
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 

Н А К А З  
 

 

13.06.2016                                           м. Київ                                           № 06-11/1 
 

 

Про підсумки проведення 

Всеукраїнської виставки-конкурсу 

робіт учнів молодшого шкільного 

віку з початкового технічного 

моделювання 
 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

20.05.2016р.  №547 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 25.12.2015. №1360» з 30 травня по 3 червня Українським 

державним центром позашкільної освіти було проведено оцінку експонатів 

представлених на Всеукраїнську виставку-конкурс робіт учнів молодшого 

шкільного віку з початкового технічного моделювання. 

На конкурс було подано 298 робіт із 23 областей України та м.Києва. Не 

взяли участь у заході вихованці позашкільних навчальних закладів 

Харківської області. 

Відповідно до рішення жюрі 
 

 

НАКАЗУЮ: 
 

 

1. Нагородити дипломами Українського державного центру 

позашкільної освіти:  

Дипломом І ступеня: 

Алахвардієву Лейлу, вихованку Центру технічної творчості та 

професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста Києва, за 

роботу «Світильник інтер’єрний»; 
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Андрєєву Ольгу, вихованку Центру позашкільної роботи Жовтневого 

району Миколаївської області, за роботу «Квіти України»; 

Аніну Вікторію, Юрченко Ангеліну та Насідорова Андрія, вихованців 

Бершадської районної станції юних техніків Вінницької області, за роботу «У 

нашого Омелька невеличка сімейка…»; 

Безуглого Максима, вихованця комунального позашкільного 

навчального закладу «Центр позашкільної освіти «Зміна» міста Кривого Рогу 

Дніпропетровської області, за роботу «Модель корабля»; 

Березія Владислава, вихованця Кам’янської станції юних техніків 

Черкаської області, за роботу «Модель літака Аеробус А-319»; 

Бойків Вероніку та Катрія Олега, вихованців Долинської районної 

станції юних техніків Івано-Франківської області, за роботу «Памяті небесної 

сотні»; 

Бондаренка Сергія, вихованця Кролевецької районної станції юних 

техніків Сумської області, за роботу «Модель плоту «Сім маленьких сестер»; 

Бондарчука Дмитра, вихованця Житомирського міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Модель 

вантажного автомобіля ГАЗ-66»; 

Борблика Максима, вихованця Великобагачанської районної станції 

юних техніків Полтавської області, за роботу «Модель галери»; 

Вакара Ігоря, вихованця районного Будинку школярів селища міського 

типу Крижопіль Вінницької області, за роботу «Корсар»; 

Васильчука Богдана, вихованця Кагарлицького районного центру 

дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу «Мудра сова»; 

Вдовиченко Марію, вихованку Тальнівського районного Будинку дітей 

та юнацтва Черкаської області, за роботу «Лялька-маріонетка»; 

Витвицьку Вероніку та Кіх Вікторію, вихованок Долинської районної 

станції юних техніків Івано-Франківської області, за роботу «Ластівчине 

гніздо»; 

Вишнівську Богдану, вихованку Красилівського районного Будинку 

творчості дітей та юнацтва Хмельницької області, за роботу «Зустріч з 

казкою»; 
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Геренчук Анжеліну, вихованку Кам’янець-Подільського Центру дитячої 

та юнацької творчості Хмельницької області, за роботу «Krupp Raumer S 

1944-1945»; 

Гнатенко Олену, вихованку Комунального позашкільного навчального 

закладу міста Черкас, за роботу «Лоцманське судно PILOT 20»; 

Гримуту Владислава, вихованця Міжгірського районного будинку 

дитячої творчості Закарпатської області, за роботу «Будиночок лісівника»; 

Денисова Іллю, вихованця Охтирського міського центру позашкільної 

освіти – Мала академія наук, за роботу «Собака Бетховен»; 

Досенка Олександра, вихованця Херсонського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Херсонської міської ради, за роботу 

«Модель трансформера «Оптімус Прайм»; 

Дубчака Богдана, вихованця Малосолтанівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ст. Васильківського району Київської області, за роботу «Панно з 

сизалю «Рибка»; 

Дударєва Дениса, вихованця Білопільського районного центру дитячої 

та юнацької творчості Сумської області, за роботу «Ракета Х-35Э»; 

Жеронкіна Івана, вихованця Будинку дитячої та юнацької творчості 

Веселівського району Запорізької області, за роботу «Модель шхуна 

«Альбіон»; 

Заволоку Каріну, вихованку Кривоозерської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Миколаївської області, за роботу «Funny Rabbit»; 

Загоровця Богдана, Гринюка Іллю та Притулюка Іллю вихованців 

Локачинського районного Будинку школяра Волинської області, за роботу 

«Корабель «Гоінг Меррі»; 

Запісочну Олену, вихованку Кам’янської станції юних техніків 

Черкаської області, за роботу «Гламурний грамофон»; 

Захожого Володимира, вихованця Костопільського центру технічної 

творчості та комп’ютерних технологій Рівненської області, за роботу 

«Модель баштового крану»; 

Захожого Володимира, вихованця Костопільського центру технічної 

творчості та комп’ютерних технологій Рівненської області, за роботу 

«Прогулянковий катер «Фламінго»; 
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Згоду Софію та Згоду Варвару, вихованок Ічнянської станції юних 

техніків Чернігівської області, за роботу «Сільська пасіка»; 

Зінченка Дениса, вихованця Центру технічної творчості та професійної 

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

козаків до наших днів збережемо вогонь батьків»; 

Катана Влада, вихованця Ренійської районної станції юних техніків 

Одеської області, за роботу «Єгипетське торгівельне судно»; 

Кирлик Юлію та Кирлика Василя, вихованців Закарпатського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

«Ужгородський будиночок»; 

Кодьмана Сергія, вихованця Лановецького районного комунального 

будинку дитячої та юнацької творчості Тернопільської області, за роботу 

«Модель тури князя Святослава»; 

Колектив вихованців Великобірківського будинку творчості школяра 

Тернопільської області, за роботу «Млин «Вітряк насолоди»; 

Колектив вихованців Загальноосвітньої школи I-III ступенів села 

Довжанка Тернопільської області, за роботу «Атракціон «Автодром»; 

Колектив вихованців Лановецького районного комунального будинку 

дитячої та юнацької творчості Тернопільської області, за роботу «Модель 

пожежного автомобіля ТАТРА»; 

Колектив вихованців Менської станції юних техніків Чернігівської 

області, за роботу «Затишний куточок»; 

Колектив вихованців Чернігівського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Самоскид «Краз-251»; 

Колектив вихованців Кролевецької районної станції юних техніків 

Сумської області, за роботу «Бджола-шпигун»; 

Колектив вихованців Кролевецької районної станції юних техніків 

Сумської області, за роботу «Модель автомобіля «Ягуар»; 

Колектив вихованців Кролевецької районної станції юних техніків 

Сумської області, за роботу «Макет будівлі «Котедж»; 

Колесника Артема, вихованця Херсонського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Херсонської міської ради, за роботу 

«Модель «Ford taxi»; 
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Косила Олексія та Гудемо-Іванову Анастасію, вихованців Чернівецького 

міського клубу юних техніків «Кварц», за роботу «Роботоітянин»; 

Криворучек Дар'ю, вихованку Чуднівського районного Будинку школяра 

Житомирської області, за роботу «Охоронець мрій»; 

Кудана Романа, вихованця Станції юних техніків Любомльської 

районної ради Волинської області, за роботу «Штурвальний катер»; 

Кудріна Артема, вихованця Станції юних техніків Запорізької міської 

ради, за роботу «Транс – атлантик Челенджер»; 

Кульчицького Ореста, вихованця Комунального закладу «Луцький центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради» 

Волинської області, за роботу «Пано-нічник «Веселий пес»; 

Кухтик Марію, вихованку Березівського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Одеської області, за роботу «Де лелека водиться, там 

щастя родиться»; 

Лесик Альону, вихованку Центру технічної творчості та професійної 

орієнтації шкільної молоді Дарницького району, за роботу «Механічна рука з 

дистанційним управлінням»; 

Лопату Злату, вихованку Комунального закладу освіти «Центр дитячої 

творчості» міста Жовті Води Дніпропетровської області, за роботу 

«Козацькому роду нема переводу»; 

Маркова Данила, вихованця Яготинського районного будинку дитячої та 

юнацької творчості Київської області, за роботу «Контурна модель літака 

ЯК-3»; 

Мацюцу Богдана, вихованця Центру технічної творчості «Юність» 

Солом’янського району міста Києва, за роботу «Рятувальний катер 

«Рятівник»; 

Мацьків Марту, Шеремету Ірину та Джавалу Віку, вихованців 

Золочівської станції юних техніків Львівської області, за роботу «НН-60J 

Jayhawk»; 

Павлова Артема, вихованця Центру дитячої та юнацької творчості міста. 

Енергодар Запорізької області за роботу «Літак Біплан»; 
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Павловського Захара та Трофімчука Богдана, вихованця 

Костопільського центру технічної творчості та комп’ютерних технологій 

Рівненської області, за роботу «Екскурсійний автобус»; 

Павловського Захара, вихованця Костопільського центру технічної 

творчості та комп’ютерних технологій Рівненської області, за роботу 

«Ракетний комплекс»; 

Парфенюк Вероніку, вихованку Славутської міської станції юних 

техніків Хмельницької області, за роботу «Оpel Zafira»; 

Петльоху Ангеліну, вихованку Коломийського будинку дитячої та 

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

Попелянську Поліну, вихованку Станції юних техніків – Центру 

науково-технічної творчості молоді Дніпровського району міста Києва, за 

роботу «Пухнастий друг»; 

Приймачук Діану, вихованку «Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня- 

дитячий садок» села Щедрогір Ратнівського району Волинської області, за 

роботу «Гербери»; 

Пуляєва Микиту, вихованця Комунального закладу «Центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, за роботу 

«Модель палубного літака Boing F-3-B»; 

Пухкого Миколу, вихованця Чемеровецького Будинку школярів 

Хмельницької області, за роботу «Модель ракети з парашутом «Орбіта»; 

Сапіга-Коваленка Матейка, вихованця комунального позашкільного 

навчального закладу «Станція юних техніків Дзержинського району» міста 

Кривого Рогу Дніпропетровської області, за роботу «Котяча сімейка»; 

Свідерського Андрія, вихованця Бориспільського районного будинку 

дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу «Корабель 

Шнекер  ІХ ст.»; 

Скригуля Сергія, вихованця Кам’янець-Подільського центру дитячої та 

юнацької творчості Хмельницької області, за роботу «Підводний човен»; 

Тимощук Марію, вихованку Херсонського Будинку дитячої та юнацької 

творчості Херсонської міської ради, за роботу «Танк»; 

Федак Тетяну, вихованку Надвірнянської районної станції юних техніків 

Івано-Франківської області, за роботу «Кораблик»; 
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Федюкіна Кирила, вихованця Березівського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Одеської області, за роботу «Bugatti Veyron»; 

Чопика Андрія, вихованця Дубенської спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №5 Рівненської області, за роботу «Дрегстер»; 

Шевченка Андрія, вихованця Краматорської станції юних техніків 

Донецької області, за роботу «F-22». 

Дипломом ІІ ступеня: 

Акулініч Яну, вихованку Городянської станції юних техніків 

Чернігівської області, за роботу «Батискаф «Наутілус»; 

Бабаєва Олександра, вихованця Старобільського районного Будинку 

творчості дітей та юнацтва Луганської області, за роботу «Як козаки куліш 

варили»; 

Бабака Максима, вихованця Глухівського міського центру позашкільної 

освіти Сумської області, за роботу «Автомобіль»; 

Баран Христину, вихованку Чортківського районного комунального 

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

Тернопільської області, за роботу «Трок-бензовоз «Техасо»; 

Биховця Ярослава, вихованця Чернігівського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Криниця «Жива вода»; 

Бондаревського Максима, вихованця Полтавського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради, за 

роботу «Мото дельта-план»; 

Бондареву Діану, вихованку Торецької міської станції юних техніків 

Торецької міської ради Донецької області, за роботу «Альтанка та 

декоративний колодязь»; 

Бульон Даніїла та Грінку Дарину, вихованців Березівського районного 

центру дитячої та юнацької творчості Одеської області, за роботу «Полуниця, 

їжачок , гусінь»; 

Вершеню Нікіту, вихованця Кременчуцького міського центру 

позашкільної освіти, за роботу «Букет півоній»; 

Висілика Дениса, вихованця Хмельницького районного Центру дитячої 

та юнацької творчості Хмельницької області, за роботу «Бронеавтомобіль 

«Українець»; 
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Вишневську Софію, вихованку Козівського районного будинку дитячої 

та юнацької творчості Тернопільської області, за роботу «Живописна 

Україна»; 

Вишнивецьку Аліну та Черкаську Анастасію, вихованок Комунального 

закладу «Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді «Грані» Запорізької міської ради, за роботу «Екскурсія на невідому 

планету»; 

Войтович Олександру, вихованку Дубенської спеціалізованої 

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

«Корівка Мілка»; 

Головню Івана та Цибіногу Олександра, вихованців комунального 

позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацький центр художньої та 

технічної творчості» міста Дніпропетровська, за роботу «Елекрикована 

модель війського ракетного комплексу»; 

Горобець Дарину, вихованку Тетіївського районного центру 

позашкільної освіти Київської області, за роботу «Україночка»; 

Гребенюк Мирославу, вихованку Володарськ-Волинського районного 

Центру дитячої та юнацької творчості Житомирської області, за роботу 

«Літак СУ-7»; 

Грибан Анастасію, вихованку Позашкільного навчального закладу 

«Будинок дитячої творчості» Червоноармійського району Житомирської 

області, за роботу «Гостинний будиночок»; 

Грищенка Артема та Возного Олександра, вихованця Іванківського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу 

«Павучок»; 

Гудимова Кирила, вихованця Путивльського районного центру 

позашкільної роботи Сумської області, за роботу «Різдвяний янгол»; 

Дем’яненко Аліну та Кучеренка Артема, вихованців Кам’янської станції 

юних техніків Черкаської області, за роботу «Машина «Мілка»; 

Денисенко Валерію, вихованку Добровеличківського районного центру 

дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області, за роботу 

«Авіамодель «Стріла»; 

Жигадла Олександра, вихованця Рівненського міського центру творчості 

учнівської молоді, за роботу «Котик ловить мишку»; 
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Зосимова Дмитра, вихованця Херсонського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Херсонської міської ради, за роботу 

«Модель «Дачний пантон»; 

Інкелевич Поліну, вихованку Старобільського районного Будинку 

творчості дітей та юнацтва Луганської області, за роботу «Символ року»; 

Калашнікова Владислава, вихованця Котовської міської станції юних 

техніків Одеської області, за роботу «Модель «Глісер»; 

Камка Павла, вихованця Городянської станції юних техніків 

Чернігівської області, за роботу «hanrior HD-2»; 

Кінаха Віталія, вихованця Луцького природничого ліцею Волинської 

області, за роботу «Комбайн Українець»; 

Клисовця Микиту, вихованця Клубу науково-технічної творчості 

учнівської молоді «Політ» Запорізької області, за роботу «Ту – 2»; 

Колектив вихованців Здолбунівської районної станції юних техніків 

Рівненської області, за роботу «Хатинка-веселинка»; 

Колектив вихованців Кролевецької районної станції юних техніків 

Сумської області, за роботу «Модель бронеавтомобіля ЗС України «Дозор-

Б»; 

Колектив вихованців Ратнівського районного Центру дитячої та 

юнацької творчості Волинської області, за роботу «Млин»; 

Колектив Чернівецького обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді «Юний конструктор», за роботу «Янгол юних техніків»; 

Колектив вихованців Центру дитячої та юнацької творчості 

Олександрійського району Кіровоградської області, за роботу «Лебідка» 

Кононенка Артема, вихованця Дубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №6 Рівненської області, за роботу «Вітровий млин»; 

Коростіля Віктора, вихованця Лебединського міського центру 

позашкільної освіти Сумської області, за роботу «Весела карусель»; 

Косило Олексія, вихованця Чернівецького міського клубу юних техніків 

«Кварц», за роботу «Книга «Космос»; 

Костюченко Марину, вихованку Ніжинської станції юних техніків 

Чернігівської області, за роботу «Будиночок для Дюймовочки»; 
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Костянинця Андрія, вихованця Білківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Іршавської районної ради Закарпатської області, за роботу 

«Кораблик по морю пливе в далечінь»; 

Крилова Владислава та Крилова Ростислава, вихованців Кам’янської 

станції юних техніків Черкаської області, за роботу «Літній кінотеатр»; 

Крутову Олександру та Пеклуху Максима, вихованців Чернігівського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Чернігівської області, за роботу «Вітрильник»; 

Ксюк Катерину, вихованку Київського Палацу дітей та юнацтва, за 

роботу «Ворона та гадюка»; 

Кут Дарину, вихованку Міжгірського районного будинку дитячої 

творчості Закарпатської області, за роботу «Кусудама»; 

Кутнів Анну, вихованку Козівського районного будинку дитячої та 

юнацької творчості Тернопільської області, за роботу «Гелікоптер»; 

Ланця Олександра, вихованця ПКЗ «Будинок дитячої та юнацької 

творчості» Веселівського району Запорізької області, за роботу «Модель 

«Трактор-каток»; 

Лебедєва Володимира, вихованця Комунального закладу «Центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, 

за роботу «Модель пожежного автомобіля»; 

Лиштва Тихона, вихованця Станції юних техніків – Центру науково-

технічної творчості молоді Дніпровського району міста Києва, за роботу 

«Макет бульдозера та екскаватора»; 

Ліщенка Богдана, вихованця Деражнянського районного будинку 

творчості дітей та юнацтва Хмельницької області, за роботу «Слоненя-

циркач»; 

Лопухову Маргариту, вихованку Коростишівської міської Станції юних 

техніків Житомирської області, за роботу «Альтанка»; 

Лунгу Олександра, вихованця Великомихайлівського будинку дитячої та 

юнацької творчості Одеської області, за роботу «Цвіркун»; 

Малоголовчука Михайла, Побережника Дениса та Мадюдю Романа, 

вихованців Тульчинського районного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Вінницької області, за роботу «Модель БМ «Град»; 
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Марусенко Яну, вихованку Сокальської станції юних техніків Львівської 

області, за роботу «Дзвінниця»; 

Марченко Анну, вихованку Центру науково-технічної творчості 

«Сфера» Оболонського району міста Києва, за роботу «Робот»; 

Матірка Вадима, вихованця Тальнівської районної станції юних техніків 

Черкаської області, за роботу «Подарунок в АТО»; 

Махініча Олександра, вихованця Обухівського районного центру 

творчості дітей та юнацтва Київської області, за роботу «Лижний трамплін»; 

Моргуна Богдана, вихованця Полтавського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради, за роботу 

«Ракета «Майбутнє України»; 

Настуняка Юрія, вихованця Рахівського районного центру науково-

технічної творчості Закарпатської області, за роботу «М’яка співуча книжка 

«Сонечко»; 

Немоловську Олену та Наулік Іванну, вихованок Костопільського 

центру технічної творчості та комп’ютерних технологій Рівненської області, 

за роботу «Дачний будинок»; 

Нечитайленка Олега, вихованця Старобільського районного Будинку 

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

Новікову Каріну, вихованку Рокитнянського районного центру дитячої 

та юнацької творчості Київської області, за роботу «Квартал шпаківень»; 

Новічкову Дар’ю та Вольховську Вікторію, вихованок комунального 

позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків» 

Дніпропетровської міської ради, за роботу «Бджілка»; 

Оранського Артема, вихованця Волинського обласного Центру науково- 

технічної творчості учнівської молоді Волинської області, за роботу 

«Саранча»; 

Поліщука Кирила, вихованця Глухівського міського центру 

позашкільної освіти Сумської області, за роботу «Повзунок»; 

Прудкай Марію, вихованку Рокитнянського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Київської області, за роботу «У саду тепла»; 
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Пшеничку Микиту, вихованця Комунального закладу «Центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, за роботу 

«Гелекоптер бойовий»; 

Рем Михайла, Бойко Олю та Іванчишин Іру, вихованців Золочівської 

станції юних техніків Львівської області, за роботу «Автонавантажувач»; 

Ройка Данила, вихованця Краматорської «Станції юних техніків»  

Донецької області, за роботу «Домовичок»; 

Руту Анну, вихованку Турійського Будинку дитячої творчості 

Волинської області, за роботу «Вулик»; 

Сагайдак Анну та Посторонюк Діану, вихованок Комунальної 

організації «Тростянецький Будинок дитячої творчості» Вінницької області, 

за роботу «Композиція «Дюймовочка»; 

Сірік Аліну, вихованку Краматорського Центру позашкільної роботи 

Донецької області, за роботу «Українка»; 

Слободяна Максима, вихованця Хмельницького районного Центру 

дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, за роботу «Ракетний 

комплекс «Тор»; 

Смалюгу Ярослава, вихованця Тлумацького будинку дитячої та 

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

Стручевського Тараса, вихованця Бродівського районного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Львівської області, за роботу 

«Модель літака «Стриж»; 

Тарасову Вікторію та Тарасову Олександру, вихованок комунального 

позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків Тернівського 

району» міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, за роботу «Вивчаємо 

додавання»; 

Тетеру Яну, вихованку Дубровицького центру позашкільної освіти 

Рівненської області, за роботу «Карусель»; 

Тихонова Яна, вихованця Менської станції юних техніків Чернігівської 

області, за роботу «Ластівка»; 

Тицького Андрія та Ящука Владислава, вихованців Новоодеської 

районної Станції юних техніків Миколаївської області, за роботу 

«Автомобільний подіум»; 
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Ткачука Єгора, вихованця Білоцерківського районного будинку дитячої 

та юнацької творчості Київської області, за роботу «А бандура хай вічно 

співає»; 

Угнівенко Анастасію, вихованку Станції юних техніків міста 

Южноукраїнська Миколаївської області, за роботу «Феєрія ельфів»; 

Фалатюк Анастасію та Шевчука Віктора, вихованців Козятинського 

центру дитячої та юнацької творчості Вінницької області, за роботу «Наш 

дім»; 

Хацька Антона, вихованця Білопільського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Сумської області, за роботу «Гімнаст»; 

Шамрика Артема, вихованця Сокальської станції юних техніків 

Львівської області, за роботу «Модель літака «Тайфун»; 

Шаповал Софію, вихованку Комунального закладу «Станція юних 

техніків» м. Слов’янськ Донецької області, за роботу «Івасик Телесик»; 

Шевцову Ольгу, вихованку Волинського обласного Центру науково - 

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Нічний світильник «Цвіт 

сакури»; 

Шевченка Григорія та Лисенко Каріну, вихованців Носівської станції 

юних техніків Чернігівської області, за роботу «Заміський будиночок»; 

Шевченка Олександра, вихованця Сокальської станції юних техніків 

Львівської області, за роботу «Модель літака «Валькірія»; 

Щербину Михайла, вихованця комунального позашкільного 

навчального закладу «Станція юних техніків Дзержинського району» міста 

Кривого Рогу Дніпропетровської області, за роботу «Броне-автомобіль 

«Смерч»; 

Якимчука Єгора, вихованця Ківерцівського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Волинської області, за роботу «Скрізь потрібні у селі 

працьовиті трактори»; 

Ярославського Олександра, вихованця Долинської районної станції 

юних техніків Івано-Франківської області, за роботу «Модель МІ-8». 

Дипломом ІІІ ступеня: 

Агеєву Емілію, вихованку Станції юних техніків Запорізької міської 

ради, за роботу «Каченя-морячок»; 
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Аліксіюка Юрія, вихованця Хмельницького районного Центру дитячої 

та юнацької творчості, за роботу «Трактор «Кіровець»; 

Аліксіюка Юрія, вихованця Хмельницького районного Центру дитячої 

та юнацької творчості, за роботу «Ан-3000»; 

Баранця Гліба та Петренко Дар’ю, вихованок комунального закладу 

«Центр технічної творчості та дозвілля школярів і молоді» 

Дніпропетровського району, за роботу «Трактор Дніпро»; 

Бикову Алісу та Маслову Єлизавету, вихованку Клубу дитячої та 

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

«На подвір’ї заснуло Полісся»; 

Бурунова Дмитра, вихованця Торецької міської станції юних техніків 

Торецької міської ради Донецької області, за роботу «Човен «Рятівник»; 

Валька Володимира, вихованця Херсонського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Херсонської міської ради, за роботу 

«Модель танкетки C.L.3»; 

Гавриль Євгенію, вихованку Міжгірського районного будинку дитячої 

творчості Закарпатської області, за роботу «Піратський корабель»; 

Гагаловського Богдана, вихованця Маневицького районного Центру 

творчості дітей та юнацтва Волинської області, за роботу «Прядка»; 

Гінцяка Сергія, вихованця Хустського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Закарпатської області, за роботу 

«Кадилак»; 

Глінського Артема, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді міста Первомайська Миколаївської області, за роботу 

«Самохідна модель танка «Тигр»; 

Гнатіва Дем‘яна, вихованця Сокальської станції юних техніків 

Львівської області, за роботу «Модель судна «Сонечко»; 

Головача Тараса, вихованця Центру технічної творчості та професійної 

орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста Києва, за роботу 

«Спрощена модель позашляховика»; 

Гордигага Мирослава та Лисюка Артьома, вихованців 

Старокостянтинівської міської станції юних техніків Хмельницької області, 

за роботу «Атракціон «Оглядове колесо»; 
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Грибовського Богдана, вихованця Городянської станції юних техніків 

Чернігівської області, за роботу «Всюдихід Скорпіон»; 

Григорчука Іллю, вихованця Лановецького районного комунального 

будинку дитячої та юнацької творчості Тернопільської області, за роботу 

«Модель літака А-10 Thunderbolt II»; 

Гринишина Мар’яна та Микитин Христину, вихованців Долинської 

районної станції юних техніків Івано-Франківської області, за роботу 

«Машина Грейдер»; 

Давидову Єву та Швець Поліну, вихованок комунального закладу 

«Центр технічної творчості та дозвілля школярів і молоді» 

Дніпропетровського району, за роботу «Карусель Веселка»; 

Данилову Олександру, вихованку Мукачівського центру позашкільної 

освіти Мукачівської міської ради Закарпатської області, за роботу «F-1»; 

Демиденко Дашу, вихованку Новоодеської районної Станції юних 

техніків Миколаївської області, за роботу «Грузовик «Renault Kerax»; 

Дивака Олега, Каліверду Арсена та Мертеля Олександра, вихованців 

Іванківського районного центру дитячої та юнацької творчості Київської 

області, за роботу «Танк»; 

Дороднова Олександра та Цвєткова Іллю, вихованців Ренійської 

районної станції юних техніків Одеської області, за роботу «Катер Україна»; 

Євстаф’єва Артема та Корчевську Вікторію, вихованців Миколаївського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

«Музиканти»; 

Засимовича Богдана, вихованця Чернівецького міського клубу юних 

техніків «Кварц», за роботу «Штучний супутник»; 

Заяць Ольгу, вихованку Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Весняні квіти»; 

Зінова Олександра та Зінова Івана, вихованців Чернівецького міського 

клубу юних техніків «Кварц», за роботу «Міні стенд «Пожежна безпека»; 

Іздебського Андрія, вихованця Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти міста Самбора» Львівської області, за роботу 

«Автомодель «Ферарі»; 
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Катрія Олега та Катрія Владислава, вихованців Долинської районної 

станції юних техніків Івано-Франківської області, за роботу «Ретро: 

карпатський трамвайчик»; 

Качур Віолетту, вихованку Мукачівського центру позашкільної освіти 

Мукачівської міської ради Закарпатської області, за роботу «Літак МІГ-25»; 

Кирюхіна Ярослава, вихованця Комунального позашкільного 

навчального закладу «Станція юних техніків відділу освіти Красноармійської 

міської ради» Донецької області, за роботу «Вантажний автомобіль «Книги»; 

Кімлик Ангеліну, вихованку Ківерцівського районного центру дитячої 

та юнацької творчості Волинської області, за роботу «Райська птаха», 

«Казкове місто»; 

Ковалевич Вікторію, вихованку Сокальської станції юних техніків 

Львівської області, за роботу «Панда»; 

Коваль Оксану, вихованку Малолюбаської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Костопільського району Рівненської області, за роботу «Оберіг»; 

Ковальчук Ольгу, вихованку Сарненського районного будинку дітей і 

молоді Рівненської області, за роботу «Дівчинка-квітка»; 

Кодьмана Романа, вихованця Лановецького районного комунального 

будинку дитячої та юнацької творчості Тернопільської області, за роботу 

«Модель літака АН-28»; 

Кожокар Еліну, вихованку Станції юних техніків міста Миколаєва, за 

роботу «Хай буде планета красива й зелена»; 

Колектив вихованців Лановецького районного комунального будинку 

дитячої та юнацької творчості Тернопільської області, за роботу «Ракетна 

система залпового вогню БМ-21 Град»; 

Колектив вихованців Менської станції юних техніків Чернігівської 

області, за роботу «CATERPILLAR»; 

Колектив вихованців Рокитнянського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Київської області, за роботу «Солом’яний бичок»; 

Колектив вихованців Тернопільського обласного комунального центру 

науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді, за роботу «Polar 

Bear»; 



17 
 

Колектив вихованців Щорської станції юних техніків Чернігівської 

області, за роботу «Веселий паровозик»; 

Колектив вихованців Вінницького обласного центру технічної творчості 

учнівської молоді, за роботу «Садиба»; 

Колектив вихованців Калинівського районного Будинку дитячої 

творчості Вінницької області, за роботу «Ретроавтомобіль»; 

Коломійця Олега, вихованця Кам’янської станції юних техніків 

Черкаської області, за роботу «Шхуна Колумба»; 

Команіч Богдана, вихованця Ренійської районної станції юних техніків 

Одеської області, за роботу «Ракета «Промінь»; 

Костенка Микиту, вихованця Центру позашкільної роботи 

Святошинського району міста Києва, за роботу «Повітряна карусель»; 

Кошеля Сергія, вихованця Токмацького Центру дитячої та юнацької 

творчості Токмацької міської ради Запорізької області, за роботу 

«Автомобіль «Mercedes-Benz SSKL»; 

Литвинчук Світлану, вихованку Коростишівської міської Станції юних 

техніків Житомирської області, за роботу «Водоспад»; 

Ліхошерстову Богдану, вихованку Комунального закладу «Станція юних 

техніків Кіровоградської міської ради», за роботу «Модель ретроавтомобіля»; 

Мазуренка Івана, вихованця Тлумацького будинку дитячої та юнацької 

творчості Івано-Франківської області, за роботу «Бронетранспортер»; 

Макалішера Тімура, вихованця Станції юних техніків – Центру  

науково-технічної творчості молоді Дніпровського району міста Києва, за 

роботу «Контурна модель ракетного катера»; 

Максимову Анну, вихованку Центру позашкільної освіти імені 

О.Разумкова міста Бердичева Житомирської області, за роботу «Обжинки»; 

Маринкевича Дмитра, вихованця Кременецького районного центру 

дитячої творчості Тернопільської області, за роботу «Іграшка Дятел»; 

Маринковського Євгена, вихованця Сокальської станції юних техніків 

Львівської області, за роботу «Автомодель Раллі»; 

Маркович Юлію та Осипчук Ірину, вихованок Ківерцівського районного 

центру дитячої та юнацької творчості Волинської області, за роботу 

«Квітчастий тракторець»; 
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Мартинюка Дмитра та Бобрівника Дмитра, вихованців Будинку 

творчості школярів Полонської об’єднаної територіальної громади 

Хмельницької області, за роботу «Карусель»; 

Матвійчука Богдана та Парафіна Владислава, вихованців Комунального 

закладу «Іваничівський будинок дитячої та юнацької творчості» Волинської 

області, за роботу «Навчальна гра «Автотрек»; 

Михайлицю Емму, вихованку Козівського районного будинку дитячої та 

юнацької творчості Тернопільської області, за роботу «Механічна іграшка 

Курочка-чубатурочка»; 

Мозгова Давида, вихованця Позашкільного навчального закладу 

«Станція юних техніків Дружківської міської ради Донецької області», за 

роботу «Ракета Сатурн»; 

Мунтянову Вероніку, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості 

Олександрійської міської ради Кіровоградської області, за роботу «Машина 

«Ягуар»; 

Ненька В’ячеслава, вихованця Центру технічної творчості та 

професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста Києва, за 

роботу «Підводний човен»; 

Оборіна Івана, вихованця Корсунь-Шевченківського районного Центру 

дитячої та юнацької творчості Черкаської області, за роботу «Казковий 

будиночок»; 

Оношка Матвєя, вихованця комунального закладу «Жмеринський 

міський центр позашкільної роботи» Вінницької області, за роботу «Модель 

літака ЯК-50»; 

П’ятаченка Гліба та Шинкаренка Максима, вихованців комунального 

позашкільного навчального закладу міста Кривого Рогу Дніпропетровської 

області, за роботу «Торгівельний центр»; 

Павлечко Вікторію, вихованку Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №60, 

за роботу «До мене пташка прилетіла»; 

Пагутяка Юрія, вихованця Комунального закладу «Центр позашкільної 

освіти міста Самбора» Львівської області, за роботу «Автомодель 

«Військовий джип»; 
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Пастуха Ростислава та Мізунського Максима, вихованців Долинської 

районної станції юних техніків Івано-Франківської області, за роботу «Кіт на 

велосипеді»; 

Пасульку Анасатасію, вихованку Ніжинської станції юних техніків 

Чернігівської області, за роботу «Райський острів»; 

Паукова Богдана, вихованця Володарського районного центру творчості 

дітей та юнацтва Київської області, за роботу «Підводне судно»; 

Полоха Артема, вихованця Комунального закладу «Станція юних 

техніків» міста Слов’янськ Донецької області, за роботу «Віброхід Павук»; 

Попова Андрія, вихованця комунального позашкільного навчального 

закладу «Нікопольський Міжшкільний центр трудового навчання та 

технічної творчості» Дніпропеторовської області, за роботу «Модель 

гелікоптера «Дрон-8»; 

Постну Софію, вихованку Пирятинської станції юних техніків 

Полтавської області, за роботу «Вертеп»; 

Похольчишина Дмитра, вихованця Хмельницького районного Центру 

дитячої та юнацької творчості, за роботу «Автомобіль БЕЛАЗ»; 

Рижок Анну, вихованку Сокальської станції юних техніків Львівської 

області, за роботу «Модель яхти «Краплинка»; 

Рослякова Михайла, вихованця Центру позашкільної освіти імені 

О.Разумкова міста Бердичева Житомирської області, за роботу «Автомобіль 

VW Kafer ЖУК»; 

Рубаненко Євгенію, вихованку Житомирського міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Мій рідний край – 

моє Полісся»; 

Рудь Андрія, вихованця Кременчуцького міського центру позашкільної 

освіти Полтавської області, за роботу «Одиночна парусна яхта «Спрей»; 

Савицьку Діану, вихованку Висоцької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Дубровицького району Рівненської області, за роботу «Міст»; 

Савчук Олександру та Дрик Софію, вихованок Костопільського центру 

технічної творчості та комп’ютерних технологій Рівненської області, за 

роботу «Підводний світ»; 
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Силкіна Романа, вихованця комунального позашкільного навчального 

закладу «Нікопольський Міжшкільний центр трудового навчання та 

технічної творчості» Дніпропетровської області, за роботу «Робот-сапер 

Роммі»; 

Сідька Євгена, вихованця комунального позашкільного навчального 

закладу «Межівський районний будинок дитячої та юнацької творчості» 

Дніпропетровської області, за роботу «Трактор з причепом»; 

Совершенка Максима, Фоміна Дениса та Чубка Сергія, вихованців 

Комунального закладу «Луцький центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді Луцької міської ради» Волинської області, за роботу 

«Господарський двір»; 

Солдатова Миколу, вихованця Ямпільського Будинку дитячої та 

юнацької творчості Вінницької області, за роботу «Ракета»; 

Столярчука Івана, вихованця Новомиргородського районного центру 

дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області, за роботу «Танк 

Гайдамак»; 

Татарінова Рустама, вихованця Комунального закладу «Станція юних 

техніків» Кіровоградської міської ради, за роботу «Модель гвинтокрила»; 

Фраюка Олега, вихованця Чернівецького міського клубу юних техніків 

«Кварц», за роботу «Корзина нічник»; 

Хоменка Назара, вихованця Ватутінської міської станції юних техніків 

Черкаської області, за роботу «Модель катера»; 

Хоменко Вікторію та Ковальчук Єлизавету, вихованок Будинку дитячо-

юнацької творчості Баштанського району Миколаївької області, за роботу 

«Дачний візок»; 

Храмцову Юлію та Костенюка Назара, вихованців Будинку дитячо-

юнацької творчості Баштанського району Миколаївської області, за роботу 

«Веселий млинок»; 

Черняка Артема, вихованця Комсомольської СЗШ І-ІІІ ступенів 

Козятинського району Вінницької області, за роботу «Гелікоптер»; 

Шабаліну Кароліну, вихованку Станції юних техніків міста 

Южноукраїнська Миколаївської області, за роботу «Підставка для олівців 

«Солодке яблучко»; 
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Шейко Маргариту, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості 

Смілянської міської ради Черкаської області, за роботу «Півник Забіяка»; 

Шкільнюка Дмитра та Бричку Дениса, вихованців Заліщицького центру 

науково-технічної творчості школярів Тернопільської області, за роботу 

«Модель плоту «Сім маленьких сестер»; 

Шкіньову Марію, вихованку Новоодеської районної Станції юних 

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

Шряб’юка Василя та Фицика Остапа, вихованців Тлумацького будинку 

дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області, за роботу 

«Ракетоносій Сатурн»; 

Шульгу Івана, вихованця Звенигородського Центру дитячої та юнацької 

творчості Черкаської області, за роботу «Черв’ячок»; 

Юська Романа, вихованця Копашнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Хустської районної державної адміністрації Закарпатської області, 

за роботу «Ферарі». 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

директора з виховної роботи – Левіну І.Є. 

 

 

Директор                                                                                                 Г.А. Шкура 


