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Управління освіти і науки 

Кіровоградської обласної державної адміністрації  

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

“КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ 

ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ”  
 

Н А К А З  
 

16 червня 2020 року         № 90 

м. Кропивницький 
 

 

Про підсумки проведення обласних етапів 

Всеукраїнських виставок-конкурсів 

науково-технічної творчості учнівської 

молоді (онлайн) “Наш пошук і творчість – 

тобі, Україно!” та робіт учнів молодшого 

шкільного віку з початкового технічного 

моделювання (онлайн) 

  

Відповідно до плану проведення обласних масових заходів управління 

освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації на 2020 рік комунальний 

заклад “Кіровоградський обласний центр науково-технічної творчості 

учнівської молодіпровів у травні 2020 року обласні етапи Всеукраїнських 

виставок-конкурсів науково-технічної творчості учнівської молоді 

(онлайн)“Наш пошук і творчість – тобі, Україно!” та робіт учнів молодшого 

шкільного віку з початкового технічного моделювання. 

На розгляд журі обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу 

науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, 

Україно!» було подано 120  робіт iз 17 районів і 3 міст області. 

На розгляд журі обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу робіт 

учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання було 

подано 47 робіт з 11 районів і 2 міст області. 

Журі відзначило високий рівень творчих робіт, які надійшли з 

Голованівського, Долинського, Знам’янського, Олександрівського, 

Онуфріївського,  Петрівського, Світловодського районів, міст Олександрія, 

Кропивницький та Дмитрівської, Новопразької, Новоукраїнської ОТГ. 

На підставі рішення журі обласних виставок-конкурсів 

НАКАЗУЮ: 

1. Нагородити дипломом комунального закладу «Кіровоградський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» призерів 



обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної творчості 

учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!» (додаток 1): 

2. Нагородити дипломом комунального закладу «Кіровоградський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» призерів 

обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу робіт учнів молодшого 

шкільного віку з початкового технічного моделювання (додаток 2): 

3. Заступнику директора Кірішку І.В. розмістити інформацію про 

підсумки проведених обласних етапів Всеукраїнських виставок-конкурсів 

науково-технічної творчості учнівської молоді “Наш пошук і творчість – тобі, 

Україно!” та робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного 

моделювання на сайті закладу. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор          З.Нечаєва 



 

Додаток 1 

до наказу директора комунального 

закладу «Кіровоградський обласний 

центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді» 

16 червня 2020 року № 90 

 

 

С П И С О К   

призерів обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу  

науково-технічної творчості учнівської молоді  

«Наш пошук і творчість – тобі, Україно!»: 

розділ “Прилади та обладнання” 

диплом І ступеня 

Панченко Денис, вихованець гуртка «Радіоелектронне конструювання» 

Центру дитячої та юнацької творчості «ЗОРІТ» Новоукраїнської міської ради, 

за роботу «Гра «Знайди міну»» (керівник гуртка Леліков В.В.); 

 

диплом ІІ ступеня 

Антонюк Іван, Парфентьєв Євген, вихованці гуртка «Радіоелектронне 

конструювання» Центру дитячої та юнацької творчості «ЗОРІТ» 

Новоукраїнської міської ради за роботу «Автоелектротест» (керівник гуртка 

Леліков В.В.); 

 

розділ “Ігри та іграшки з елементами електротехніки” 

 

диплом І ступеня 

Терновий Сергій, вихованець гуртка «Автомоделювання» комунального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Світловодської районної ради 

Кіровоградської області», за роботу «Вантажний автомобіль Djak-kran» 

(керівник гуртка Адамов П.А.); 

 

диплом ІІ ступеня 

Холодько Руслан, вихованець гуртка «Технічне моделювання» 

Знам’янського районного центру дитячої та юнацької творчості, за роботу 

«Екскаватор супер клещ» (керівник гуртка Марченко О.В.); 

 

диплом ІІІ ступеня 

Данілова Анастасія, вихованка гуртка «Радіоелектронне конструювання» 

Центру дитячої та юнацької творчості «ЗОРІТ» Новоукраїнської міської ради, 

за роботу «Гра «Хрестики нолики» (керівник гуртка Коваленко О.М.); 

 



розділ “Спортивно-технічне моделювання” 

 

диплом І ступеня 

 Герасимчук Олексій, Христенко Кирило, вихованці гуртка «Початкове 

технічне моделювання» Петрівського центру дитячої та юнацької творчості 

учнівської молоді, за роботу «Екскаватор» (керівник гуртка Філіпов О.О.); 

 

диплом ІІ ступеня 

Стукало Денис, Кишлали Іван, вихованці гуртка «Автомоделювання» 

комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Світловодської 

районної ради Кіровоградської області», за роботу «Німецький літак Другої 

Світової війни Ju-87»  (керівник гуртка Сміян О.М.);  

Мажаєва Єлизавета, вихованка гуртка «Стендове моделювання «Сіріус»» 

Петрівського центру дитячої та юнацької творчості за роботу «Крила» 

(керівник гуртка Андросов В.В.); 

 

диплом ІІІ ступеня 

Боєв Євген, вихованець гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Центру дитячої та юнацької творчості Вільшанської районної державної 

адміністрації, за роботу «Супер боліт» (керівник гуртка Добров О.Л.); 

 

розділ “Архітектура та будівництво” 

диплом І ступеня 

Бровко Катерина, учениця ОНЗ «Дмитрівська ЗШ І-ІІІ ступенів імені 

Т.Шевченка, за роботу «Село майбутнього» (керівник гуртка  Тарасова Т.А.); 

 

диплом ІІ ступеня 

Струшко Вікторія, вихованка гуртка «Фантазія» Центру дитячої та 

юнацької творчості Знам'янської міської ради, за роботу «Вітряк» (керівник 

гуртка Іващенко А.В.); 

 

диплом ІІІ ступеня 

Короткова Сніжана, Савіцька Анастасія, вихованки гуртка «Початкове 

технічне моделювання» Олександрівської станції юних техніків, за роботу 

«Будиночок» (керівник гуртка Максимченко І.В.); 

 

розділ “Декоративно-ужиткове мистецтво” 

 

Молодша вікова група 

 

диплом І ступеня 

 Демура Вікторія, вихованка гуртка «Аплікація соломкой» комунального 

закладу «Новопразький будинок дитячої та юнацької творчості Новопразької 

селищної ради Олександрійського району», за роботу «Місто майбутнього» 

(керівник гуртка Козак С.М.); 



Скороход Марія, вихованка гуртка «Паперопластика» Центру дитячої та 

юнацької творчості Знам'янської міської ради, за роботу «Домовичок» 

(керівник гуртка Філоненко Н.О.); 

 

диплом ІІ ступеня 

Тараненко Мілана, вихованка гуртка «Паперова веселка» Центру дитячої 

та юнацької творчості «ЗОРІТ» Новоукраїнської міської ради, за роботу 

«Дівчина весна» (керівник гуртка Данілова О.В.); 

Любченко Олександр, вихованець гуртка «Умілі руки» Побузького 

центру дитячої та юнацької творчості Голованівського району, за роботу 

«Одна….» (керівник гуртка Терьохіна І.М.); 

 

диплом ІІІ ступеня 

 Лісовенко Владислав,  вихованець гуртка «Сувенір» Побузького центру 

дитячої та юнацької творчості Голованівського району, за роботу «Моя 

лабораторія» (керівник гуртка Гавриленко В.О.); 

Дігтяр Вікторія, вихованка гуртка «Народна творчість» 

Олександрівського районного центру дитячої та юнацької творчості, за роботу 

«Королева квітів» (керівник гуртка Лазаренко В.В.); 

Філоненко Маргарита, вихованка гуртка «Паперопластика» Центру 

дитячої та юнацької творчості Знам'янської міської ради, за роботу «Равлики» 

(керівник гуртка Філоненко Н.О.). 

 

Старша вікова група 

 

диплом І ступеня 

 Сумарок Роман,  вихованець гуртка «Аплікація соломкой» комунального 

закладу «Новопразький будинок дитячої та юнацької творчості Новопразької 

селищної ради Олександрійського району», за роботу «Петро Сагайдачний» 

(керівник гуртка Козак С.М.); 

 

диплом ІІ ступеня 

 Горбань Альона, вихованка гуртка «Фітодизайн» Центру дитячої та 

юнацької творчості Олександрійського району за роботу «Кошик троянд» 

(керівник гуртка Лазаренко В.В.); 

Мойсеєнко Ніна, вихованка гуртка «Фітодизайн» Онуфріївського 

районного центру дитячої та юнацької творчості, за роботу «Іграшка антистрес 

«Веселковий феєрверк»» (керівник гуртка Мойсеєнко Н.А.); 

 

диплом ІІІ ступеня 

 Сайченко Діана, вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів» 

комунального закладу «Станція юних техніків Кіровоградської міської ради», 

за роботу «Донна Роза» (керівник гуртка Смірнова Л.В.); 

 Антоненко Вікторія, вихованка гуртка «Декоративно-ужиткове 

мистецво» Новоархангельського будинку дитячої та юнацької творчості НВО 

№2, за роботу «Світанок» (керівник гуртка Кутецька О.О.) 



Додаток 2 

до наказу директора комунального 

закладу «Кіровоградський обласний 

центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді» 

 16 червня 2020 року № 90 

 

 

 

С П И С О К   

призерів обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу  

робіт учнів молодшого шкільного віку  

з початкового технічного моделювання: 

розділ “Найпростіші механічні ігри та іграшки, машини” 

диплом І ступеня 

Адамов Іван, вихованець гуртка «Початкове технічне моделювання» 

комунального закдаду "Центр дитячої та юнацької творчості Світловодської 

районної ради Кіровоградської області», за роботу «Спортивний легковий 

автомобіль фірми "Fanta"» (керівник гуртка Адамов П.А.); 

 

диплом ІІ ступеня 

 Пасічник Ілля, Бранчук Ангеліна, Штурмак Тимур, вихованці гуртка 

«Початкове технічне моделювання» Петрівського центру дитячої та юнацької 

творчості учнівської молоді, за роботу «Механічна іграшка «Метелик»» 

(керівник гуртка Філіпов О.О.); 

 

диплом ІІІ ступеня 

Швайко Роман, вихованець гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Будинку дитячої та юнацької творчості Олександрійської міської ради, за 

роботу «Жвавий птах» (керівник гуртка Шиловська В.О.); 

 

розділ “Найпростіші автомоделі” 

диплом І ступеня 

Буртовий Іван, учень Балахівської загальноосвітної школи І-ІІ ступенів, 

філії Новостародубської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівського 

району, за роботу «Танк» (керівник гуртка Данильчук О.М.); 

 

диплом ІІ ступеня 

 Безсонов Вікор, вихованка гуртка «Початкове технічне моделювання» 

комунального закладу «Станція юних техніків Кіровоградської міської ради», 

за роботу «Гоночний автомобіль "Стріла»» (керівник гуртка Крючкова Н.В.); 

 

 

 

 



диплом ІІІ ступеня 

Міняйлик Денис, вихованець гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Побузького центру дитячої та юнацької творчості Голованівського району, за 

роботу «Вантажівка» (керівник гуртка Турпак С.А.); 

 

розділ “Найпростіші авіа- , ракето- та судномоделі” 

 

диплом І ступеня 

Галущенко Максим, вихованець гуртка «Технічне моделювання» 

Знам’янського районного центру дитячої та юнацької творчості, за роботу  

«Космічний корабель MG-P12» (керівник гуртка  Марченко О.В.); 

 

диплом ІІ ступеня 

Буртовий Іван, учень Балахівської загальноосвітної школи І-ІІ ступенів, 

філії Новостародубської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, за роботу 

«Судно» (керівник гуртка Данильчук О.М.); 

 

диплом ІІІ ступеня 

Радов Валентин, вихованець гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Центру дитячої та юнацької творчості Вільшанської районної державної 

адміністрації, за роботу «Літачок з гумовим двигуном» (керівник гуртка  

Добров О.Л.); 

 

розділ “Паперове моделювання і PaperCraft” 

диплом І ступеня 

Юрескул Мирослав, вихованець гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Центру дитячої та юнацької творчості «ЗОРІТ» Новоукраїнської 

міської ради, за роботу «Діюча модель танка Т 64БВ» (керівник гуртка 

Тараненко М.А.); 

 

диплом ІІ ступеня 

 Швець Ярослав, вихованець гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Петрівського центру дитячої та юнацької творчості учнівської молоді, за роботу 

«Яструб» (керівник гуртка Андросов В.В.); 

 

диплом ІІІ ступеня 

Чепак Дмитро, вихованець гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Онуфріївського районного центру дитячої та юнацької творчості, за роботу 

«Веселі кульки» (керівник гуртка Трикашова О.В.); 

 

 



 

розділ “Вироби в техніці оригамі та паперопластики” 

 

диплом І ступеня 

Ланецька Анна, вихованка гуртка «Паперова веселка» Центру дитячої та 

юнацької творчості «ЗОРІТ» Новоукраїнської міської ради, за роботу «Гра «Я 

на сонечку лежу» (керівник гуртка Данілова О.В.); 

 

диплом ІІ ступеня 

 Зозуля Валентин, вихованець гуртка «Сувенір» Новоархангельського 

будинку дитячої та юнацької творчості НВО №2, за роботу «Котик на 

побаченні» (керівник гуртка Писакова Н.М.); 

 

диплом ІІІ ступеня 

Лукашенко Олександр, вихованець гуртка «Народна творчість» 

Олександрівського районного центру дитячої та юнацької творчості, за роботу 

«Крокуси» (керівник гуртка Лазаренко В.В.); 

 

 

розділ “Макети будівель” 

 

диплом І ступеня 

Дзюба Олексій, вихованець гуртка «Творча майстерня» Центру дитячої та 

юнацької творчості Долинської районної ради, за роботу «Моя мрія – будинок 

на дереві» (керівник Дзюба І.О.); 

 

диплом ІІ ступеня 

Цьосенко Володимир, вихованець гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Побузького центру дитячої та юнацької творчості 

Голованівського району, за роботу «Хатинка моєї киці» (керівник гуртка 

Турпак С.А.). 

 

 


