волинської області, за роботу «Найкращі квіти я везу матусі»; 

Зайцеву Софію, вихованку Центру технічної творчості та професійної 

орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста Києва, за роботу 

«Український сувенір»; 

Зуб Соломію, вихованку Бродівського районного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Львівської області, за роботу «Подих літа»; 

Каміна Олексія та Козиренка Романа, вихованців Іванківського районного 

центру дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу «Новорічне 

сяйво»; 

Канічука Максима, вихованця Лановецького районного комунального 

будинку дитячої та юнацької творчості Тернопільської області, за роботу 

«Модель пожежного автомобіля»; 

Карпіч Марка, вихованця Золотоніської станції юних техніків Черкаської 

області, за роботу «Хатинка»; 

Ковальчук Наталію, Драган Тамілу та Балацьку Софію, вихованок 

Гусятинського районного центру дитячої та юнацької творчості Тернопільської 

області, за роботу «Макет будинку для гномів»; 

Козидуб Олександру, вихованку Таращанського районного центру 

творчості дітей та юнацтва «Веселка» Київської області, за роботу «Капличка»; 
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Колектив вихованців Маневицького районного центру творчості дітей та 

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

Колесніка Олександра, вихованця Лановецького районного комунального 

будинку дитячої та юнацької творчості Тернопільської області, за роботу 

«Модель бомбардувальника В17"»; 

Коноваленко Надію, вихованку Позашкільного закладу «ХЕЦ «Арт-Світ» 

Пологівського району Запорізької області, за роботу «Козак з квітами»; 

Лоханько Ксенію, вихованку Ніжинської станції юних техніків 

Чернігівської області, за роботу «Нічник гніздо»; 

Лук’яненка Дениса, вихованця Путивльського районного центру 

позашкільної роботи Сумської області, за роботу «Модель ракети «МК-3»; 

Макара Богдана, вихованця Золочівської станції юних техніків Львівської 

області, за роботу «Модель літака «Україна»; 

Міщеня Володимира, вихованця Сарненського районного будинку дітей і 

молоді Рівненської області, за роботу «Пліт»; 

Ничипорука Олександра, вихованця Станції юних техніків – Центру 

науково-технічної творчості молоді Дніпровського району міста Києва, за роботу 

«Будиночок для птахів»; 

Носок Анну, вихованку Чернігівського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Космічний прибиральник»; 

Осейчук Вікторію, вихованку Ківерцівського центру дитячої та юнацької 

творчості Волинської області, за роботу «Лісовий телефон»; 

Папаіку Валентину, вихованку Дитячого центру позашкільної роботи 

Корабельного району міста Миколаєва, за роботу «Святковий настрій»; 

Петренка Віктора, вихованця Ічнянської станції юних техніків Чернігівської 

області, за роботу «Буратіно»; 

Покрищенка Віталія та Покрищенка Миколу, вихованців Дитячого центру 

позашкільної роботи Корабельного району міста Миколаєва, за роботу «Що за 

дивні яєчка наша курочка знесла»; 

Путій Анну, вихованку Станції юних техніків міста Білої Церкви Київської 

області, за роботу «Веснянка»; 

Ребіцького Дениса, вихованця Житомирського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Дослідницький всюдихід»; 



9 
 

Рогач Анастасію, вихованку Центру позашкільної освіти імені О. Разумкова 

міста Бердичева Житомирської області, за роботу «Дружня компанія»; 

Сенчуріна Станіслава, вихованця Шосткінської міської станції юних 

техніків Сумської області, за роботу «Шоу-модель ракети Crossfire»; 

Середу Святослава та Стойка Володимира, вихованців Теплицької районної 

станції юних техніків Вінницької області, за роботу «Механічна пилка»; 

Сидорьку Каріну, вихованку Позашкільного закладу «ХЕЦ «Арт-Світ» 

Пологівського району Запорізької області, за роботу «Україночка»; 

Славінського Костянтина, вихованця Центру науково-технічної творчості 

молоді «Сфера» міста Києва, за роботу «Лунохід»; 

Стояна Андрія, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу міста Черкаси «Міська станція юних техніків», за роботу «Модель 

планера на електродвигуні»; 

Тімохіна Олексія, Барановського Микиту та Лесика Артема, вихованців 

Дніпропетровського районного центру технічної творчості та дозвілля школярів 

і молоді, за роботу «Танк»; 

Ткачука Дениса та Ткачука Іллю, вихованців Кам’янець-Подільського 

центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, за роботу «Техніка 

на будівельному майданчику»; 

Тюхаєву Олену, вихованку Комунального позашкільного навчального 

закладу «Нікопольського Міжшкільного центру трудового навчання та технічної 

творчості» Дніпропетровської області, за роботу «Велоріс»; 

Фасоля Олександра, вихованця Біляївського районного будинку дитячої та 

юнацької творчості Одеської області, за роботу «Модель автомобіля «Renault 

1972»; 

Федорчанич Вікторію, вихованку Антонівського районного будинку 

творчості дітей та юнацтва Красилівського району Хмельницької області, за 

роботу «Вітрильник надії»; 

Фещенка Дениса, вихованця Тальнівської районної станції юних техніків 

Черкаської області, за роботу «Веселий собачка Джек»; 

Цурь Олега та Крутова Олександра, вихованців Чернігівського обласного 

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

куточок»; 



10 
 

Чайковську Марину, вихованку Березівського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Одеської області, за роботу «Mersedes-Benz»; 

Шатило Софію, вихованку Городнянської станції юних техніків 

Чернігівської області, за роботу «На рибалці». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Аліксіюка Юрія, вихованця Хмельницького районного центру дитячої та 

юнацької творчості, за роботу «Автокран»; 

Балаєва Руслана, вихованця Станції юних техніків Мелітопольської міської 

ради Запорізької області, за роботу «Серія машин з паперу»; 

Безпалого Макара, вихованця Носівської станції юних техніків 

Чернігівської області, за роботу «Бойова машина піхоти»; 

Бережанського Назара, вихованця Дунаєвецького районного будинку 

творчості школяра Хмельницької області, за роботу «Іграшка «Собачка»; 

Бурячик Анастасію, вихованку Станції юних техніків міста 

Южноукраїнська Миколаївської області, за роботу «М’яка іграшка песик 

Йорчик»; 

Василишина Олега та Шабрамова Олександра, вихованців Комунального 

позашкільного навчального закладу Нікопольського Міжшкільного центру 

трудового навчання та технічної творчості Дніпропетровської області, за роботу 

«Модель автокрана»; 

Васильєву Ірину та Васютинську Софію, вихованок Кременчуцького 

міського центру позашкільної освіти Полтавської області, за роботу «Топіарій 

«Квітка миру»; 

Вержбицьку Анну та Рошку Діану, вихованок Станції юних техніків міста 

Миколаєва, за роботу «Я с тобой герой, я с тобой ковбой»; 

Вибираного Мар’яна, вихованця Гусятинського районного центру дитячої 

та юнацької творчості Тернопільської області, за роботу «Модель літака СУ-26»; 

Віннічук Марію, вихованку Рожищенського районного будинку дитячої 

творчості Волинської області, за роботу «Лисичка та колобок»; 

Власова Євгенія та Синчака Ростислава, вихованців Черкаської районної 

станції юних техніків, за роботу «Байк»; 
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Войтович Віталія та Лужковського Віталія, вихованців Комунального 

закладу Луцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №23 Волинської області, 

за роботу «Ручна дрезина»; 

Войтовича Віктора та Грималюк Дарину, вихованців Комунального закладу 

Рафалівського центру дитячої та юнацької творчості Володимирецького району 

Рівненської області, за роботу «Весела карусель»; 

Воротника Ростислава, вихованця Нехворощанської загальноосвітньої 

школа І–ІІІ ступенів Полтавської області, за роботу «Весела гусінь»; 

Ганіну Анастасію, вихованку Центру технічної творчості та професійної 

орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста Києва за роботу «Нічник 

«Крокуси»; 

Гішту Миколу, вихованця Комунального закладу Станції юних техніків 

Каховської міської ради Херсонської області за роботу «Двоповерховий 

автобус»; 

Дерень Степана, вихованця Козівського районного будинку дитячої та 

юнацької творчості Тернопільської області, за роботу «Автомобіль ДЕО»; 

Докуніна Станіслава, вихованця Овідіопольської районної станції юних 

техніків Одеської області, за роботу «Літак»; 

Дорогань Катаріну, вихованку Станції юних техніків міста Миколаєва, за 

роботу «Киця йде і всі квіточки збере»; 

Драчук Анжеліку, Уголькову Олександру та Маліновську Ірину, вихованок 

Станції юних техніків міста Умані Черкаської області, за роботу «Квіткова 

галявина»; 

Задояного Віталія, вихованця Тальнівської районної станції юних техніків 

Черкаської області, за роботу «Подарунок в АТО»; 

Іваненка Євгена, вихованця Помічнянського центру дитячої та юнацької 

творчості Кіровоградської області, за роботу «Млинок»; 

Колектив вихованців Комунального закладу Темирівського навчально- 

виховного комплексу Гуляйпільської районної ради  Запорізької області, за 

роботу «Світла пам’ять героям»; 

Колектив вихованців творчого об’єднання «Початкове технічне 

моделювання» Здолбунівської районної станції юних техніків Рівненської 

області, за роботу «Мавпочка-барабанщик»; 
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Колектив вихованців Тернопільського обласного комунального центру 

науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді, за роботу «Тигр»; 

Кондратцева Романа, вихованця Комунального закладу Станції юних 

техніків Каховської міської ради Херсонської області, за роботу «Вантажний 

автомобіль»; 

Кудінцева Микиту, вихованця  Комунального закладу Запорізької 

загальноосвітньої санаторної школи-інтернат №7 І-ІІ ступенів за роботу 

«Модель гармати Зброя Перемоги»; 

Кудрю Максима, вихованця Полтавського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради, за роботу 

«Ракета «Укроп – 3»; 

Кузьменко Оксану, вихованку  Великобагачанської районної станції юних 

техніків Полтавської області, за роботу «Літак МИГ-23»; 

Лапченка Євгена та Ступнікова Кирила, вихованців Комунального 

позашкільного навчального закладу Станції юних техніків Жовтневого району 

міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, за роботу «Повітряний екстрим»; 

Лебедева Володимира, вихованця Комунального закладу «Центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, за роботу 

«Фольксваген Жук»; 

Лисікову Владиславу, Єфіменко Аліну та Єфіменко Марину, вихованок 

Васильківського районного центру дитячої та юнацької творчості Київської 

області, за роботу «Наречена з дружками»; 

Лінник Валерію, вихованку Коростишівської станції юних техніків 

Житомирської області, за роботу «Підйомний кран»; 

Матірка Вадима, вихованця Тальнівської районної станції юних техніків 

Черкаської області, за роботу «Диво-карусель»; 

Медвідь Геннадія, вихованця Комунального закладу Запорізької 

загальноосвітньої санаторної школи-інтернат №7 І-ІІ ступенів, за роботу «Зброя 

Перемоги модель танка  Т-34»; 

Микитюка Дениса, вихованця Васильківського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Київської області, за роботу «Вітрильник»; 

Михалко Михайла, вихованця Тячівського районного центру дитячої та 

юнацької творчості, за роботу «Автомобіль»; 
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Мочалова Андрія, вихованця Херсонського будинку дитячої та юнацької 

творчості, за роботу «Гоночний автомобіль»; 

Озимай Олесю, вихованку Чернігівського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Казковий будинок»; 

Оксенчука Ростислава та Косинського Володимира, вихованців 

Комунального закладу Луцького навчально - виховного комплексу «Гімназія 

№14» Волинської області, за роботу «Дитячий майданчик»; 

Пожунчика Дмитра, вихованця Ямпільського Будинку дитячої та юнацької 

творчості Вінницької області за роботу «Ракета»; 

Пораду Михайла, вихованця Хустського районного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Закарпатської області, за роботу «Трактор-

Т-40»; 

Савєнкову Марію, вихованку Миколаївського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Квіткова крамниця»; 

Сакевича Віталія, вихованця Чемеровецького районного будинку школярів 

Хмельницької області, за роботу «Іграшка Черепаха»; 

Сімушина Микиту, вихованця Богданівського загальноосвітнього 

навчального закладу І-ІІІ ступенів Чернігівської районної ради Запорізької 

області, за роботу «Родовід»; 

Сітала Дмитра, вихованця Комунального закладу Запорізької 

загальноосвітньої санаторної школи-інтернат №7 І-ІІ ступенів за роботу «Зброя 

Перемоги модель реактивної установки «Катюша»; 

Скорохода Ігоря, вихованця Костопільського центру технічної творчості та 

комп’ютерних технологій Рівненської області, за роботу «Модель реактивного 

літака з катапультою»; 

Стрюкова Дмитра, вихованця Станції юних техніків Каховської міської 

ради Херсонської області, за роботу «Яхта Мрія»; 

Тишкевича Максима, вихованця Шепетівського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Хмельницької області, за роботу 

«Автомобіль»; 

Третьякова Дениса, вихованця Комунального закладу «Районний центр 

дитячої та юнацької творчості» Гуляйпільської районної ради Запорізької 

області, за роботу «Мерседес»; 
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Турківа Вадима, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу Нікопольського Міжшкільного центру трудового навчання та технічної 

творчості Дніпропетровської області, за роботу «Десантно-рятівний катер»; 

Шамрика Артема, вихованця Сокальської станції юних техніків Львівської 

області, за роботу «Модель космічного корабля Циклон»; 

Щербатюк Елєану, вихованку Ківерцівського Центру дитячої та юнацької 

творчості Волинської області, за роботу «Каченя з парасолькою»; 

Шуміхіна Кирила, вихованця Комунального закладу «Станція юних техніків 

Каховської міської ради» Херсонської області, за роботу «Модель 

полінезійського катамарана». 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

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

до наказу УДЦПО 

від 30.06.15р. № 06-28 

 

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

початкового технічного моделювання 2015 року 

 

№ 

п/п 

 

Області 

Кількість призових місць Кількість 

балів 1 місце 

 

2 місце 

 

3 місце 

2. Вінницька  8 8 1 41 

3. Волинська  9 2 1 32 

4. Дніпропетровська  2 4 4 18 

5. Донецька  - 3 - 6 

6. Житомирська  6 3 1 25 

7. Закарпатська  1 1 7 12 

8. Запорізька  1 3 3 12 

9. Івано-Франківська  4 4 5 25 

10. Київська  6 1 4 24 

11. Кіровоградська  2 3 1 13 

12. Луганська                   - - - - 

13. Львівська  1 1 3 8 

14 Миколаївська  2 2 1 11 

15. Одеська  3 2 2 15 

16. Полтавська  1 - 1 4 

17. Рівненська  3 3 3 18 

18. Сумська  3 3 3 18 

19. Тернопільська  3 4 3 20 

20. Харківська - - - - 

21. Херсонська  3 1 4 15 

22. Хмельницька  4 2 2 18 

23. Черкаська  4 1 4 18 

24. Чернівецька  1 - - 3 

25. Чернігівська  7 2 1 26 

26. м. Київ 10 4 7 45 

 

Примітка: кількість балів визначена таким чином: 

за І місце – 3 балів, за ІІ місце – 2 бали, за ІІІ місце – 1 бал. 

 

 


