
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

Н А К А З  

 

 

07.06.2016                                           м. Київ                                               № 06-03/1 

 

 

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 20.05.2016 

№574 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 

25.12.2015. №1360» у червні місяці ц.р. 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 350 робіт із 24 областей України, та м.Києва.  

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: 

Бабулу Ігоря, вихованця Луцького навчально-виховного комплексу № 26 

Волинської бласті, за роботу «Термоелектричний перетворювач енергії»; 



Баркара Максима, вихованця Комунального закладу «Станція юних 

техніків Кіровоградської міської ради», за роботу «Стендова модель літака 

«Ягуар»; 

Білоуса Дмитра, вихованця Почаївського будинку дитячої творчості та 

спорту Тернопільської області, за роботу «Модель-копія польської геофізичної 

ракети METEOR-3»; 

Бондарчука Тимофія, вихованця Житомирського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Підводний човен»; 

Борівського Михайла, Шевчука Вадима та Федорук Аллу, вихованців 

Професійно-технічного училища № 21 міста Калинівки Вінницької області, за 

роботу «Куточок відпочинку»; 

Бортника Дмитра, вихованця Коростишівської міської станція юних 

техніків Житомирської області, за роботу «Планер Хорса»; 

Братівського Дмитра, вихованця Косівського центру дитячої творчості 

Івано-Франківської області, за роботу «Виконавчий пристрій 

багатофункціонального устаткування з необмеженим радіусом дій»; 

Бугріменка Максима, вихованця Херсонського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Херсонської міської ради, за роботу 

«Тестер індукційних датчиків»; 

Виловського Олександра, вихованця Навчально-виховного комплексу 

допрофесійної підготовки та технічної творчості молоді міста Києва, за роботу 

«Радіокерована модель планера з електродвигуном класу F-S-J Радіо»; 

Винярського Святослава, вихованця Державного навчального закладу 

«Центр професійно-технічної освіти № 1» Вінницької області, за роботу 

«Зварювальний пристрій Контакт»; 

Вольського Дмитра, вихованця філії Хмельницького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Модель пілотного 

учбового кордового літака під двигун 2,5 куб.см F2B»; 

Герасинчука Василя, вихованця Рахівського районного центру науково-

технічної творчості Закарпатської області, за роботу «Переговорний пристрій 

на 10 абонентів»; 

Голодена Михайла та Яновського Руслана, вихованців Заліщицького 

центру науково-технічної творчості школярів Тернопільської області, за роботу 

«Стендова модель каравели»; 

Гордієнка Сергія та Гордієнка Валентина, вихованців Міжшкільного 

центру трудового навчання та технічної творчості міста Нікополя, 



Дніпропетровської області, за роботу «Бомбардувальник конструктора 

Черановського»; 

Грегуль Поліну, вихованку Центру науково-технічної творчості молоді 

«Сфера» Оболонського району міста Києва, за роботу, «Макет ракети 

«Вулкан»; 

Грицковян Юлію, вихованку Центру позашкільної освіти «Зміна» міста 

Кривого Рогу, Дніпропетровської області, за роботу «Макет Старе місто»; 

Гугулаєва Сергія та Дорохова Костянтина, вихованців Торецької міської 

станції юних техніків Торецької міської ради Донецької області, за роботу 

«Ракетоплан»; 

Гулевича Тараса, вихованця Городянської станції юних техніків 

Чернігівської області , за роботу «Радіокерована модель автомобіля «Cheurolet 

Camaro RS 327»; 

Данюка Ярослава, вихованця Житомирського вищого професійного 

училища-інтернату, за роботу «GSM – сигналізація»; 

Долинського Влада, вихованця Центру творчості дітей та юнацтва 

Святошинського району міста Києва, за роботу «Пожежний катер»; 

Доценка Владислава, вихованця Донецького обласного центру технічної 

творчості дітей та юнацтва, за роботу «Модель каравели «Ніня»; 

Дунаєва Богдана, вихованця Надвірнянської районної станції юних 

техніків Івано-Франківської області, за роботу «Коректофон для лікування 

заїкання»; 

Дущука Дениса, вихованця Центру технічної творчості та професійної 

орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста Києва, за роботу «Тест на 

реакцію»; 

Дяченка Владислава та Сіренка Артема, вихованців Міжшкільного центру 

трудового навчання та технічної творчості міста Нікополя, Дніпропетровської 

області, за роботу «Плавуча церква «Святий Микола Чудотворець»; 

Єфімова Дениса та Шапкіна Івана, вихованців Одеської загальноосвітньої 

школи-інтернат №5, за роботу «Токарний верстат»; 

Желіховського Андрія, вихованця Котовської міської станції юних техніків 

Одеської області, за роботу «Охоронний пристрій «GSM-сигналізація»; 

Злочевського Кирила, вихованця Станції юних техніків міста 

Южноукраїнська Миколаївської області, за роботу «Літак Т-34»; 



Ільчука Миколу, вихованця Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Козятинське міжрегіональне вище професійне училище 

залізничного транспорту» Вінницької області, за роботу «Макет вагону-

лабораторії для вимірювання параметрів контактної мережі»; 

Карпенка Олега, вихованця Одеської загальноосвітньої школи № 92, за 

роботу «Перші кроки – ближче до небес»; 

Карпенка Олександра, вихованця Кагарлицького районного центру дитячої 

та юнацької творчості Київської області, за роботу «Travitik 1801»; 

Катрушина Дмитра, вихованця Центру науково-технічної творчості 

Львівської міської ради, за роботу «Модель схематичного планера»; 

Кибукевича Артема, вихованця Васильківського районного центру дитячої 

та юнацької творчості Київської області, за роботу «Вестмінстерський міст»; 

Ковальова Віктора та Мокана Георгія, вихованців Ізмаїльської міської 

станції юних техніків Одеської області, за роботу «Функціональний генератор»; 

Колектив вихованців Ірпінського еколого-технічного центру творчості 

школярів та молоді Київської області, за роботу «Міжпланетна космічна 

станція»; 

Колектив вихованців Київського Палацу дітей та юнацтва, за роботу 

«Благоустрій внутрішнього двору Київського Палацу дітей та юнацтва та 

добудова басейну»; 

Колектив вихованців Станції юних техніків міста Білої Церкви Київської 

області, за роботу «Каравела Пінта»; 

Колектив вихованців Центру дитячої та юнацької творчості Вільнянської 

районної ради Запорізької області, за роботу «Скребок для підготовки 

артилеристського заряду до стрільби»; 

Колектив вихованців Чернівецького обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Не чіпай мою кістку»; 

Колектив вихованців Чернівецького обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Музична стежка»; 

Колектив вихованців Чернігівського центру науково- технічної творчості 

учнівської молоді, за роботу «Безпілотна літаюча система»; 

Колектив вихованців Чернігівського центру науково- технічної творчості 

учнівської молоді, за роботу «Модель літака «Pitts Special S-15»; 



Коломийця Олега, вихованця Хмельницького обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді при Хмельницькому навчально-

виховному комплексі № 2 , за роботу «Широкий спектр використання точково-

зварювального апарата»; 

Корабльова Євгена, Рубцова Дмитра та Дроздову Лоліту, вихованців 

Центру дитячої та юнацької творчості Вільнянської районної ради Запорізької 

області, за роботу «Якір для знаходження і знешкодження розтяжок»; 

Короля Олексія та Наконечного Олексія, вихованців Станції юних техніків 

– Центру науково-технічної творчості Дніпровського району міста Києва, за 

роботу «Станок для термовакуумного формування корпусних деталей»; 

Костецького Артура, вихованця Кам’янець-Подільського Центру дитячої 

та юнацької творчості Хмельницької області, за роботу «БТР – 152»; 

Кощелєву Дар’ю, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості 

«Дивоцвіт» міста Киева, за роботу «Закохані»; 

Кроточенка Євгена, вихованця Херсонського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Херсонської міської ради, за роботу 

«Модель гоночного спортивного автомобіля «Шкода»; 

Кручка Антона та Кушнерчука Романа, вихованців Вищого професійного 

училища Житомирського державного технологічного університету, за роботу 

«Діючий макет ноутбуку»; 

Кучерявого Юрія, вихованця Ладижинського міжшкільного навчально-

виробничого центру «Спадщина» Вінницької області, за роботу Інтерактивна 

патріотична гра «Солов’я-розбійника здолаємо»; 

Ліпського Олександра, вихованця Державного професійно-технічного 

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

роботу «Ретро-автомобіль»; 

Ломоноса Максима, вихованця Щорської станції юних техніків 

Чернігівської області, за роботу «Модель автомобіля «ГАЗ-АА» (1932)»; 

Лукомського Дмитра, вихованця Костопільської загальноосвітньої школи-

комплеку І-ІІІ ступенів №6 Рівненської області, за роботу «Макет будівлі з 

ліфтом»; 

Луненка Романа, вихованця Олександрівської районної станції юних 

техніків Кіровоградської області, за роботу «Автомобіль»; 

Луніна Євгена, вихованця Станції юних техніків Тернівського району 

міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, за роботу «Охорона online»; 



Любченка Олександра, вихованця Центру науково-технічної творчості 

міста Марганця, Дніпропетровської області, за роботу «Модель криголама 

Арктика»; 

Майданика Максима, вихованця Будинку творчості дітей та юнацтва міста 

Чернівців, за роботу Пожежний автомобіль «Mercedec-Benz» (1912р.); 

Марчака Олега, вихованця Володимир-Волинського центру позашкільної 

освіти Волинської області, за роботу «Церква Святої Парасковії села Островок 

Володимир-Волинського району»; 

Махлюка Михайла, вихованця Сокальської районної станції юних техніків 

Львівської області, за роботу «Діюча модель двуступінчатої ракети S-1В»; 

Мацкул Тетяну та Кучківську Анжелу, вихованок Навчально-виховного 

комплексу «Домінанта» міста Киева, за роботу «Наречена та наречений»; 

Мельника Владислава, вихованця Новоушицького районного будинку 

дитячої творчості Хмельницької області, за роботу «Модель судна 

UESTRASENORADEATOCHA»; 

Мельника Олександра, вихованця Щорської станції юних техніків 

Чернігівської області, за роботу «Побутовий дозиметр»; 

Меркулова Романа, вихованця Яготинського районного будинку дитячої та 

юнацької творчості Київської області, за роботу «Пайпер «КЕБ»; 

Нікіфорова Андрія, вихованця Київського Палацу дітей та юнацтва, за 

роботу «Дистанційний вимикач»; 

Омельченка Романа, вихованця Центру науково-технічної творчості молоді 

«Сфера» міста Києва, за роботу «Трицикл TsS»; 

Ороса Василя, вихованця Тячівського районного Центру дитячої та 

юнацької творчості Закарпатської області, за роботу «DRAKKAR човен 

вікінгів»; 

Пастуха Ярослава, вихованця Кам’янець-Подільського Центру дитячої та 

юнацької творчості Хмельницької області, за роботу «Індикатор для перевірки 

роботи форсунок інжекторних двигунів»; 

Пащенка Богдана, вихованця Сумської районної станції юних техніків 

Сумської області , за роботу «Галеон Френсіса Дрейка Золота лань»; 

Перевозчикова Василя, вихованця Дубенської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Рівненської області, за роботу 

«Модель інвалідного візка для людей з обмеженими можливостями»; 



Поліщука Дмитра, вихованця Деражнянського районного будинку 

творчості дітей та юнацтва Хмельницької області, за роботу «Дитяче кафе»; 

Ремінського Миколу, вихованця Маневицького районного центру дитячої 

та юнацької творчості Волинської області, за роботу «Мотоокучувач»; 

Сапожника Олеся, вихованця Луцького навчально-виховного комплексу 

Волинської області, за роботу «Річковий катер»; 

Свистуна Ярослава, вихованця Ківерцівського районного центру дитячої 

та юнацької творчості Волинської області, за роботу «Підводний човен типу 

«Щука»; 

Сергієнка Вадима, вихованця Кролевецької районної станції юних техніків 

Сумської області, за роботу «Модель гоночного автомобіля класу Е-2»; 

Ситника Павла, вихованця Городянської станції юних техніків 

Чернігівської області, за роботу «Сигналізація витоку газів»; 

Соболевську Аліну, вихованку Чортківського районного комунального 

закладу «Центр науково-технічної творчості і дозвілля учнівської молоді» 

Тернопільської області, за роботу «Проект вставки торгово-офісного центру»; 

Солодова Данила, вихованця Старобільського районного будинку 

творчості дітей та юнацтва Луганської області, за роботу «Охороний пристрій»; 

Сухаря Андрія, вихованця Чемеровецького районного Будинку школярів 

Хмельницької області, за роботу «Тренажер юного техніка»; 

Сябра Максима, вихованця Клубу юного техніка села Дніпровське 

Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, за роботу «Чарівний 

вітряк»; 

Танцюру Владислава, вихованця Станції юних техніків міста Умані 

Черкаської області, за роботу «Пристрій для керування авто вночі»; 

Телевного Дмитра, вихованця Комунального закладу «Дашівська станція 

юних техніків» Вінницької області, за роботу «Пристрій лікувального 

електросну»; 

Трофимука Максима, вихованця Володимир-Волинського центру 

позашкільної освіти Волинської області, за роботу «Комбінований апарат для 

електрофорезу АЕФ-3»; 

Трохименка Дмитра та Труфаненка Андрія, вихованців Вищого 

професійного училища Житомирського державного технологічного 

університету, за роботу «Стенд для діагностики жорстких дисків IDE, SATA»; 



Федоренка Олексія, вихованця Шосткинської міської станції юних техніків 

Сумської області, за роботу «Літаюча модель-напівкопія Nike Apache»; 

Химчака Максима, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу «Одеська станція юних техніків «Сігма», за роботу «Макет фрагменту 

морського порту»; 

Хоменка Максима та Хоменка Артема, вихованців Миронівського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу 

«Подорож у часі»; 

Черненка Олександра, Степаненко Данила, Охрицьку Діану та Ельхалді 

Адама, вихованців Навчально-виховного комплексу допрофесійної підготовки 

та технічної творчості молоді міста Киева, за роботу «Естакада транспортних 

засобів та пристроїв»; 

Юру Кирила, вихованця Рівненської гуманітарної гімназії Рівненської 

області, за роботу «Радіокерована пілотажна модель літака». 

Дипломом ІІ ступеня: 

Артима Дмитра, вихованця Тлумацького будинку дитячої та юнацької 

творчості Івано-Франківської області, за роботу «Катер «Швидка допомога»; 

Артима Тараса, вихованця Івано-Франківського обласного державного 

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

корабль «Галичина»; 

Бадяка Олександра, вихованця Гайсинської районної станції юних техніків 

Вінницької області, за роботу «Настільна лампа»; 

Батегу Дмитра та Григоренка Сергія, вихованців Станції юних техніків 

Дзержинського району міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, за 

роботу «Віброметр ВМ-1»; 

Березюка Костянтина, вихованця Житомирського міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «ЗУР Бомарк»; 

Білуника Анатолія, вихованця Івано-Франківського обласного державного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Комбайн»; 

Болібока Дмитра, вихованця Центру позашкільної роботи Святошинського 

району міста Києва, за роботу «Кімнатна гумо моторна модель літака»; 

Бондаря Олексія, вихованця Городянської станції юних техніків 

Чернігівської області, за роботу «Автомат для поливу квітів»; 



Бушуєва Владислава та Оленича Максима, вихованців Ічнянської станції 

юних техніків Чернігівської області, за роботу «Макет Вітрильника «Бріг»; 

Вальтера Віталія та Хоміцького Назара, виховаців Заліщицького центру 

науково-технічної творчості школярів Тернопільської області, за роботу 

«Модель риболовецького судна Evelyn Rose»; 

Васильєва Кирила, вихованця Комунального закладу «Центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, за роботу 

«Модель Lamborghini Sesto Elemento»; 

Вахарика Юрія, вихованця Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села 

Підцир’я Камінь-Каширського району Волинської області, за роботу «Кордова 

навчально-тренувальна модель літака»; 

Випірайла Андрія, вихованця Сумської районної станції юних техніків, за 

роботу «Модель механізму «Морський бій»; 

Вискубенка Дмитра, вихованця Цюрупинської районної станції юних 

техніків Цюрупинської районної ради Херсонської області, за роботу «Діюча 

модель-копія американської дослідницької ракети «Red stoune»; 

Гавор Анастасію, вихованку Калуського центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Івано-Франківської області, за роботу «Будинок на 

колесах»; 

Гнатюка Максима, вихованця Луцького НВК № 9 Волинської області, за 

роботу «Пантограф»; 

Гончаренка Олексія, вихованця Ізмаїльської міської станції юних техніків 

Одеської області, за роботу «Модель класу С1. Вітрильна яхта»; 

Гордієнка Германа, вихованця Станції юних техніків Запорізької міської 

ради, за роботу «Су -25»; 

Горчука Кирила, вихованця Вінницького обласного центру технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Модель-копія річкового судна»; 

Губку Олексія, вихованця Роменського центру позашкільної освіти та 

роботи з талановитою молоддю Сумської області, за роботу «Модель козацької 

бомбарди»; 

Дерев’янка Максима, вихованця Чемеровецького районного Будинку 

школярів Хмельницької області, за роботу «Вітрогенератор «Гном»; 

Дзюбановського Дениса та Наливних Андрія, вихованців Теребовлянської 

станції юних техніків Тернопільської області, за роботу «Ідентифікатор»; 



Дороша Дениса, вихованця Центру технічної творчості та професійної 

орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста Києва, за роботу 

«Напівкопія японського літака «Зеро»; 

Древаля Івана, вихованця Охтирського міського центру позашкільної 

освіти – Мала академія наук Сумської області, за роботу «Лондонський автобус 

К-АЕG»; 

Загнітка Віктора, вихованця Мукачівської загальноосвітньої школи I–III 

ступенів №1 ім. О.С. Пушкіна Мукачівської міської ради Закарпатської області, 

за роботу «Тепловий двигун»; 

Зюбрицького В’ячеслава, вихованця філії Хмельницького обласного 

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

«В’єтнамська Джонка»; 

Кацика Олексія, вихованця Полтавського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Модель венероход»; 

Кептя Ярослава та Єлькіна Едуарда, вихованців Центру дитячої  та 

юнацької творчості міста Вознесенська Миколаївської області, за роботу 

«Лунатик»  прилад для освітлення під’їздів багатоповерхівок»; 

Коваля Святослава та Фурмана Павла, вихованців Вінницького обласного 

центру технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Дозор-Б бойова 

машина»; 

Ковальчука Максима та Ступака Дмитра, вихованців Центру творчості 

дітей та юнацтва Святошинського району міста Києва, за роботу «Спеціальна 

різьбова оправка для ремонту головки циліндра двигунат«М-150»; 

Козянка Артема, вихованця Щорської станції юних техніків Чернігівської 

області, за роботу «Електричний мікроскоп»; 

Козяра Сергія, вихованця Овідіопольської районної станції юних техніків 

Одеської області, за роботу «Слуховий апарат»; 

Колектив вихованців Буштинської гімназії-інтернату гуманітарного 

профілю І–ІІІ ступенів Буштинської селищної ради Тячівського району 

Закарпатської області, за роботу «Електронний собака Електробарсік»; 

Колектив вихованців Навчально-виховного комплексу допрофесійної 

підготовки та технічної творчості молоді міста Києва, за роботу «Модель карта 

формули «К»; 

Колектив вихованців Новоодеської районної Станції юних техніків 

Миколаївської області, за роботу «Кліпер»; 



Кольца Олега, вихованця Станції юних техніків міста Миколаєва, за 

роботу «Туристична яхта»; 

Комісарука Івана, вихованця Дубенської спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №5 Рівненської області, за роботу «Підводний човен 

«Акула» 1906-1911 рр. М 1:200»; 

Коровченка Миколу, вихованця Центру науково-технічної творчості 

молоді «Сфера» Оболонського району міста Києва, за роботу «На крилах вітру» 

Трасова автомодель класу G33»; 

Коцюбу Андрія, вихованця Заліщицького центру науково-технічної 

творчості школярів Тернопільської області, за роботу «Установка для 

виробництва білкової муки»; 

Кравченка Богдана, вихованця Чернігівського центру науково- технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Модель ракети «Meteor 2H»; 

Кравченка Сергія, вихованця Комунального позашкільного закладу міста 

Черкас, за роботу «Підводний човен «Форель»; 

Кравченка Сергія, вихованця Комунального позашкільного закладу міста 

Черкас, за роботу «Торпедний катер Г-5 Х серії»; 

Крикуса Данила, вихованця Вінницького обласного центру технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Сонячний годинник»; 

Куценка Максима, вихованця Станції юних техніків міста 

Южноукраїнська Миколаївської області, за роботу «Індикатор нітратів»; 

Левчука Ельдара, вихованця Комунального закладу «Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Черкаської обласної 

ради, за роботу «Установка Фердінанд»; 

Лисецького Владислава, вихованця Житомирського міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Бронеавтомобіль SС 

MК I «Дінго»; 

Литвина Максима, вихованця Полтавського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Гумомоторна модель літака»; 

Луніна Євгена, вихованця Станції юних техніків Тернівського району 

міста Кривого Рогу, Дніпропетровської області, за роботу «Клімат-контроль 

теплиці»; 

Ляпустина Данила, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу «Одеський будинок дитячої та юнацької творчості  «Тоніка» , за роботу 

«Лазерна сигналізація»; 



Мазура Сергія та Килівника Івана, вихованців Державного навчального 

закладу «Крижопільський професійний будівельний ліцей» Вінницької області, 

за роботу «Сушарка електрична»; 

Майструка Данила, вихованця Овідіопольської районної станції юних 

техніків, за роботу «Індикатор вологості»; 

Макуху Максима, вихованця Станції юних техніків міста Южноукраїнська 

Миколаївської області, за роботу «Радіокерований міні-планер»; 

Миськова Дмитра та Перникоза Павла, вихованців Волочиського 

районного будинку дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, за 

роботу «Макет «Млин-вітряк»; 

Мусієнка Олександра та Батегу Дмитра, вихованців Станції юних техніків 

Дзержинського району міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, за 

роботу «Генератор сигналів звукової частоти»; 

Нагібіна Євгена, вихованця Станції юних техніків Запорізької міської ради, 

за роботу «Сирена охоронна»; 

Наумова Володимира, вихованця Одеської загальноосвітньої школи-

інтернату №5, за роботу «Електронний термометр для контролю температури у 

приміщенні, зовні і у воді «Момент»; 

Оксенчука Дмитра, вихованця Центру технічної творчості та професійної 

орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста Києва, за роботу «Макет 

схеми економічного освітлення підїзду»; 

Онищук Ксенію, вихованку Херсонського Центру позашкільної роботи 

Херсонської міської ради, за роботу «Гра Відгадайка»; 

Пашкова Олега, вихованця Комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання загальноосвітня школа-інтернат «Сокіл» Кіровоградської міської 

ради, за роботу «Сухогрузне судно «Сокіл»; 

Пеньківського Андрія, вихованця Житомирського міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Безпілотний 

літальний апарат»; 

Перчака Владислава, вихованця Городянської станції юних техніків 

Чернігівської області, за роботу «Велогенератор»; 

Попова Назара, вихованця Ульяновського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Кіровоградської області, за роботу «Модель військового 

судна BG 52 «Морська охорона»; 



Пронозу Андрія та Рожка Антона, вихованців Кролевецької районної 

станції юних техніків Сумської області, за роботу «Паяльна станція «Імпульс»; 

П'ятенка Віталія, вихованця Сумської районної станції юних техніків, за 

роботу «Механізм з кульками»; 

Рижок Соломію, вихованку Сокальської районної станції юних техніків 

Львівської області, за роботу «Газ-М415»; 

Руденького Євгенія, вихованця Житомирського вищого професійного 

училища-інтернату, за роботу «Паяльна станція»; 

Савченка Іллю, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу «Одеський будинок дитячої та юнацької творчості «Тоніка», за роботу 

«Далекомір»; 

Савченка Назара та Сивоконя Руслана, вихованців Станції юних техніків 

Жовтневого району міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, за роботу 

«Модель трактора К-701»; 

Салка Артема, вихованця Комунального закладу «Центр науково-технічної 

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

танка Королевський тигр»; 

Свіжевського Валентина, вихованця Житомирського міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Модель яхти-

літака»; 

Северюка Микиту, вихованця Ізмаїльської міської станції юних техніків 

Одеської області, за роботу «Спортивна модель «Мазда»; 

Семирога Андрія, вихованця Кам’янської станції юних техніків Черкаської 

області, за роботу «Zapper»; 

Слабошевського Назара, вихованця Комунального закладу Фастівської 

міської ради «Фастівський центр позашкільної роботи» Київської області, за 

роботу «Діюча модель атомного ракетного підводного човна»; 

Смалійчука Романа, вихованця Дубенської гімназії №2 Рівненської 

області, за роботу «Сівалка з механічним приводом»; 

Сороку Андрія, вихованця Чортківського районного комунального закладу 

«Центр науково-технічної творчості і дозвілля учнівської молоді» 

Тернопільської області, за роботу «Годівниця для акваріумних рибок»; 

Стефанищіва Романа, вихованця Тлумацького будинку дитячої та 

юнацької творчості Івано-Франківської області, за роботу «Вертоліт»; 



Сторчака Нікіту, вихованця Коростишівської міської станції юних техніків 

Житомирської області, за роботу «Прогулянковий катер Антарес»; 

Страшенка Юрія, вихованця Центру дитячої  та юнацької творчості міста 

Вознесенська Миколаївської області, за роботу «Ципа»  прилад для освітлення 

пташника»; 

Сухацького Олександра, вихованця Станції юних техніків Запорізької 

міської ради, за роботу «Перетворювач напруги 12 В /220 B»; 

Талащука Михайла, вихованця Головинського загальноосвітнього 

навчального закладу І-ІІІ ступенів Костопільського району Рівненської області, 

за роботу «Теребильний апарат СТК-3 бурякозбирального комбайна»; 

Тимошенко Анастасію, вихованку Станції юних техніків – Центру 

науково-технічної творчості Дніпровського району міста Києва, за роботу 

«Собака Жучок»; 

Тичину Романа, вихованця Житомирського вищого професійного 

училища-інтернату, за роботу «Зварювальний апарат»; 

Трачука Станіслава, вихованця Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Схематична модель планера 

класу F1H»; 

Трибушного Дмитра, вихованця Комунального закладу «Центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, за роботу 

«Модель бронемашини»; 

Усатого Євгена, вихованця Центру позашкільної роботи Святошинського 

району міста Києва, за роботу «Контурна кордова модель напівкопія літака»; 

Чайку Василя, Короля Юрія та Пацулу Миколу, вихованців Володимир-

Волинського вищого професійного училища Волинської області, за роботу 

«Макет-проект Альтанка»; 

Чернишова Олексія, вихованця Комунального закладу «Центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, за роботу 

«Модель танка Т-60»; 

Шабаліна Марата, вихованця Дубенської спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №5 Рівненської області, за роботу «Підводний атомний 

човен «Лос-Анджелес»; 

Янкевича Артема, вихованця Станції юних техніків міста Стрій Львівської 

області, за роботу «Галера»; 



Яременка Вадима, вихованця Комунального закладу «Дашівська станція 

юних техніків» Вінницької області, за роботу «Пристрій для тестування 

автомобільних свічок запалювання»; 

Ярошинського Святослава, вихованця Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Модель планера 

класу A3». 

Дипломом ІІІ ступеня: 

Акопян Давида, вихованця Шосткинської міської станції юних техніків 

Сумської області, за роботу «Колодязь»; 

Бавикіна Анатолія, вихованця Полтавського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Аероглісер»; 

Бачинського Назарія, вихованця Сокальської районної станції юних 

техніків Львівської області, за роботу «Блок живлення»; 

Бачинського Назарія, вихованця Сокальської районної станції юних 

техніків Львівської області, за роботу «Модель космічного корабля Прометей»; 

Бевза Максима, вихованця Степівського навчально-виховного об’єднання 

Тетіївського району Київської області, за роботу «Токарний верстат по обробці 

деревини»; 

Бедриковського Олексія, вихованця Навчально-виховного комплексу 

допрофесійної підготовки та технічної творчості молоді міста Києва, за роботу 

«Кордова модель для повітряного бою класу F-2-D остання розробка»; 

Безбородого Павла, вихованця Комунального закладу «Станція юних 

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

Дегстер Peterbilt «Snockwave»; 

Бібка Іллю, вихованця Житомирського міського центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Гелендваген або Mersedes-Benz G-

Class»; 

Білан Романа, вихованця Білопільського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Сумської області, за роботу «Макет церкви»; 

Білійчука Олександра, вихованця Старокостянтинівської міської станції 

юних техніків Хмельницької області, за роботу «Сходинки для кульок»; 

Борисенко Дарю, вихованку Станції юних техніків Костянтинівської 

міської ради Донецької області, за роботу «Модель вітряка»; 



Бражкіна Максима, вихованця Центру технічної творчості «Юність» міста 

Києва, за роботу «Світильник настінний «Колорит»; 

Василенка Богдана, вихованця Цюрупинської районної станції юних 

техніків Цюрупинської районної ради Херсонської області, за роботу «Модель 

човна з електродвигуном «Патріот»; 

Вихристюка Владислава, Вихристюка Романа та Маліновську Ірину, 

вихованців Станції юних техніків міста Умані Черкаської області, за роботу 

«Садиба Святого Миколая»; 

Вільного Дмитра та Турука Дмитра, вихованців Костопільської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3, Рівненської області, за роботу 

«Космічна станція MTV-P02 Copernicus»; 

Гаврилюка Андрія, вихованця Центру науково- технічної творчості молоді 

«Сфера» Оболонського району міста Києва, за роботу «Маніпулятор 

гідравлічний»; 

Глушка Артема, вихованця Станції юних техніків Запорізької міської ради, 

за роботу «Альтанка»; 

Глянського Максима, вихованця Комунального закладу «Станція юних 

техніків» Каховської міської ради Херсонської області, за роботу Гелікоптер 

«Sikorsky SH-3A Sea King»; 

Гнатюка Максима, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Волинської області, за роботу «Прилад для визначення 

солоності води»; 

Гнатюка Сергія, вихованця Ковельського професійного ліцею Волинської 

області, за роботу Діюча модель «Колун дров «Шуруп»; 

Горбунову Марію, вихованку Державного навчального закладу 

«Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну», за 

роботу «Приватний дитячий садочок для сонячних дітей»; 

Горного Ігоря, вихованця Кам’янець-Подільського центру дитячої та 

юнацької творчості Хмельницької області, за роботу «Настільна еко-лампа»; 

Гринька Артема, вихованця Центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді міста Первомайська Миколаївської області, за роботу «Модель 

електронного вудила для рибалки»; 

Гурбу Владислава, вихованця Городянської станції юних техніків 

Чернігівської області, за роботу «Екскаватор Білорус ЮМЗ-6 АКЛ»; 



Гурнака Володимира, вихованця Комунального позашкільного 

навчального закладу «Голопристанський міський центр дитячої та юнацької 

творчості» Голопристанської міської ради Херсонської області, за роботу 

«Модель Іспанський галеон»; 

Демерза Назара, вихованця Обухівського районного центру творчості 

дітей та юнацтва Київської області, за роботу «Математичний калейдоскоп»; 

Демидика Назара, вихованця Гайсинської районної станції юних техніків 

Вінницької області, за роботу «Простий металошукач»; 

Долинного Віталія та Арутюняна Артавазда, вихованців Вищого 

професійного училища № 11 міста Вінниці, за роботу «Безпровідна зарядка»; 

Евенка Івана, вихованця Вінницького обласного центру технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Маяк»; 

Єфімова Дениса, вихованця Одеської загальноосвітньої школи-інтернату 

№5, за роботу «Тестер для перевірки вологості деревини»; 

Єфременка Віталія, вихованця Тальнівської районної станції юних техніків 

Черкаської області, за роботу «Сільська церква»; 

Земзюліна Сергія, вихованця Міжшкільного центру трудового навчання та 

технічної творчості міста Нікополя Дніпропетровської області, за роботу 

«Діорама Під Нікополем»; 

Калашнікова Максима, вихованця Рівненської гуманітарної гімназії, за 

роботу «Глісер»; 

Кіріченка Ярослава, вихованця Світловодського районного центру дитячої 

та юнацької творчості Кіровоградської області, за роботу «Діюча модель 

патрульного автомобіля»; 

Козлова Владислава та Макуху Сергія, вихованців Криворізького 

професійного транспортно-металургійного ліцею Дніпропетровської області, за 

роботу «Пасажирський електровоз ЧС-3»; 

Кокудака Олександра, вихованця Христинівської районної станції юних 

техніків Черкаської області, за роботу «Ракета-носій майбутнього»; 

Колектив вихованців Буштинської гімназії-інтернату гуманітарного 

профілю І–ІІІ ступенів Буштинської селищної ради Тячівського району 

Закарпатської області, за роботу «Ігровий барабан «Відгадай мелодію»; 

Колектив вихованців Комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ 



ст. №8 позашкільний центр Кіровоградської міської ради», за роботу «Казковий 

будинок»; 

Колектив вихованців Менської станції юних техніків Чернігівської області, 

за роботу «Снайперська гвинтівка Драгунова»; 

Колектив вихованців Кролевецької районної станції юних техніків 

Сумської області, за роботу «Наочний посібник-макет перехрестя «Рух по 

колу»; 

Ком'яті Даніїла, вихованця Хустського районного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, Закарпатської області, за роботу 

«Мураха-трудівник»; 

Конторщикову Тетяну та Кійко Вікторію, вихованок Приморського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Запорізької області, за роботу 

«Весільний ретро автомобіль»; 

Коротянського Володимира, Ласнова Івана та Качківського Олексія, 

вихованців Гайсинської районної станції юних техніків Вінницької області, за 

роботу «Моделі автомобіля та гармати»; 

Лаврука Петра та Фуштея Романа, вихованців Тлумацького будинку 

дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області, за роботу 

«Ретроавтомобіль «Рено»; 

Ласла Еріка, вихованця Королівської загальноосвітньої школи I–III 

ступенів №1 Виноградівської районної ради Закарпатської області, за роботу 

«Ракетно-зенітний комплекс Е-9А»; 

Литвиненка Богдана, вихованця Овруцького професійного ліцею 

Житомирської області, за роботу «Тепловий захист асинхронного 

електродвигуна»; 

Логвиновського Ярослава, вихованця Київського Палацу дітей та юнацтва, 

за роботу «Модель двоступеневої ракети»; 

Маланіча Данила, вихованця Побузького центру дитячої та юнацької 

творчості Голованівського району Кіровоградської області, за роботу 

«Ейфелева вежа»; 

Марчук Карину та Шевчука Миколу, вихованців Ківерцівського районного  

центру дитячої та юнацької творчості Волинської області, за роботу 

«Улюблений байк»; 

Матвійчука Дмитра, вихованця Ковельського професійного ліцею 

Волинської області, за роботу «Проект-макет «Платформа альтернативних 

видів енергії»; 



Мироєвського Романа, вихованця Міжшкільного центру трудового 

навчання та технічної творчості міста Нікополя Дніпропетровської області, за 

роботу «Літак-бомбардувальник Міраж»; 

Мирончука Назара та Сушка Бориса, вихованців Світловодського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області, за 

роботу «Зореліт»; 

Миць Віктора та Примака Павла, вихованців Носівської станції юних 

техніків Чернігівської області, за роботу «USB програвач»; 

Мурзака Андрія, вихованця Центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді міста Первомайська Миколаївської області, за роботу «Вітрильник 

«Катті сарк»; 

Муху Антона, вихованця Луцького міського центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Волинської області, за роботу «Прилад контролю 

реакції на світло»; 

Ніколайчука Юрія, вихованця Дубенської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Рівненської області, за роботу 

«Модель автомобіля Mersedes-Benz G-Class»; 

Нінічука Костянтина, вихованця Ратнівського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Волинської області, за роботу «Фронтальний 

навантажувач»; 

Новоселецького Владислава, вихованця Кам’янської станції юних техніків 

Черкаської області, за роботу «Автомобіль Нива»; 

Овсієнка Євгена та Юрченка Юрія, вихованців Кролевецької районної 

станції юних техніків Сумської області, за роботу «Кіборг «КосмоВОЗ» - USB-

підсвітка клавіатури»; 

Оксенчука Дмитра, вихованця Центру технічної творчості та професійної 

орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста Києва, за роботу 

«Лунохід»; 

Ороса Василя, вихованця Тячівського районного Центру дитячої та 

юнацької творчості, Закарпатської області, за роботу «Скуштуйте, холодної 

водиці»; 

Павловського Олександра, вихованця Вищого професійного училища 

Житомирського державного технологічного університету, за роботу «Червона 

троянда»; 

Панасюка Миколу, вихованця Вінницького обласного центру технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Модель-копія тури князя Святослава»; 



Пилипчука Сергія, вихованця Вищого професійного училища 

Житомирського державного технологічного університету, за роботу «Золота 

троянда»; 

Ретізника Андрія, вихованця Рахівського районного центру науково-

технічної творчості, Закарпатської області, за роботу «Картоплезбиральний 

агрегат»; 

Романенка Олексія, вихованця Станції юних техніків Мелітопольської 

міської ради Запорізької області, за роботу «Літак «Дельфін L-29»; 

Руднєва Павла, вихованця комунального закладу «Центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, за роботу 

«Модель важкого бомбардувальника Heinkel»; 

Рунгеніна Єлізара, вихованця Станції юних техніків міста Умані 

Черкаської області, за роботу «Модель комбайна «UKR GEARS»; 

Савона Станіслава та Романенка Андрія, вихованців Клубу дитячої та 

юнацької творчості «Зоряний» міста Бердянська Запорізької області, за роботу 

«Млин»; 

Савченка Артема та Козерацьку Юлію, вихованців Бершадської районної 

станції юних техніків Вінницької області, за роботу «Шкільний автобус»; 

Самолука Василя, вихованця Теребовлянської станції юних техніків 

Тернопільської області, за роботу «Прилад для вивчення досліду Фарадея»; 

Сліпенка Романа, вихованця Здолбунівської районної станції юних 

техніків Рівненської області, за роботу «ТВ модулятор»; 

Слободяна Богдана, вихованця «Кам’янець-Подільського центру дитячої та 

юнацької творчості Хмельницької області, за роботу «ГАЗ-ААА «Полуторка»; 

Сокола Олексія, вихованця Дубенської гімназії №2 Рівненської області, за 

роботу «Електроконструктор»; 

Стецька Ігоря, вихованця Гримайлівської районної станції юних техніків 

Тернопільської області, за роботу «Модель підводної лодки»; 

Стєцуна Павла, вихованця Станції юних техніків Тернівського району 

міста Кривого Рогу, Дніпропетровської області, за роботу «Прилад для гри у 

Брейн-ринг»; 

Тарковського Станіслава та Туницького Володимира, вихованців 

Кременецького районного центру дитячої творчості Тернопільської області, за 

роботу «Модель-копія паровоза СУ101-19»; 



Тимошенка Олександра, вихованця Донецького обласного центру 

технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Космічний корабль 

багаторазового використання «Марс – 1»; 

Ткаченка Артема, вихованця Білопільського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Сумської області, за роботу «Танцівниця»; 

Тризну Ігоря та Заворотного Павла, вихованців Комунального 

позашкільного навчального закладу «Будинок школяра Чернігівської районної 

ради Чернігівської області», за роботу «Комбінований верстат для обробки 

деревини»; 

Трошина Андрія, вихованця Станції юних техніків Тернівського району 

міста Кривого Рогу, Дніпропетровської області, за роботу «Технологічний 

процес виготовлення деталі вал-шестерня редуктора»; 

Узаревича Давида-Патріка, вихованця Шепетівського міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Хмельницької області, за роботу 

«Копіювальний пристрій»; 

Філоненка Вадима, вихованця Центру технічної творчості та професійної 

орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста Києва, за роботу 

«Напівкопія англійського літака «Fieseler Fi 156 Storch»; 

Фуштея Романа, вихованця Тлумацького будинку дитячої та юнацької 

творчості Івано-Франківської області, за роботу «Трактор «Енергія»; 

Хвалибога Назара, вихованця Старокостянтинівської міської станції юних 

техніків Хмельницької області, за роботу «Ліфт для кульок»; 

Хожаінова Миколу, вихованця комунального закладу «Центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, за роботу 

«Модель єгипетського торговельного судна»; 

Христинця Андрія, вихованця Луцького професійного ліцею Волинської 

області, за роботу «Пристрій для регулювання потужності з цифровою 

індикацією»; 

Циганка Марка, вихованця Станції юних техніків міста 

Дніпродзержинська Дніпропетровської області, за роботу «Дверний дзвінок»; 

Чебанова Івана, вихованця Херсонського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Херсонської міської ради, за роботу 

«Робот 031-бой»; 

Чернова Максима, вихованця Станції юних техніків Запорізької міської 

ради, за роботу «Маяк надії»; 



Шалягіна Іллю, вихованця Міжшкільного центру трудового навчання та 

технічної творчості міста Нікополя Дніпропетровської області, за роботу 

«Багатофункціональний космічний корабель»; 

Шамрицького Артема, вихованця Приморського районного центру дитячої 

та юнацької творчості Запорізької області, за роботу «XAIR ультра легкий 

літак»; 

Шейка Владислава, вихованця Комунального закладу «Станція юних 

техніків» міста Словянська, за роботу «Храм»; 

Шешукова Владислава, вихованця Дубенської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 6 Рівненської області, за роботу «Орбітальний Дарц»; 

Юдкіна Микиту та Сенчуру Данила, вихованців Городянської станції юних 

техніків Чернігівської області, за роботу «Гриль коптильня»; 

Юзвак Юлію та Білуника Анатолія, вихованців Тлумацького будинку 

дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області, за роботу 

«Бронетранспортер». 

 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи – Левіну І.Є. 

 

 

Директор                                                                                                     Г.А. Шкура 


