
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

Н А К А З  

 

 

30.06.2015                                            м. Київ                                                 № 06-27 

   

 

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 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 науково-

технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість — тобі, 

Україно!». 

На конкурс було подано 320 робіт із 23 областей України, та м.Києва. 

Найбільшу кількість призових місць вибороли вихованці позашкільних 

навчальних закладів: Вінницької, Волинської областей та міста Києва (таблиця  

підсумків додається). 

Не взяли участі у Всеукраїнській виставці-конкурсі науково-технічної 

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

позашкільні навчальні заклади: Луганської та Харківської 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:  

Дипломом І ступеня: 



2 

 

Байло Владислава, вихованця Житомирського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Ракета Р-17»; 

Бевзюка Володимира, вихованця Кам’янець-Подільського центру дитячої 

та юнацької творчості Хмельницької області, за роботу «Терменвокс»; 

Бездідька Михайла, вихованця Сумського міського центру науково-

технічної творчості молоді, за роботу «Циклоп»; 

Білявську Людмилу, вихованку зразкового художнього колективу 

«Дивоцвіт» Дарницького району міста Києва, за роботу «Кульбабка»; 

Блоху Олександра, вихованця Чернігівського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу макет автомобіля «FORD 

MODEL Т (1912 р.)»; 

Богданька Андрія, вихованця Менської районної станції юних техніків 

Чернігівської області, за роботу «Вітрильний лінійний корабель «La Couronne»; 

Борисенка Євгена та Олея Михайла, вихованців Центру технічної 

творчості та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста 

Києва, за роботу «Електрифікована мапа «Головні міста України»; 

Бортника Дмитра, вихованця Коростишівської міської станції юних 

техніків Житомирської області, за роботу «Планер WACO CG-4A HADRIAN»; 

Бройка Ігоря, вихованця Овідіопольської районної станції юних техніків 

Одеської області, за роботу «Індикатор нітратів»; 

Бурика Юрія, вихованця Центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації, за роботу 

«Акваріумний компресор»; 

Воробець Віктора, вихованця Новоодеської районної станції юних техніків 

Миколаївської області, за роботу «Танк Кромвель»; 

Воронцова Олексія, вихованця Одеського обласного гуманітарного центру 

позашкільної освіти та виховання, за роботу«Датчик (качер) Бровина»; 

Габзівського Віктора, вихованця Житомирського вищого професійного 

училища-інтернату, за роботу «Підсилювач звукової частоти 2*100 Вт»; 

Гібняка Богдана, вихованця Сокальської станції юних техніків Львівської 

області, за роботу «Підсилювач низької частоти»; 

Гончарука Ярослава та Гончарука Олега, вихованців Золотоніської станції 

юних техніків Черкаської області, за роботу «Мій дім»; 

Горинчук Дениса, Глова Сергія та Сапеляка Сергія, вихованців 

Володимир-Волинського вищого професійного училища Волинської області, за 

роботу «Апарат електродугового зварювання алюмінієвих і мідних проводів»; 

Гриценка Віталія, вихованця  Золотоніської станції юних техніків 

Черкаської області, за роботу «Модель пожежної варти 19 ст.»; 
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Даниленка Яна, вихованця Станціяї юних техніків – Центру науково-

технічної творчості молоді Дніпровського району міста Києва, за роботу 

«Пристрій для виконання шліфувально-полірувальних робіт на токарно-

гвинторізному верстаті»; 

Данилюк Юрія, вихованця Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів міста 

Берестечко Волинської області, за роботу «Макет Георгієвського собору села 

Пляшева Горохівського району Волинської області»; 

Даценка Владислава, вихованця Вінницького обласного центру технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Модель китайської джонки»; 

Домотенка Степана, вихованця Черкаського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради, за роботу 

«Пакенбот «Павел»; 

Журбу Ігоря, вихованця Яготинського районного будинку дитячої та 

юнацької творчості Київської області, за роботу «Копія бомбардувальника 

біплана RAF BE-2»; 

Журбу Мирослава, вихованця Центру технічної творчості та професійної 

орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста Києва, за роботу 

«Двохкільовий біплан»; 

Зубрицького Дмитра, вихованця Центру професійно-технічної освіти міста 

Житомира за роботу «Серія робіт «Дивосвіт»;  

Іванніка Гліба, вихованця Центру науково-технічної творчості молоді 

«Сфера» Оболонського району міста Києва, за роботу «Рухомий робот на двох 

мікроконтролерах»; 

Йонаш Сергія, вихованця Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Схематична модель планера»; 

Кашицина Дмитра, вихованця Сквирського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Київської області, за роботу «Модель земснаряда класу 

F02»; 

Киреєва Євгена, вихованця Станції юних техніків – Центру науково-

технічної творчості молоді Дніпровського району міста Києва, за роботу 

«Регулювальний опорний центр для обробки довгих деталей з конусною 

поверхнею обертання»; 

Кириляка Олега, Херсуна Віталія, Левка Романа та Бондар Тараса, 

вихованців Вінницького обласного центру технічної творчості учнівської 

молоді, за роботу «Макет Крижопільської державної адміністрації»; 

Кліжевського Дениса, вихованця Центру науково-технічної творчості 

молоді «Сфера» Оболонського району міста Києва, за роботу «Основні види 

передач»; 



4 

 

Кобилянського Андрія та Гурського Аркадія, вихованців 

Великоглибочецького будинку технічної творчості школяра Тернопільської 

області, за роботу «Модель копія літака ігоря сікорського  С-5»; 

Ковальова Віктора, Мокан Георгія та Калова Вʼячеслава, вихованців 

Ізмаїльської міської станції юних техніків Одеської області, за роботу 

«Психологічний електронний тест на перевірку тремору»; 

Колектив вихованців гуртка «Юний конструктор» Чернівецького 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

«Підводне місто майбутнього»; 

Колектив вихованців Ірпінського еколого-технічного центру творчості 

школярів та молоді Київської області, за роботу «Міжпланетна космічна 

станція»; 

Колектив вихованців творчого об’єднання «Картинг» Здолбунівської 

районої станції юних техніків Рівненської області, за роботу «Діюча модель 

двигуна внутрішнього згорання»; 

Костенка Олександра, вихованця Центру творчості дітей та юнацтва 

Святошинського району міста Києва, за роботу «Мала транспортна техніка, на 

допомогу аграріям»; 

Кругляка Самуіла, вихованця  Олександрійського будинку дитячої та 

юнацької творчості Кіровоградської області, за роботу «Добування 

електроенергії з атмосфери»; 

Кульчицького Володимира та Шолопа Івана, вихованців Тлумацького 

будинку дитячої та юнацької творчості Тлумацької районної ради Івано-

Франківської області, за роботу «Тваринницька ферма»; 

Лановюк Олександра, вихованця Житомирського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Сторожевий катер»; 

Левчука Ельдара, вихованця Черкаського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради, за роботу 

«Вертоліт МІ-6»; 

Лукинчука Дениса, вихованця Косівського районного центру дитячої 

творчості Івано-Франківської області, за роботу «Простий 

багатофункціональний антитерористичний прилад з необмеженим радіусом 

дії»; 

Маханька Владислава, вихованця Голопристанської районної станції юних 

техніків Голопристанської районної ради Херсонської області, за роботу 

«Діюча модель катера Mikul»; 
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Мельника Владислава, вихованця Новоушицького районного будинку 

дитячої творчості Хмельницької області, за роботу Модель «Галіон Сан 

Джованні Батіста-1598»; 

Миць Віктора та Ярмоленко Романа, вихованців Носівської районної 

гімназії Чернігівської області, за роботу «Підсилювач звукових сигналів для 

зони АТО»; 

Міхєєву Софію, вихованку Навчально - виховного комплексу «Домінанта» 

міста Києва, за роботу «Сонях»; 

Могилевську Анастасію та Могильову Варвару, вихованок Комунального 

закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» 

за роботу, «Торгові корабелі Західної Європи ХІІ-ХІІІ ст.»; 

Москаленка Святослава, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді міста Первомайська Миколаївської області, за роботу 

«Бронекатер проекту1125»; 

М'ята Даніїла, вихованця Комунального закладу «Центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, за роботу «Модель 

літака «Кертіс- Хоук ІІ»; 

Наконечного Олексія, вихованця Станції юних техніків – Центру науково-

технічної творчості молоді Дніпровського району міста Києва, за роботу 

«Електричний прилад для демонстрації безпровідної передачи електроенергії»; 

Новака Івана, вихованця Костопільського центру технічної творчості та 

комп’ютерних технологій Рівненської області, за роботу «Мікрорайон Тризуб»; 

Окрушка Дмитра, вихованця Гайсинської районної станції юних техніків 

Вінницької області, за роботу «Діюча модель маяка «Крим-це Україна»; 

Олійника Євгена, вихованця Старокостянтинівської міської станції юних 

техніків Хмельницької області, за роботу «Робот з медичних шприців»; 

Омельченка Романа, вихованця Центру науково-технічної творчості молоді 

«Сфера» Оболонського району міста Києва, за роботу «Трьох колісний 

веломобіль»; 

Паламарчука Олександра та Кучера Михайла, вихованців Державного 

навчального закладу «Браїлівський професійний ліцей» Вінницької області, за 

роботу «Безконтактне керування двигуном постійного струму»; 

Паправського Віталія та Сич Ростислава, вихованців Великоглибочецького 

будинку технічної творчості школяра Тернопільської області, за роботу 

«Грецька бірема»; 

Педоренка Максима, Бойка Михайла, Лоскутова Андрія та Погребняка 

Владислава, вихованців Ладижинського міжшкільного навчально-виробничого 
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центру «Спадщина» Вінницької області, за роботу «Художньо-акустичний 

комплекс Бременські музиканти»; 

Петрух Антона, вихованця Ніжинської станція юних техніків Чернігівської 

області за роботу «Модель напівкопія ракетоносця «Протон»; 

Питель Назара, вихованця комунального закладу «Луцький навчально-

виховний комплекс загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ст. - правознавчий 

ліцей з посиленою фізичною підготовкою» Волинської області, за роботу 

«Буксировальний катер»; 

Погорілого Андрія, вихованця Центру творчості дітей та юнацтва 

Святошинського району міста Києва, за роботу «Колісний пароплав» 

Позняк Бориса, вихованця Городнянської станції юних техніків  

Чернігівської області, за роботу «Цифровий термостат "Прометей"»; 

Політова Петра, вихованця Коломийського районного будинку дитячої та 

юнацької творчості Івано-Франківської області, за роботу «Пристрій для 

шліфування деталей із деревини»; 

Попадюка Василя, вихованця Калуського центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Калуської міської ради Івано-Франківської області, 

за роботу «Пліт «Кон-Тікі»; 

Прогнімак Олександра, Моторного Владислава  та Лисенка Станіслава, 

вихованців Карлівської районної станції юних техніків Полтавської області, за 

роботу «Протитанкова гармата зразка Великої Вітчизняної війни»; 

Радчука Олексія, вихованця Сарненського районного будинку дітей та 

молоді Рівненської області, за роботу «Автоматичний передавач АП 

«Лисичка2»; 

Расевич Владислава, вихованця Старокостянтинівської міської станції 

юних техніків Хмельницької області, за роботу «Шалені кульки-3»; 

Рахманенка Владислава, вихованця Шосткинської міської станції юних 

техніків, за роботу «Бойова розвідницько-диверсійна амфібія»; 

Реуцького Миколу, вихованця Городнянської станції юних техніків 

Чернігівської області, за роботу «Сушарка для фруктів та овочів»; 

Романюка Тараса та Масюту Павла, вихованців Володимир-Волинського 

вищого професійного училища Волинської області, за роботу «Прилад для 

перевірки електрообладнання автомобіля та свічок запалення»; 

Рудніцького Андрія та Рудніцького Олексія, вихованців Вінницького 

обласного центру технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

«Трьохступінчата модель копія ракета-носій "Союз-ФГ" з пілотованим 

кораблем "Союз-ТМА" »; 
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Селявіна Сергія, вихованця Станції юних техніків Запорізької міської ради, 

за роботу Ракетоносій «Протон»; 

Сергієнко Анастасію, вихованку Ковельської міської станції юних техніків 

Волинської області, за роботу «Гідротестер»; 

Скопюк Максима, вихованця Луцької гімназії №21 імені Михайла 

Кравчука Волинської області, за роботу «Універсальний вимірювальний 

пристрій»; 

Сороку Андрія та Свириденка Вадима, вихованців Городнянської станції 

юних техніків Чернігівської області, за роботу «Мультимедійний центр»; 

Сургаєва Артема, вихованця  комунального закладу «Центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, за роботу 

«Модель патрульного катера»; 

Титарчука Миколу, вихованця Професійно технічного училища №35 міста 

Овруча Житомирської області, за роботу «Схема керування 

електродвигунами»; 

Узварика Олександра, вихованця Бориспільського районного будинку 

дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу «Корабель Київської 

Русі «Новгород» ХІ ст.»; 

Херло Івана та Хитрика Дмитра, вихованців Навчально-виховного 

комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей" №1 міста Камінь –

Каширська» Волинської області, за роботу «Макет єгипетського судна»; 

Ходзінського Віктора, вихованця Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня 

№2 міста Рожище, за роботу «Таймер вимкнення навантаження»; 

Цалика Сергія, вихованця Лановецького районного комунального будинку 

дитячої та юнацької творчості Тернопільської області, за роботу «Пепелац»; 

Цвігуна Ярослава, вихованця  Вінницького обласного центру технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Модель судна «ГРАНІТ»; 

Цимбала Івана та Савченка Володимира, вихованців Бершадської районної 

станції юних техніків Вінницької області, за роботу «Пристосування для 

склеювання рамок»; 

Чорногор Дениса та Артеменка Володимира, вихованців Марганецького 

професійного ліцею Дніпропетровської області, за роботу «Двоповерховий 

котедж»; 

Шелест Сергія, вихованця Лебединського центру позашкільної освіти 

Сумської області, за роботу модель катера «SEEFAHRTSAMT-IX»; 

Яковенка Олександра, вихованця Богуславського районного центру 

дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу «Радіокерована 

пілотажна модель літака класу F3P»; 



8 

 

Ярмак Аліну, вихованку Міжшкільного центру трудового навчання та 

технічної творчості м. Нікополя Дніпропетровської області, за роботу макет 

легендарного човна «Запорізька чайка». 

 

Дипломом ІІ ступеня: 

Бабулу Ігоря, вихованця комунального закладу «Луцький навчально-

виховний комплекс №26» Волинської області, за роботу «Прилад для 

безпровідної передачі енергії»; 

Березюка Костянтина, вихованця Житомирського міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Вантажівка ГАЗ-65»; 

Бик Олександра, вихованця Нововасилівського навчально - виховного 

комплексу Вільнянського району Запорізької області , за роботу «Мотобайк»; 

Богдан Євгена, вихованця Олександрійського Будинку дитячої та юнацької 

творчості Кіровоградської області, за роботу «Стендова модель самохідної 

гармати»; 

Бондаренка Дмитра, вихованця Коростишівської міської станції юних 

техніків Житомирської області, за роботу «Багатоцільовий авіаційний комплекс 

«УКРОП-1»; 

Бумбу Захара, вихованця Калуського центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Калуської міської ради Івано-Франківської області, за роботу 

«Запорізька чайка»; 

Буряк Олексія, вихованця Станції юних техніків – Центру науково-

технічної творчості молоді міста Києва, за роботу «Гелікоптер»; 

Винокур Богдана, вихованця Рівненського міського центру творчості 

учнівської молоді, за роботу «Модель САУ Штурмгешутц»; 

Воробйова Дмитра, вихованця Навчально-виховного комплексу 

допрофесійної підготовки та технічної творчості міста Києва, за роботу 

«Ларінгафонний тренажер»; 

Ганоль Івана, вихованця Навчально-виховного комплексу допрофесійної 

підготовки та технічної творчості молоді міста Києва, за роботу «Електронна 

таблиця множення»; 

Гац Василя, вихованця Гримайлівської районної станції юних техніків 

Гусятинського району Тернопільської області, за роботу «Модель патрульного 

катера»; 

Гика Олексія, вихованця Червоноградецької станції юних техніків 

Львівської області, за роботу «Регулятор потужності що не створює перешкод»; 

Євдокімову Оксану, вихованку Вищого художнього професійно-

технічного училища №5 міста Вінниці, за роботу «Будинок кораблик»; 
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Желіховського Андрія, вихованця Котовської міської станції юних техніків 

Одеської області, за роботу «Звукове реле»; 

Заводного Ярослава, вихованця Браїлівського професійного ліцею 

Вінницької області, за роботу «Автоматизація вуличного освітлення»; 

Ілюхіна Костянтина та Кобелева Юрія, вихованців Комунального 

позашкільного навчального закладу «Одеська станція юних техніків «Аматор», 

за роботу «Паяльна станція»; 

Кемінь Валерію, вихованку Хустського районного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Закарпатської області, за роботу «Дитяча 

коляска»; 

Кириченка Бориса, вихованця ЗОШ №13 міста Миколаєва, за роботу 

«Кораблик»; 

Коваленка Владислава, вихованця Рівненського міського центру творчості 

учнівської молоді, за роботу «Пілотажна модель»; 

Колектив вихованців авіамодельного гуртка Менської районної станції 

юних техніків Чернігівської області, за роботу «Катапульта Старт»; 

Колектив вихованців авіамодельного гуртка Чернігівського обласного 

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

модель пілотажного біплану»; 

Колектив гуртка «Архітектура та будівництво» Будинку дитячої та 

юнацької творчості міста Золотоноші Черкаської області, за роботу «Макет 

Преображенської церкви»; 

Колісниченка Вадима, вихованця Теплицького професійного аграрного 

ліцею Вінницької області, за роботу «Діюча модель Стробоскопа»; 

Костецького Артура, вихованця Кам’янець-Подільського центру дитячої та 

юнацької творчості Хмельницької області, за роботу «БРДМ-2»; 

Кравченка Михайла, вихованця Станції юних техніків міста Дружківка 

Донецької області, за роботу «Тримаран»; 

Краснобокого Ростислава та Філіппова Іллю, вихованців Станції юних 

техніків Дзержинського району міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, 

за роботу «Генератор звукової частоти»; 

Курган Богуслава, вихованця Голопристанської районної станції юних 

техніків Голопристанської районної ради Херсонської області, за роботу 

«Діюча модель катера «Yelowship»; 

Лакей Сергія, вихованця Кагарлицького районного центру дитячої та 

юнацької творчості Київської області, за роботу «Daimler 1885»; 

Левицького Григорія, вихованця Кременецького районного центру дитячої 

творчості Тернопільської області, за роботу «Кімнатний іонізатор повітря»; 
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Маєвського Вадима, вихованця Комунального закладу «Станція юних 

техніків Кіровоградської міської ради», за роботу «Модель-копія танка Sherman 

V – 4E3»; 

Марценка Романа, вихованця  Станції юних техніків Запорізької міської 

ради, за роботу «Підводний човен «Мінога»; 

Марченка Владислава та Долинського Владислава, вихованців Центру 

творчості дітей та юнацтва Святошинського району міста Києва, за роботу 

«Моторна океанська яхта»; 

Машурова Вадима, вихованця Будинку дитячої та юнацької творчості 

«Дивоцвіт» Дарницького району міста Києва, за роботу «Орхідея білої цаплі 

або летячий голуб»; 

Медведєва Максима, вихованця Вінницького обласного центру технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Діюча мінімодель системи освітлення 

приміщень масового використання»; 

Мельника Олександра, вихованця Крижопільського професійного 

будівельного ліцею Вінницької області, за роботу «Труборіз»; 

Миськова Дмитра, вихованця Волочиського районного будинку дитячої та 

юнацької творчості Хмельницької області, за роботу «макет «Ейфелева вежа»; 

Моісеєнкова Івана та Савченка Назара, вихованців Станції юних техніків 

Жовтневого району міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, за роботу 

«Модель самохідного комплексу для гуманітарного розмінування»; 

Наумчука Дмитра, вихованця Дубенської міської станції юних техніків 

Рівненської області, за роботу «Будівля Майбутнього»; 

Овчарука Юрія, вихованця Гайсинської районної станції юних техніків 

Вінницької області, за роботу «Модель автомобіля ГАЗ 67б»; 

Палійчука Василя, вихованця Снятинської районної станції юних техніків 

Снятинської районної ради Івано-Франківської області, за роботу «Модель 

комбайна»; 

Панчука Дмитра та Шарубіна Богдана, вихованців Сумської районної 

станції юних техніків, за роботу «Каравела «Санта-Марія»; 

Порох Валентина, вихованця Снятинської районної станції юних техніків 

Снятинської районної ради Івано-Франківської області, за роботу «Модель 

пілотованої літаючої тарілки»; 

Резнікова Романа та Філіппова Іллю, вихованців Станція юних техніків 

Дзержинського району міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, за 

роботу «Приставка до осцилографа»; 
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Рій Володимира, вихованця Івано-Франківського обласного державного 

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

набір, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка»; 

Руднева Владислава, вихованця Станції юних техніків міста Дружківка 

Донецької області, за роботу «Балтійське судно»; 

Савченка Василя, Савка Богдана та Макаренко Софію, вихованців 

Заліщицького центру науково-технічної творчості школярів Тернопільської 

області, за роботу «Діюча переносна міні гідговітроелектростанція»; 

Сивоконь Олександра, вихованця Клубу юних техніків 

Верхньодніпровського району Дніпропетровської області , за роботу «Макет 

загороднього будинку»; 

Смолянця Максима, вихованця Комунального закладу «Станція юних 

техніків Кіровоградської міської ради», за роботу «Модель-копія самохідної 

установки ІСУ-152»; 

Сукач Артура, вихованця Великоглибочицького будинку технічної 

творчості школяра Тернопільського району, за роботу «Човен»; 

Суржинську Яну, вихованку Гайсинської районної станції юних техніків 

Вінницької області, за роботу «Котедж «Черваний дракон»; 

Телевного Дмитра, вихованця Комунального закладу «Дашівська станція 

юних техніків» Вінницької області, за роботу «Шукач прихованої проводки»; 

Ткаченка Артема, вихованця Білопільського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Сумської області, за роботу «Танцюючий козак»; 

Тодорак Миколу, вихованця Косівського районного центру дитячої 

творчості Івано-Франківської області, за роботу «Мобільне 

багатофункціональне дистанційне керування з необмеженим радіусом дії»; 

Фісенка Дмитра та Несторенка Олександра, вихованців Новоодеської 

гуманітарної гімназії Миколаївської області, за роботу «Яхта»; 

Хабленка Євгена, вихованця Сумської районної станції юних техніків, за 

роботу «Планер»; 

Чижевського Назара, Лонюка Юрія та Боярського Андрія, вихованців 

Володимир-Волинського вищого професійного училища Волинської області, за 

роботу «Станок для заточування свердел»; 

Чучіна Стаса, вихованця Станції юних техніків міста Дружківка Донецької 

області, за роботу «Зенітна ракета»; 

Шатохіна Ростислава, вихованця Станції юних техніків Запорізької міської 

ради, за роботу «Орбітальний корабель «Буран»; 

Шевченко Поліну, вихованку Навчально-виховного комплексу 

«Домінанта» міста Києва, за роботу «Волошка»; 
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Янчевського Владислава, вихованця Житомирського вищого професійного 

училища-інтернату, за роботу «Перетворювач напруги 12-220В»; 

 

Дипломом ІІІ ступеня: 

Богаченко Артура, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу «Одеська станція юних техніків «Аматор», за роботу «Логічна гра 

«Перевізник, вовк і капуста»; 

Боровика Дмитра, вихованця Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Резиномоторна модель 

чемпіонатного класу F1-G»; 

Бурова Богдана, вихованця Станції юних техніків Запорізької міської ради, 

за роботу Кубік не Рубік»; 

Бухтій Олександра, вихованця Кам´янської станції юних техніків 

Черкаської області, за роботу «Посібник для демонстрації явища електролізу»; 

Васильєва Кирила, вихованця Комунального закладу «Центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, за роботу 

«Радіокерована модель Ламборджини»; 

Гедзюка Андрія, вихованця Славутської міської станції юних техніків 

Хмельницької області, за роботу «Автомобіль «ЗИС – 110»; 

Гінайло Едуарда та Ткачука Дмитра, вихованців Професійно-технічного 

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

«Автоклав побутовий»; 

Годуна Олександра, вихованця Тлумацького будинку дитячої та юнацької 

творчості Тлумацької районної ради Івано-Франківської області, за роботу 

«Літак-човен Ш-2»; 

Гончарука Богдана та Ярмольчук Марію, вихованців  Костопільського 

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

роботу «Макет тренажера «Орбіта»; 

Горбунова Миколу, вихованця Міжшкільного центру трудового навчання 

та технічної творчості міста Нікополь Дніпропетровської області, за роботу 

«Модель робочого катера «Силач»; 

Горвата Юлія, вихованця Сокирницького загальноосвітнього навчального 

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

«Катамаран»; 

Гриньова Владислава, вихованця Ставищенського районного центру 

дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу «Перетворювач 

напруги»; 
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Гуцуляка Максима, вихованця Коломийського навчально-виробничого 

центру творчості учнівської молоді Коломийської міської ради Івано-

Франківської області, за роботу «Перший в світі літак Можайського»; 

Даценка Дмитра та Савченка Андрія, вихованців Роменського центру 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю Сумської області, за 

роботу «Електронний кубик»; 

Дудкіна Євгена, вихованця Білопільського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Сумської області, за роботу «Санітар лісу»; 

Дудко Вікторію, вихованку Ніжинської станції юних техніків Чернігівської 

області, за роботу «Будівельний майданчик»; 

Дундука Владислава, вихованця Новоодеської районної станції юних 

техніків Миколаївської області, за роботу «Макет церкви»; 

Євтушка Олега, вихованця Шепетівського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Хмельницької області, за роботу «Млин-

водяний»; 

Задорожнього Ігоря, вихованця Золочівської станції юних техніків 

Львівської області, за роботу «Модель триступінчатого носія Діамант-Б»; 

Зейкан Юрія, вихованця Іршавської районної станції юних техніків 

Закарпатської області, за роботу «Хата моя, біла хата, казка тепла й доброти, 

стежка від тебе хрещата, в’ється в далекі світи…»; 

Золотаревського Костянтина, вихованця Одеського обласного 

гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання, за роботу «Вантажівка 

«АМО»; 

Калиту Михайла, вихованця Гримайлівської районної станції юних 

техніків Гусятинського району Тернопільської області, за роботу «Модель 

літака SPINKS AKROMASTER»; 

Киричука Олександра, вихованця Житомирського вищого професійного 

училища-інтернату, за роботу «Лаборатирний блок живленя»;  

Клевакова Олександра, вихованця Палацу творчості дітей та юнацтва 

Солом’янського району міста Києва, за роботу «Регулятор Потужності -1»; 

Колектив вихованців гуртка авіамоделювання Пирятинської районної 

станції юних техніків Полтавської області, за роботу «Стендова модель літака»; 

Колектив вихованців гуртка архітектурного дизайну Комунального 

закладу Львівської обласної ради Львівського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Макет Лемківської церкви»; 

Колектив вихованців Кролевецької районної станції юних техніків 

Сумської області, за роботу «Модель експериментального повітряного таксі 

«Голуб»; 
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Колесніченка Арсенія, вихованця Палацу творчості дітей та юнацтва 

Солом’янського району міста Києва, за роботу «Регулятор потужності 2»; 

Крамарь Олександра та Матвієнка Олександра, вихованців Клубу юних 

техніків Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, за роботу 

«Саморобні стендові моделі літаків»; 

Кунда Єгора, вихованця Центру позашкільної роботи Святошинського 

району міста Києва, за роботу «U-Boat type XXII B See hunt  (late) Підводний 

човен»; 

Левицького Максима, вихованця Сокальської станції юних техніків 

Львівської області, за роботу «Дракон фортеця»; 

Лисенка Андрія, вихованця Канівської міської станції юних техніків 

Черкаської області, за роботу «Малогабаритний металошукач»; 

Мяснікову Єлизавету, вихованку Знам’янського центру дитячої та 

юнацької творчості Кіровоградської області, за роботу «Макет стилізованої 

української хати»; 

Назарова Назарія, вихованця Білоцерківського районного будинку дитячої 

та юнацької творчості Київської області, за роботу «Макет літака «Миг29»; 

Нікіфорова Андрія, вихованця Палацу дітей та юнацтва міста Києва, за 

роботу «Пристрій для проведення інтелектуальної вікторини»; 

Нюхалова Ігоря, вихованця Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Козятинське міжрегіональне вище професійне училище 

залізничного транспорту» Вінницької області, за роботу «Макет–будинок мрії»; 

Одайську Олену, вихованку Заліщицького центру науково-технічної 

творчості школярів Тернопільської області, за роботу «Чарівна карусель»; 

Остапенка Нікіту, вихованця Станції юних техніків – Центру науково-

технічної творчості молоді Дніпровського району міста Києва, за роботу 

«Модель німецького торпедного катера типу S-100»; 

Політова Петра, вихованця Коломийського районного будинку дитячої та 

юнацької творчості Івано-Франківської області, за роботу «Модель преса для 

пресування брикетів»; 

Поліщука Артема, вихованця Головинської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Костопільського району Рівненської області, за роботу «Модель-копія 

навісного плуга»; 

Попова Дмитра, вихованця Токмацького районного будинку творчості 

школярів Запорізької області , за роботу «Червоний мак»; 

Поселюжну Ілону, вихованку Чортківського районного центру науково -

технічної творчості і дозвілля учнівської молоді Тернопільської області, за 

роботу «Проект торгово офісного центру »; 

http://jewelart.com.ua/
http://jewelart.com.ua/
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Ревчука Олександра, вихованця Палацу дітей та юнацтва міста Києва, за 

роботу «Модель метального  планера»; 

Рудаківську Марину та Мельничука Максима, вихованців Фастівського 

районного еколого-етнографічного центру Київської області, за роботу «Сім 

чудес світу. Єгипетські піраміди»; 

Савенка Станіслава, вихованця Центру позашкільної освіти «Зміна» 

Центрально-міського району міста Кривого Рогу, за роботу «Безпілотний 

підводний апарат «Булат»; 

Семирог Андрія, вихованця Кам´янської станції юних техніків Черкаської 

області, за роботу «Відлякувач гризунів»; 

Сідлярчука Віктора, вихованця Снятинської станції юних техніків 

Снятинської районної ради Івано-Франківської області, за роботу «Модель 

плуга лемішного навісного 3-корпусного»; 

Стафікопуло Дмитра, вихованця Херсонського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Херсонської міської ради, за роботу 

«Ультразвуковий вимірювач»; 

Сухацького Олександра, вихованця Станції юних техніків Запорізької 

міської ради, за роботу «Відлякувач собак»; 

Тернавчука Михайла, вихованця Синевирсько-Полянського 

загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів Міжгірського району 

Закарпатської області, за роботу «Смерекова хата – батьківський поріг»; 

Тимошенка Віталія, вихованця Сквирського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Київської області, за роботу «Робот WALL-E»; 

Тутак Богдана та Короп Артура, вихованців Станції юних техніків 

Жовтневого району міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, за роботу 

«Модель роботизованого автомобіля для підрозділів МЧС»; 

Філіна Олексія, вихованця Центру позашкільної роботи Святошинського 

району міста Києва, за роботу «Радіокерована модель планера»; 

Чубірка Дениса, вихованця Калинівського загальноосвітнього навчального 

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

«Млин»; 

Шатохіна Максима, вихованця Херсонського центру позашкільної роботи 

Херсонської міської ради, за роботу «Міношукач та комплект мін»; 

Шепеля Владислава, вихованця Черкаської районної станції юних техніків, 

за роботу «Ракета «РАСКО-2»; 

Шешукова Владислава, вихованця Дубенської міської станції юних 

техніків Рівненської області, за роботу «Марсохід «Фенікс»; 
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Шуміхіна Кирила, вихованця Комунального закладу «Станція юних 

техніків» Каховської міської ради Херсонської області, за роботу «Модель 

полінезійського катамарана»; 

Шушмана Михайла, вихованця Рахівського районного центру науково-

технічної творчості Закарпатської області, за роботу «Колобок»; 

Юсько Петра, вихованця Хустського районного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Закарпатської області, за роботу «Кировець». 

 

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 30.06.2015р. № 06-27 

 

Таблиця підсумків 
Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської 

молоді “Наш пошук і творчість, тобі – Україно!” 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 5 4 26 

10. Київська  6 1 4 24 

11. Кіровоградська  1 2 2 9 

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 3 14 

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 9 4 8 43 

 

Примітка: кількість балів визначена таким чином: 

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

 

 


