
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

Н А К А З  

 

 

29.06.2018 р.                                           м. Київ                                      № 06-17 
 

 

Про підсумки проведення 

Всеукраїнської виставки-конкурсу 

робіт учнів молодшого шкільного 

віку з початкового технічного 

моделювання 
 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.01.2018             

№ 12 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів для 

педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2018 рік»                             

у червні місяці ц.р. 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 316 робіт із 23 областей України та м.Києва. Не 

представили роботи заклади позашкільної освіти Харківської області. 

За підсумками Всеукраїнської виставки-конкурсу робіт учнів молодшого 

шкільного віку з початкового технічного моделювання та на підставі рішення 

журі 
 

 

Н А К А З У Ю: 
 

 

1. Нагородити дипломами Українського державного центру 

позашкільної освіти: 
 

Дипломом І ступеня: 

Арсенюка Арсена, вихованця гуртка «Автомоделювання» НВК «ЗОШ                           

І-ІІІ ступеня-дитячий садок» с.Гірники Ратнівського району Волинської області, 

за роботу «Вантажний ретро-автомобіль Газ-АА», керівник Арсенюк Ю.П.; 
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Бегаля Артема, вихованця гуртка «Початкового технічного моделювання» 

Херсонського Будинку дитячої та юнацької творчості Херсонської міської ради, 

за роботу «Монстр трак», керівник Кузнєцова Л.А.; 

Винограда Степана, вихованця гуртка «Технічне конструювання" 

Чемеровецького Будинку школярів Чемеровецької селищної об’єднаної 

територіальної громади Хмельницької області, за роботу «Мінне поле», керівник 

Рибак В.В.; 

Вишню Вадима, вихованця гуртка «Початкового технічного моделювання» 

Преображенської загальноосвітньої школи Чаплинського району Херсонської 

області, за роботу «БТР Скаут КАП», керівник Олішевський В.В.; 

Войткова Данила, вихованця Петровосолониської ЗОШ Миколаївського 

району Миколаївської області, за роботу «Автомобіль «Велика Д», керівник 

Вігура О.Ю.; 

Врублівського Олександра, вихованця гуртка «Оригамі» Комунального 

закладу «Володарський районний центр творчості дітей та юнацтва» Київської 

області, за роботу «Квітуча садиба», керівник Куян В.Ю.; 

Гаврилківа Володимира, вихованця гуртка «Технічний дизайн» Долинської  

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

Середньовіччя», керівник Сова Г.І.; 

Гаврилову Олександру, Герман Тетяну, вихованок гуртка «ПТМ» 

Миколаївського ОЦНТТУМ, за роботу «Заяча наука», керівник Штикер О.А.; 

Горбенко Раду, вихованку гуртка «Авіамоделювання» ПНЗ «Станція юних 

техніків» Запорізької міської ради, за роботу «Біплан «Міккі Мауз», керівник 

Кравченко П.А.; 

Гордевського Микиту, вихованця гуртка «ПТМ» Ренійської районної 

станції юних техніків Одеської області, за роботу «Ракета», керівник Сергеєва 

І.М.; 

Гречаниченко Анастасію, Слинько Поліну, вихованок гуртка «Зразковий 

художній колектив» Студія образотворчого мистецтва «Мальва» Центру 

естетичного виховання, комунальної організації «Шосткинська міська станція 

юних техніків Шосткинської міської ради» Сумської області, за роботу 

«Будиночок для лісової феї», керівник Михайличенко Т.В.; 

Гречуху Ярослава, вихованця гуртка «Початково-технічне моделювання» 

Черкаської районної станції юних техніків, за роботу «Лісова хатина», керівник 

Григуть З.В.; 

Дітковську Крістіну, Субботко Катерину, вихованок гуртка «ПТМ» 

Миколаївського ОЦНТТУМ, за роботу «Папуги», керівник Шарабура І.Л.; 

Дибача Давида, вихованця гуртка «Судномодельний» Станції юних техніків 

Любомльської районної ради Волинської області, за роботу «Модель китайської 

джонки», керівник Дзей М.С.; 

Довбуш Анастасію, Нечай Олесю, Кудрик Христину, вихованок гуртка 

«Паперопластика» Збаразької районної станції юних техніків Тернопільської 

області, за роботу «Рожеве слоненя», керівник Дунець Л.П.; 
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Довгополову Юлію, вихованку гуртка «Авіамодельний» Станції юних 

техніків Костянтинівської міської ради Донецької області, за роботу «Казковий 

будинок», керівник Демиденко І.В.; 

Дончука Олександра, Кирилюка Олексія, вихованців гуртка 

«Радіоелектронного конструювання» Будинку творчості школярів Полонської 

міської ради об’єднаної територіальної громади Хмельницької області, за роботу 

«Комбайн», керівник Мельничук С.А.; 

Дорошука Марка-Веніаміна, вихованця гуртка «Авіамоделювання» 

Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, за роботу «Метальний планер класу F1N» керівника Ільченко О.І.; 

Дранка Максима, вихованця гуртка «Стенд+макет» Комунального закладу 

«Центр дитячої творчості» м. Білгород-Дністровський Одеської області, за 

роботу «Трейлер Skania», керівник Логачов І.Г.; 

Дубовенко Ольгу, вихованку гуртка «Умілі руки» Комунального закладу 

«Володарський районний центр творчості дітей та юнацтва» Київської області, 

за роботу «Серветниця», керівник Кулінська О.Б.; 

Дутчака Костянтина, вихованця гуртка «Юний різьбяр» Шепетівського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» 

Хмельницької області, за роботу "Макет ігрового майданчика", керівник 

Сільвестр С.О.; 

Зайця Дмитра, вихованця гуртка початкового технічного моделювання 

Комунального позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків 

Довгинцівського району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

за роботу «Космічна обсерваторія», керівник Ткалик Ж.О.; 

Зарівного Максима, Пузікова Андрія, вихованців гуртка початкове технічне  

моделювання «Юний майстер» Гусятинського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Тернопільської області, за роботу «Механічна гра «Хто 

швидше?», керівник Мальський А.М.; 

Карлюку Марію, вихованку гуртка «Початкового моделювання транспортної 

техніки» Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 31, за роботу 

«Китайський місток», керівник Клісова Р.Б.; 

Катрія Владислава, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Долинської районної станції юних техніків Івано-Франківської області, за роботу 

«Лисиця і журавель», керівник Катрій І.С.; 

Кепшу Вероніку, вихованку гуртка «Авіамоделювання» Долинської районної 

станції юних техніків Івано-Франківської області, за роботу «Інопланетянин», 

керівник Кепша Я.С.; 

Климчука Юрія, вихованця Сокальської СЮТ Львівської області, за роботу 

«Модель ракети «Стріла», керівник Куліш В.Я.; 

колектив вихованців гуртка «ПТМ» Чернігівського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «FerrariF310», керівник 

Блоха О.М.; 
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Колосова Максима, вихованця гуртка «Автомодельний» Глухівського 

міського центру позашкільної освіти Глухівської міської ради Сумської області, 

за роботу «Автомобіль «Сітроен», керівник Кардашов Г.П.; 

Косило Олексія, вихованця гуртка «Майбутні моделісти» Чернівецького 

міського КЮТ «Кварц», за роботу «Модель японської ракети носія Н-ІІ», 

керівник Косило О.І.; 

Кускова Олександра, Нікітенка Микиту, вихованців гуртка «ПТМ» 

Ренійської районної станції юних техніків Одеської області, за роботу 

«Трактор», керівник Сергеєва І.М.; 

Логвиненко Анастасію, вихованку гуртка «Архітектурне моделювання» 

Комунального закладу «Станція юних техніків м. Слов'янська» Донецької 

області, за роботу «Змій Горинич», керівник Клименко С.Л.; 

Луковську Марину, вихованку гуртка «Автомоделювання» Первомайського 

Центру НТТУМ Миколаївської області, за роботу «Модель трактора», керівник 

Луковський Р.В.; 

Ляшенка Тимофія, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків відділу освіти 

Покровської міської ради Донецької області, за роботу «БелАЗ», керівник 

Варцаба О.Г.; 

Мазуренка Івана, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Тлумацького будинку дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області, 

за роботу «Модель санітарного автомобіля», керівник Цимбалій В.В.; 

Матоніса Матвія, вихованця гуртка «ПТМ» Комунального позашкільного 

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

«Федорино горе», керівник Стеценко Т.М.; 

Микулу Богдана, Микулу Сергія, вихованців гуртка «ПТМ» Носівської 

станції юних техніків Чернігівської області, за роботу «Сільська хатинка моєї 

бабусі», керівник Довбиш Н.О.; 

Муслієнка Кирила, вихованця гуртка «Космічне макетування» Станції юних 

техніків Управління освіти Краматорської міської ради Донецької області, за 

роботу «Ракета «Полюс», керівник Москвін М.Л.; 

Ольшанецьку Христину, вихованку гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Долинської районної станції юних техніків Івано-Франківської 

області, за роботу «Мрія городянина», керівник Ольшанецька О.М.; 

Павловського Захара, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Костопільського Центру технічної творчості та комп’ютерних технологій 

Рівненської області, за роботу «Модель підмітально-прибирального 

автомобіля», керівник Павлюк Л.Р.; 

Падуна Ярослава, Солодкого Богдана, вихованців гуртка «Радіоелектронного 

конструювання» Будинку творчості школярів Полонської міської ради об’єднаної 

територіальної громади Хмельницької області, за роботу «Пильний півень», 

керівник Мельничук С.А.;   

Пастух Марту, Іванову  Вікторію, вихованок гуртка «Спортивно-технічне 

моделювання» Тернопільського обласного комунального центру науково-
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технічної творчості школярів та учнівської молоді, за роботу «Брюстер В-439   

Буфало», керівник Лізогуб Л.Б.; 

Пастуха Руслана, вихованця гуртка «Технічний дизайн» Долинської районної 

станції юних техніків Івано-Франківської області, за роботу «Замок», керівник 

Сова Г.І.; 

Пенчук Діану, Демчук Настю, вихованок гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Комунального закладу «Будинок творчості дітей та юнацтва» Кам’янської 

міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Сімейка зайчиків», керівник 

Жерначук В.А.; 

Петрика Владислава, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Надвірнянської станції юних техніків Івано-Франківської області, за роботу 

«Іграшка «Серце дракона», керівник Петрик В.В.; 

Пінул Даніелу, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» СЮТ                                  

м. Южноукраїнська Миколаївської області, за роботу «Казкова гойдалка», 

керівник Борзенкова І.М.; 

Подчоса Костянтина, вихованця Гайсинської районної станції юних техніків 

Вінницької області, за роботу «Модель ракети «Дніпро»; 

Пузирко Іллю, Куровського Назара, вихованців гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Костопільського Центру технічної творчості та комп’ютерних 

технологій Рівненської області, за роботу «Будинок Коперніка», керівник 

Павлюк Л.Р.; 

Рижок Анну, вихованку гуртка «ПТМ» Сокальської СЮТ Львівської 

області, за роботу «Автомодель «Піксель», керівник Рижок Ю.В.; 

Сича Северина, вихованця гуртка «Гармонія» Рівненського міського центру 

творчості учнівської молоді, за роботу «Харлей», керівник               Якубовська 

А.Є.; 

Cотнікова Руслана, вихованця гуртка початкового технічного моделювання 

Комунального позашкільного навчального закладу освіти «Міжшкільний центр 

трудового навчання та технічної творчості» міста Нікополя Дніпропетровської 

області, за роботу «Реактивний тягач», керівник Кий І.В.; 

Тарана Владислава, вихованця гуртка «Дизайн» Кам’янської станції юних 

техніків Черкаської області, за роботу «Чортове колесо», керівник Швагер Н.П.; 

Ткаченка Ярослава, вихованця гуртка «Судномодельний» Донецького 

обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Парусник 

«Метінвест», керівник Лисих Г.В.; 

Углєва Лева, вихованця гуртка «Судномодельний» Бориспільського 

районного будинку дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу 

«Малий Кнор VIІI-ІX ст.», керівник Скринський Я.І.; 

Федюкіна Кіріла, вихованця гуртка «ПТМ» Березівського районного центру 

дитячої та юнацької творчості Одеської області, за роботу «LAMBORGHINIA 

VENTADOR», керівник Федюкіна М.В.; 

Феськова Вадима, вихованця гуртка «Клуб рукотворного мистецтва 

«Майстер-хобі» Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості 
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«ПАДІЮН», за роботу «Єгипетський торгівельний корабель», керівник Вішколц 

К.К.;  

Фіцай Аліну, Фіцай Каріну, вихованок гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Долинської районної станції юних техніків Івано-Франківської 

області, за роботу «Україно вишивана», керівник Рак І.І.; 

Фостик Катерину, Артемовича Матвія, Пласконіс Каріну, Садівника 

Вадима, вихованців гуртка «Паперопластика» Великобірківського будинку 

творчості школяра Тернопільського району Тернопільської області, за роботу 

«Талісман 2018 року», керівник Лисак Н.А.; 

Ходаківського Артема, Ходаківського Максима, вихованців гуртка 

«Радіоелектронного конструювання» Будинку творчості школярів Полонської 

міської ради об’єднаної територіальної громади Хмельницької області, за роботу 

«Краз 255», керівник Мельничук С.А.; 

Черкашину Дар’ю, вихованку гуртка «Плетіння з лози» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи №3» 

Дніпровської міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Візочок», 

керівник Седлярова Г.С.; 

Шейко Маргаріту, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання з 

елементами художнього конструювання та технікою оригамі» Будинку дитячої 

та юнацької творчості Смілянської міської ради Черкаської області, за роботу 

«Слон Джамбо на арені цирку», керівник Корсун О.В.; 

Шепітька Максима, вихованця гуртка «ПТМ» КЗ «Луцький НВК «ЗОШ-

інтернат І-ІІІ ст. – правознавчий ліцей з посиленою фізичною підготовкою 

Луцької міської ради», за роботу «Летючий дракон», керівник Форманюк С.Г.; 

Шпака Микиту, Лукаша Богдана, вихованців гуртка «ПТМ» Чернігівського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

«Казковийзамок», керівникКоноваленко Н.М.; 

Ш

п

е

т

н

у

 

К

с

е

н

і

ю

,

 

в

и

х

о

в

а

н

Щербака Івана, Парадєєва Микиту, вихованців Криворізької 

загальноосвітньої школи № 7 Дніпропетровської області, за роботу 

«Розвивальний куб «Пізнайко», керівник Щербак О.О.; 

Юзвака Сергія, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Тлумацького будинку дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області, 

за роботу «Модель трактора «Фермер», керівник Цимбалій В.В.; 

Юрченко Анну, вихованку гуртка «ПТМ» Ічнянської районної станції юних 

техніків Чернігівської області, за роботу «Тачка з квітами», керівник                          

Сидорчук Ю.А.; 

Яковину Ярослава, Ярошенко Ксенія, вихованців Полтавського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної 

ради, за роботу «Carusel», керівник Гецелевич Л.Л.; 

Ярмолюк Маргариту, вихованку гуртка «ПТМ» Ківерцівського районного 

Центру дитячої та юнацької творчості Волинської області, за роботу «Золотий 

тракторець», керівник Рубашна О.В. 
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Дипломом ІІ ступеня: 

Адзеленка Дмитра, вихованця гуртка «ПТМ» Березівського районного 

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

«McLarenMP4-27», керівник Федюкіна М.В.; 

Бабенко Дашу, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 

позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків відділу освіти 

Покровської міської ради Донецької області», за роботу «З’єднання мрій», 

керівник Даренська Н.В.; 
Балясного Дмитра, вихованця гуртка «Ракетомодельний» Станції юних 

техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецька Донецької області, за 

роботу «Ракета учбова», керівник Самбул Ю.І.; 

Бірюк Софію, вихованку КЗ «Успенівська загальноосвітня школа                          

І-ІІІ ступенів» Гуляйпільської міської ради Запорізької області, за роботу 

«Казковий млинок», керівник Жовніренко В.П.; 

Бовкуна Єгора, вихованця гуртка «Початкового технічного моделювання» 

Херсонського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Херсонської міської ради, за роботу «Гідравлічний автокран», керівник 

Котрубенко І.В.; 

Бойка Іллю, вихованця гуртка «Авіамоделювання» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної освіти «Зміна» 

Центрально-Міського району Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області, за роботу «Гумомоторний літак «Сокіл», керівник Жовтоножук Г.Л.; 

Бресенка Максима, вихованця гуртка «Оригамі» Лебединського центру 

позашкільної освіти Лебединської міської ради Сумської області, за роботу 

«Рейс «Привіт з минулого», керівник Губенко М.В.; 

Вавдіюка Тихона, вихованця гуртка «Авіамодельний» Станції юних 

техніків Любомльської районної ради Волинської області, за роботу «Модель 

санітарного літака АН-2М», керівник Максимук Ю.І.; 

Васильчук Єлизавету, вихованку гуртка «Художнє конструювання з паперу 

та шкіри» СЮТ м. Южноукраїнська Миколаївської області, за роботу «Підставка 

під олівці «Закоханий робот», керівник Горшкова Л.А.; 

Войченка Максима, вихованця Комунального закладу «Дашівська станція 

юних техніків» Вінницької області, за роботу «Яхта «Перлина»; 

Гадирку Руслана, Стоянова Єгора, вихованців гуртка «ПТМ» Ренійської 

районної станції юних техніків Одеської області, за роботу «Комбайн «Колос», 

керівник Сергеєва І.М.; 

Гайдая Євгена, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Лановецького міського районного комунального будинку дитячої та юнацької 

творчості Тернопільської області, за роботу «Модель римської галери 

«Імператор», керівник Павлів В.М.; 

Гамзін Єлизавету, Сікорську Діану, вихованок гуртка початкового 

технічного моделювання позашкільного навчального закладу «Центр технічної 
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творчості та дозвілля школярів і учнівської молоді» Дніпровської районної ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Повітряна куля», керівник Саєнко Г.А.; 

Гангура Сергія, вихованця гуртка «Робототехніка» Хустського районного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді Хустської районної 

державної адміністрації Закарпатської області, за роботу «Молоковоз», керівник 

Довганич Ю.В.; 

Гезенка Василя, керівника гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Бахмутського міського Центру технічної творчості дітей та юнацтва Донецької 

області, за роботу «Макет тварини «Жираф», керівник Носов Є.В.; 

Гержова Володимира, Гричишина Миколу, вихованців гуртка 

«Виготовлення сувенірів» Великобірківського будинку творчості школяра 

Тернопільського району Тернопільської області, за роботу «Мотоцикл», 

керівник Новікова Н.М.; 

Голубенка Даніїла, вихованця гуртка «Оригамі» Комунального закладу 

«Татарбунарський районний будинок дитячої та юнацької творчості» Одеської 

області, за роботу Куби «Літо», керівник Приходько Т.А.; 

Грибана Олександра, вихованця гуртка «Виготовлення сувенірів» Будинку 

дитячої творчості Пулинської ОТГ Житомирської області, за роботу «Трактор», 

керівник Подкаура Л.М.; 

Грися Володимира, Сабадоша Артура, вихованців гуртка «Художня 

обробка деревин» Тячівського районного Центру дитячої та юнацької творчості 

Закарпатської області, за роботу «Ракета», керівник Коршинський І.Ю.; 

Гричковську Софію, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Охтирського районного центру дитячої та юнацької творчості Охтирської 

районної ради Сумської області, за роботу «Північний олень», керівник Хоменко 

Т.Г.; 

Гусінського Данила, вихованця гуртка «Початково-технічне моделювання» 

Черкаської районної станції юних техніків, за роботу «Легкий танк Т-60», 

керівник Григуть З.В.; 
 

Дерецьку Ганну, вихованку гуртка «Народна творчість» Рахівського 

районного центру науково-технічної творчості Рахівської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, за роботу «Кошенятко», керівник    Сутормін 

М.М.; 

Долішну Вікторію, вихованку гуртка "Геометричне моделювання" 

Долинської станції юних техніків Івано-Франківської області, за роботу 

"Шахмати", керівник Пірко Г.М.; 

Дудник Марію, вихованку гуртка «ПТМ» Миколаївського ОЦНТТУМ, за 

роботу «Макет заміського будинку», керівник Іванова О.А.; 

Дячинську Ліліану, Лису Євгенію, Булку Ангеліну, вихованок гуртків  

технічного та спортивно-технічного моделювання Тернопільського обласного 

комунального центру науково-технічної творчості школярів та учнівської 

молоді, за роботу «Символ 2018 року», керівники: Лізогуб Л.Б.,          

Кривокульська Н.С.; 

Заліську Поліну, вихованку гуртка ПТМ «Оригінальні штучки» 
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позашкільного навчального закладу Центру дитячої та юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, за роботу «Казковий 

єдиноріг», керівник Полозун Є.В.; 

Захарченка Владислава, вихованця гуртка «Столяри-конструктори» 

Звенигородського Центру дитячої та юнацької творчості Черкаської області, за 

роботу «Заповзятий Буратіно», керівник Поєдинок М.П.; 

Зачепу Мирославу, вихованку гуртка «Крій та шиття» Будинку художньої 

творчості дітей, юнацтва та молоді міста Переяслава-Хмельницького Київської 

області, за роботу «Барвистий будиночок», керівник Щава Л.М.; 

Зеленко Валерію, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Рахівського районного центру науково-технічної творчості Рахівської районної 

державної адміністрації Закарпатської області, за роботу «Лялька – Даринка», 

керівник Костич Г.М.; 

Євуса Данила, Нестеренка Кирила, вихованців гуртка «Моделювання 

найпростіших технічних об'єктів» ПКЗ «БДЮТ» Веселівської СР Запорізької 

області, за роботу «Комбайн», керівник Гапонов І.М.; 

Епіка Олександра, вихованця гуртка «Умілі руки» Комунального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості Світловодської районної ради 

Кіровоградської області», за роботу «Автомодель ГАЗ-69», керівник   Обрєзкова 

К.Г.; 

Іванішина Богдана, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Тлумацького будинку дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області, 

за роботу «Модель «Марсохід», керівник Цимбалій В.В.; 

Іщенка Мирослава, вихованця гуртка «Автотрасового моделювання» 

Комунального закладу «Черкаський обласний центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді Черкаської обласної ради», за роботу «Сніговик», керівник 

Панченко Ю.І.; 

Карпець Маргариту, вихованку зразкової студії декоративного мистецтва 

«Мурчикова майстерня» КЗ «Рожищенський будинок дитячої творчості» 

Волинської області, за роботу «Я знайшла тебе у травах», керівник Мура С.Б.; 

Кіяна Олександра, вихованця гуртка «Загально-технічне моделювання» 

Кам’янської станції юних техніків Черкаської області, за роботу «Аварійна 

техдопомога», керівник Сундукова Л.В.; 

Ковалевського Юрія, вихованця гуртка «Радіогурток» Іванківського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Київської області, за роботу 

«Парк відпочинку майбутнього», керівник Огородник В.І.; 

Кожухара Іллю, вихованця гуртка «Дизайн композицій» Будинку художньої 

творчості дітей, юнацтва та молоді міста Переяслава-Хмельницького Київської 

області, за роботу «Голубе авто», керівник Буторіна Т.М.; 

колектив вихованців гуртка «Початкове технічне моделювання» Сумської 

районної станції юних техніків Сумської районної ради Сумської області, за 

роботу «Україна в нас єдина, береже її дитина», керівник Карпова О.М.; 
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колектив вихованців гуртка «Іграшки-сувеніри» Станції юних техніків 

Кролевецької міської ради Сумської області, за роботу «Макет будівлі «Котедж», 

керівник Жила С.М.; 

колектив вихованців гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Лановецького міського районного комунального будинку дитячої та юнацької 

творчості Тернопільської області, за роботу «Модель вантажівки», керівник 

Павлів В.М.; 

колектив вихованців гуртка «ПТМ» Менської станції юних техніків 

Чернігівської області, за роботу «Будинок», керівник Штикова І.О.; 

Коркішко Максима, вихованця гуртка «Радіоелектронного конструювання» 

Будинку творчості школярів Полонської міської ради об’єднаної територіальної 

громади Хмельницької області, за роботу "Механічний дракончик", керівник 

Мельничук С.А.;   

Костюка Ярослава, вихованця гуртка «Початкового технічного 

моделювання» Кам’янець-Подільського Центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області, за роботу «Arl 44», керівник Костюк А.І.; 

Кравчук Катерину, Плаксія Костянтина, вихованців Бершадської районної 

станції юних техніків Вінницької області, за роботу «Весняна чашка»; 

Кравця Максима, вихованця гуртка «Оригамі» Сколівського РБДЮТ 

Львівської області, за роботу «Модель АН-2, «Кукурузник», керівник Грицишин 

М.І.; 

Кривоспицького Зиновія, вихованця гуртка «ПТМ» КЗ «Луцький міський 

Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради 

Волинської області», за роботу «Лисичка», керівник Данильчук І.Є.; 

Кудрявцева Максима, вихованця гуртка «ПТМ» позашкільного навчального 

закладу Центру дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської 

ради Полтавської області, за роботу «Ракета МІМ-104 Patriot», керівник Сорокін 

О.О.; 

Кузьменка Богдана, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

комунальної організації «Шосткинська міська станція юних техніків» 

Шосткинської міської ради Сумської області, за роботу «Механічна рука», 

керівник Кибенко М.М.; 

Кушиля Артема, вихованця гуртка «Судномодельний» позашкільного 

навчального закладу Станція юних техніків Дружківської міської ради 

Донецької області, за роботу «Вітрильна яхта», керівник Братищенко О.Ф.; 

Левченко Наталю, вихованку гуртка «Орігамі» Центру дитячої та юнацької 

творчості «ЗОРІТ» Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області, за 

роботу «Незнайко», керівник Данілова О.В.; 

Магденко Анастасію, Головєшкіну Сабріну, вихованок гуртка 

«Гончарство» Ананьївського районного Центру позашкільної освіти та 

виховання Одеської області, за роботу «Весела карусель», керівник       Новікова 

І.О.; 
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Мазуренка Івана, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Тлумацького будинку дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області, 

за роботу «Модель глісера», керівник Цимбалій В.В.; 

Марченко Софію, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Коростишівської міської станції юних техніків Житомирської області, за роботу 

«Веселі курчата», керівник Піонтківська С.В.; 

Мишківського Валерія, Іщука Максима, вихованців Хмільницької районної 

комунальної позашкільної навчальної установи «Центр дитячої та юнацької 

творчості» Вінницької області, за роботу «Млин»; 

Немеш Ангеліну, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

Виноградівського районного центру позашкільної роботи з дітьми 

Виноградівської районної ради Закарпатської області, за роботу «Сніжна сова», 

керівник Васіліна О.В.; 

Нікіфорова Андрія, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Центру технічної творчості молоді «Сфера» Оболонського району міста Києва, 

за роботу «Карусель», керівник Норсеєва Е.М.; 

Овчаренка Данила, вихованця гуртка «Судномоделювання» Черкаської 

районної станції юних техніків, за роботу «Однощогловий вітрильник», керівник 

Перехрест Д.А.; 

Остапенко Дар'ю, вихованку Комунального закладу «Немирівський 

районний центр дитячої та юнацької творчості» Вінницької області, за роботу 

«Оленя»; 

Павловського Захара, Винничука Микиту, вихованців гуртка «Початкове 

технічне моделювання» Костопільського Центру технічної творчості та 

комп’ютерних технологій Рівненської області, за роботу «Зимові розваги», 

керівник Павлюк Л.Р.; 

Пеньковського Романа, вихованця гуртка «Початкового технічного 

моделювання» Старокостянтинівської міської станції юних техніків 

Хмельницької області, за роботу "Дерев’яна модель літака Avia BH-33", керівник 

Гордигага Л.А.; 

Петрова Владислава, вихованця гуртка «Технічне моделювання» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Одеська станція юних 

техніків «Сігма», за роботу «Літак По-2(У-2)», керівник Дегтярьов Є.О.; 

Пліса Андрія, вихованця гуртка "Початкове технічне моделювання" 

Тлумацького будинку дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області, 

за роботу "Модель БТР-а", керівник Цимбалій В.В.; 

Погрібного Єрнеста, вихованця гуртка «Фіксики» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної роботи» міста 

Павлограда Дніпропетровської області, за роботу «Снігозбиральна машина», 

керівник Біловол Р.В.; 

Помазун Юлію, вихованку гуртка «Оригамі та паперопластика» Центру 

технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького 

району міста Києва, за роботу «Топіарій», керівник Нечипоренко О.А.; 
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Пономаренка Назара, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Центру дитячої та юнацької творчості «ЗОРІТ» Новоукраїнської міської ради 

Кіровоградської області, за роботу «Джип «Хамер» – воїнам АТО», керівник 

Тараненко М.А.; 

Попелянця Анатолія, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Станції юних техніків м. Білої Церкви Київської області, за роботу «Модель 

біплана», керівник Пономаренко О.А.; 

Пужанську Софію, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Коростишівської міської станції юних техніків Житомирської області, за роботу 

«Будинок моєї мрії», керівник Годлевська Д.В.; 

Раковську Юлію, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Дубенської міської станції юних техніків Рівненської області, за роботу 

«Автомобіль», керівник Мельник Я.В.; 

Романенко Алісу, Ананка Ярослава, вихованців гуртка «ПТМ» 

Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, 

за роботу «Вітрильник», керівник Єрмоленко А.В.; 

Романюка Дениса, вихованця гуртка «ПТМ» НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня №1 

гімназія» смт. Іваничі Волинської області, керівник Осоховська О.В.; 

Садовську Ксенію, вихованку гуртка «ПТМ» Ренійської районної станції 

юних техніків Одеської області, за роботу «Полуничка», керівник          

Катеринюк О.О.; 

Сальнікова Іллю, вихованця гуртка «Технічний дизайн» Славутської міської 

станції юних техніків Хмельницької області, за роботу "Бронеавтомобіль «БА- 

27», керівник Бережна О.В.; 

Скульську Яну, вихованку гуртка «Паперова майстерня» Центру технічної 

творчості та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста 

Києва, за роботу «Орхідея», керівник Джима С.А.; 

Слюсара Владислава, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Костопільського Центру технічної творчості та комп’ютерних технологій 

Рівненської області, за роботу «Модель біплана», керівник Павлюк Л.Р.; 

Солонуху Едгара, вихованця гуртка «Автомодельний» Глухівського 

міського центру позашкільної освіти Глухівської міської ради Сумської області, 

за роботу «Сучасний дім», керівник Кардашов Г.П.; 

Cосновського Данила, вихованця гуртка «ПТМ» Станції юних техніків      м. 

Городня Чернігівської області, за роботу «Модель трактора ХТЗ», керівник 

Пилипенко Н.В.; 

Старика Максима, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» Кам’янець-

Подільського Центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, за 

роботу "Тракторець", керівник Сторож І.М.; 

Стащука Віталія, вихованця гуртка «ПТМ» КЗ «Луцький НВК ЗОШ І-ІІ 

ступенів № 7 – природничий ліцей Луцької міської ради Волинської області», за 

роботу «Пожежна машина», керівник Город С.І.; 



13 
 

Тарана Станіслава, вихованця гуртка «ПТМ» Ківерцівського районного 

центру дитячої та юнацької творчості Волинської області, за роботу «Єгипецьке 

судно», керівник Свистун О.М.; 

Тарасюк Вероніку, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Центру технічної творчості молоді «Сфера» Оболонського району міста Києва, 

за роботу «Колекція ентомолога», керівник Марченко І.В.; 

Ткаченка Назара, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Дубенської міської станції юних техніків Рівненської області, за роботу 

«Середньовічна кузня», керівник Курінна Л.П.; 

Трінька Антона, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» Станції юних 

техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецька Донецької області, за 

роботу «Казкове дерево», керівник Старовойтова Н.А.; 

Фазан Марію, вихованку Збур′ївської школи І-ІІІ ступенів 

Голопристанського району Херсонської області, за роботу «Модель танка», 

керівник Сокур С.І.; 

Ходзу Артура, вихованця гуртка «Гармонія» Рівненського міського центру 

творчості учнівської молоді, за роботу «Гра «За кермом», керівник    Якубовська 

А.Є.; 

Чепрагу Богдана, вихованця гуртка «Судномоделювання» Первомайського 

Центру НТТУМ Миколаївської області, за роботу «Модель піратської шхуни 

«Swordfish», керівник Савва А.Ю.; 

Черненка Олександра, вихованця гуртка «Іграшка» СЮТ                                                 

м. Южноукраїнська Миколаївської області, за роботу «Анжеліна –  балерина», 

керівник Черненко О.Г.; 
Шкірляк Софію, вихованку гуртка «Орігамі» Долинської районної станції 

юних техніків Івано-Франківської області, за роботу «Весела мандрівка», 

керівник Шкірляк Н.В.; 

Шумей Софію, вихованку гуртка «Геометричне моделювання» Долинської 

районної станції юних техніків Івано-Франківської області, за роботу 

«Будиночок ельфів», керівник Пірко Г.М. 

 

Дипломом ІІІ ступеня: 

Андрощука Іллю, вихованця гуртка «ПТМ» Локачинського районного 

Будинку школяра Волинської області, за роботу «Весела абетка», 

керівникНичипорук О.А.;  

Артеменка Максима, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

комунальної організації «Шосткинська міська станція юних техніків» 

Шосткинської міської ради Сумської області, за роботу «Вантажівка», керівник 

Кибенко М.М.; 

Байбузу Данієля, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Центру технічної творчості молоді «Сфера» Оболонського району міста Києва, 

за роботу «Фестиваль повітряних куль», керівник Артюх О.В.; 
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Баковську Софію, вихованку гуртка «Технічний дизайн» Центру дитячої та   

юнацької творчості м. Бережани Тернопільської області, за роботу «Грибочок», 

керівник Івасіків М.І.; 

Баранова Іллю, Нагорного Артема, вихованців гуртка «Декоративно-

прикладна творчість» Станції юних техніків Мелітопольської МР Запорізької 

області, за роботу «Шхуна», керівник Лугініна Л.М.; 
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Білодіда Івана, Саранчука Сергія, вихованців гуртка початкового технічного 

моделювання Комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-

юнацький центр художньої та технічної творчості» Дніпровської міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Електрифікована модель баржі 

«Славутич», керівник Сєдих З.Ф.; 

Бітюцьку Єлизавету, вихованку гуртка «Технічний дизайн» Центру дитячо-

юнацької творчості ім. Є.М.Руднєвої відділу освіти виконавчого комітету 

Бердянської міської ради Запорізької області, за роботу «Чарівні хатинки», 

керівник Гонтар Г.В.; 

Бирназа Ігоря, Бирназа Олексія, вихованців гуртка «ПТМ» Ренійської 

районної станції юних техніків Одеської області, за роботу «Паровоз», керівник 

Сергеєва І.М.; 

Вишковського Дмитра, вихованця гуртка «Початкового технічного 

моделювання» Преображенської загальноосвітньої школи Чаплинського району 

Херсонської області, за роботу «ІЛ-2», керівник Олішевський В.В.; 

Власюка Ярослава, вихованця Калинівського районного Будинку дитячої 

творчості Вінницької області, за роботу «Літак»; 

Гавриленко Каріну, вихованку гуртка «Дизайн» Кам’янської станції юних 

техніків Черкаської області, за роботу «Криничка», керівник Швагер Н.П.; 

Гайдукевич Валентину, Злонкевич Юстину, Миколаїшин Соломію, 

вихованок гуртка «Початкове технічне моделювання» Великобірківський 

будинок творчості школяра Тернопільського району Тернопільської області, за 

роботу «Вітрильник «Щастя», керівник Урманець О.Д.; 

Гойденка Михайла, вихованця гуртка «Історико - технічного стендового 

моделювання» Комунального закладу «Черкаський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради», за роботу 

«Казковий звір», керівник Король Є.Ю.; 

Горбатюка Дениса, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, 

за роботу «Місто мудрих сов», керівник Селюченко Н.М.; 

Гордієнка Олександра, вихованця гуртка «Початкового технічного 

моделювання» Преображенської загальноосвітньої школи Чаплинського району 

Херсонської області, за роботу «Паровоз Т4», керівник Олішевський В.В.; 

Гороха Артема, вихованця гуртка «ПТМ» Локачинського районного 

Будинку школяра Волинської області, за роботу «Танк «Фердинанд», керівник 

Лещук С.С.; 
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Гороха Станіслава, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Боромлянського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа                             

І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад Боромлянської сільської ради 

Тростянецького району Сумської області, за роботу «Яхта «Стагор», керівник 

Воловик С.І.; 

Григу Івана, вихованця гуртка «Паперопластик» Рахівського районного 

центру науково-технічної творчості Рахівської районної державної адміністрації 

Закарпатської області, за роботу «Ретро автомобіль», керівник Тафій М.Д.; 

Гука Дмитра, вихованця гуртка «Різьба по дереву» Долинської районної 

станції юних техніків Івано-Франківської області, за роботу «Машинка», 

керівник Юрич М.В.; 

Данилову Олександру, вихованку гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Мукачівського центру позашкільної освіти Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, за роботу «Формула 1», керівник Дуднік М.О.; 

Демчишину Евеліну, Янковича Олександра, Омельчук Аліну, вихованців 

гуртка «Дизайн» Будинку творчості школярів Старосинявської селищної ради 

Хмельницької області, за роботу «Моя Старосинявщина», керівник Канівська 

М.С.; 

Думнич Альбіну, ученицю Добрянської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Вільховецької сільської об’єднаної територіальної громади 

Тячівського району Закарпатської області, за роботу «Пташиний рай», керівник 

Данилич М.М.; 

Дячук Ангеліну, вихованку гуртка «Технічний дизайн» Славутської міської 

станції юних техніків Хмельницької області, за роботу «Папуга», керівник 

Бережна О.В.; 

Житченка Артема, вихованця гуртка «Радіоелектронного конструювання» 

Будинку творчості школярів Полонської міської ради об’єднаної територіальної 

громади Хмельницької області, за роботу «Танцюючий дракончик», керівник 

Мельничук С.А.; 

Жовтого Владислава, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Дубровицького Центру позашкільної освіти Рівненської області, за роботу 

«Пароплав», керівник Мотрій С.В.; 

Жука Юрія, вихованця Сокальської СЮТ Львівської області, за роботу 

«Модель ракети «Озон», керівник Куліш В.Я.; 

Журу Олександру, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Будинку 

дитячої творчості Пулинської ОТГ Житомирської області, за роботу «На дні 

моря», керівник Подкаура Л.М.; 

Задубця Івана, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Дубенської міської станції юних техніків Рівненської області, за роботу «Човен», 

керівник Мельник Я.В.; 

Захарова Іллю, вихованця гуртка «Моделювання найпростіших технічних 

об'єктів» БДЮТ «Центр розвитку дітей та молоді» Бердянської МР Запорізької 

області, за роботу «Підводний човен «Козацька слава», керівник Іордатій І.В.; 
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Єлісеєва Андрія, вихованця гуртка «Технічне моделювання» Станції юних 

техніків-Центру науково-технічної творчості молоді Дніпровського району міста 

Києва, за роботу «Кімнатна модель - напівкопія літака», керівник Наконечний 

В.Г.; 

Іваненка Назара, вихованця гуртка «Технічне моделювання» Корсунь-

Шевченківського районного Центру дитячої та юнацької творчості Черкаської 

області, за роботу «Модель річкового катера В11», керівник Педченко О.Г; 

Карпенко Анастасію, вихованку гуртка «ПТМ» Чернігівського обласного 

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

керівник Ситченко Н.В.; 

Карпінського Павла, вихованця гуртка технічного моделювання, дизайну, 

архітектури ЦТДЮГ міста Львова, за роботу «Великодня курка», керівник 

Степанишин З.М.; 

Ковальчука Вадима, вихованця гуртка «ПТМ» Волинського обласного 

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Вертеп», 

керівник Хільчук Ж.Є.; 

колектив вихованців гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Здолбунівської районної станції юних техніків Рівненської області, за роботу 

«Трубочист», керівник Германюк Н.В.; 

колектив вихованців гуртка «Судномоделювання» Станції юних техніків 

Кролевецької міської ради Сумської області, за роботу «Діюча модель 

катамарана «Летюче Проа», керівник Калюжний С.М.; 

колектив вихованців гуртка «Сам собі майстер» Станції юних техніків 

Кролевецької міської ради Сумської області, за роботу «Модель автомобіля 

«Chevrolet», керівник Скляр Ю.І.; 

Колісніченка Едуарда, вихованця гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Боромлянського навчально-виховного комплексу: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад 

Боромлянської сільської ради Тростянецького району Сумської області, за 

роботу «Спортивний літак», керівник Воловик С.І.; 

Корчагіна Артема, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Будинку дитячої та юнацької творчості Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області, за роботу «Модель літака «HURRICANE», керівник 

Музичук А.В.; 

Кузьміну Єлизавету, вихованку ЗЛ «Логос» м. Запоріжжя, філія КЗ 

«ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР, за роботу «Планетний розвідник», керівник Кірішун 

І.М.; 

Кукурудзу Юлію, Полонець Ілону, вихованок гуртка «Умілі ручки» 

Новоархангельського будинку дитячої та юнацької творчості Кіровоградської 

області, за роботу «Маяк – святиня морів», керівник Мельниченко Ю.І.; 

Кучеровського Богдана, вихованця гуртка «Початкового технічного 

моделювання» Комунального закладу «Центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді» Херсонської обласної ради, за роботу «Прогулянковий 

катер», керівник Кучеровська Т.В.; 
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Кушніра Олександра, Шолкова Павла, вихованців гуртка «Столярі-

конструктори» Маневицького районного Центру творчості дітей та юнацтва 

Волинської області, за роботу «Модель  гелікоптера», керівник Кантура В.О.; 

Левицького Максима, вихованця гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Центру технічної творчості молоді «Сфера» Оболонського 

району міста Києва, за роботу «Пілот-мандрівник», керівник Бризгалова Н.О.; 

Лісовик Дарію, Бабій Богдану, Ландаус Яну, вихованок гуртка 

«Паперопластика» Новоушицького будинку дитячої творчості Хмельницької 

області, за роботу "Палац мрій", керівник Базар Я.В.; 

Лукаша Іллю, вихованця гуртка «Різьба по дереву» Навчально-виховного 

комплексу допрофесійної підготовки та технічної творчості молоді міста Києва, 

за роботу «Літак», керівник Бєлогруд Ю.Б.; 

Макаревича Івана, вихованця гуртка «Конструювання іграшки» Станції 

юних техніків - Центру науково-технічної творчості молоді Дніпровського 

району міста Києва, за роботу «Зайчик», керівник Межена Л.В.; 

Манзюк Анастасію, вихованку гуртка «Оригамі» Центру дитячої та 

юнацької творчості Гуменецької сільської ради Кам’янець-Подільського району 

Хмельницької області, за роботу «Панянка», керівник Погребна Т.О.; 

Марусаж Вікторію, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Долинської районної станції юних техніків Івано-Франківської області, за роботу 

"Млин", керівник Микитин Г.З.; 

Марченко Вероніку, вихованку гуртка «ПТМ» СЮТ м. Городня 

Чернігівської області, за роботу «Там на незвіданих доріжках…», керівник 

Кузнецова І.О.; 

Мишун Ольгу, вихованку Полтавського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради, за роботу 

«Вболівальники», керівник Гецелевич Л.Л.; 

Монойло Дарину, вихованку гуртка «ПТМ» СЮТ м. Городня Чернігівської 

області, за роботу «Модель космічного корабля», керівник Пилипенко Н.В.; 

Мусієнка Олександра, вихованця гуртка «Студія образотворчого 

мистецтва» Ірпінського центру позашкільної освіти Київської області, за роботу 

«Мегаполіс вдень та вночі», керівник Виговська А.С.; 

Назаренка Дениса, вихованця гуртка «Народна творчість» Мізоцького 

будинку школярів та молоді Здолбунівської районної ради Рівненської області, 

за роботу «Олень», керівник Начева Н.А.; 

Носика Романа, вихованця гуртка «Початкового технічного моделювання» 

Комунального закладу «Центр позашкільної освіти» Голопристанської районної 

ради Херсонської області, за роботу «Модель яхти», керівник          Жук І.А.; 

Носова Ярослава, вихованця гуртка «Технічне моделювання» КЗ 

«Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 7 І-ІІ ступенів» ЗОР, 

за роботу Модель гоночного автомобіля «Renaul telf», керівник Павлова О.М.; 

Образко Анастасію, вихованку гуртка початкового технічного моделювання 

Комунального позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків 
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Довгинцівського району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

за роботу «Підйомний кран», керівник        Куліненко Т.Д.; 

Омельченко Аріну, вихованку гуртка «Оригамі» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків Довгинцівського 

району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу 

«Мотоцикл», керівник Хисна І.Ю.; 

Остапчука Даниїла, вихованця гуртка «Паперопластика» Новоодеської 

районної СЮТ Миколаївської області, за роботу «Американський літак 

«CESSNA», керівник Задорожня Т.М.; 

Павленка Романа, вихованця гуртка «Початкового технічного 

моделювання» Херсонського міського центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Херсонської міської ради, за роботу «Інопланетянин вітає 

вас», керівник Славич А.П.; 

Пасхалова Максима, вихованця гуртка «Початково-технічне моделювання» 

Христинівської районної станції юних техніків Черкаської області, за роботу 

«Автомобіль майбутнього», керівник Суворов Ю.С.; 

Пархомука Дмитра, Качоруся Єгора, вихованців гуртка «ПТМ» ЗЗСО І-ІІІ 

ступеня с. Романів Луцького району Волинської області, за роботу «Дачний 

будинок з альтанкою», керівник Тіхтей О.В.; 

Пащенка Дмитра, вихованця гуртка «ПТМ» Диканського районного 

Будинку дитячої та юнацької творчості Диканської районної ради Полтавської 

області, за роботу «Чайний сервіз», керівник Воронянська О.М.; 

Педька Владислава, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Центру технічної творчості молоді «Сфера» Оболонського району міста Києва, 

за роботу «Ретроавто», керівник Норсеєва Е.М.; 

Пелехович Валерію, Соломоненко Олександру, вихованок гуртка «ПТМ» 

Стрийської СЮТ Львівської області, за роботу «Казковий замок», керівник 

Подгаєцька А.П.; 

Петришина Артура, вихованця гуртка «Судномоделювання» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної освіти «Зміна» 

Центрально-Міського району Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області, за роботу «Модель найпростішого човна з гумомотором», керівник 

Фалько С.О.; 

Петрова Артема, вихованця гуртка «ПТМ» Станції юних техніків              м. 

Сновськ Чернігівської області, за роботу «Млин», керівник Петрова Т.В.; 

Радика Олександра, учня 2 класу Мукачівської спеціалізованої школи                          

І-ІІІ ступенів №16 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів 

Мукачівської міської ради Закарпатської області, за роботу «Символіка 

України», керівник Мельничук Н.В.; 

Радуду Анжеліку, вихованку гуртка «Початкового технічного 

моделювання» Комунального закладу «Станція юних техніків» Каховської 

міської ради Херсонської області, за роботу «Планер», керівник          Тихомиров 

В.І.; 
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Репняка Єгора, вихованця гуртка «ПТМ» Станції юних техніків м. Сновськ 

Чернігівської області, за роботу «Екскаватор», керівник Гіленок С.М.; 

Рижака Олександра, вихованця гуртка початкового технічного 

моделювання позашкільного навчального закладу «Центр технічної творчості та 

дозвілля школярів і учнівської молоді» Дніпровської районної ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Козацький човен «Чайка», керівник 

Саєнко Г.А.; 

Роговцева Микиту, вихованця гуртка «ПТМ» СЮТ м. Городня 

Чернігівської області, за роботу «Модель глісера», керівник Пилипенко Н.В.; 

Ромаза Данііла, вихованця гуртка «Авіамоделювання» КЗ «Дитячий центр» 

Михайлівського району Запорізької області, за роботу "Гоночний автомобіль 

«Тіррел П-34», керівник Заноздра С.В.; 

Романа Романа, вихованця гуртка «Художня обробка деревини» 

Золочівської СЮТ Львівської області, за роботу «Гумомоторна модель «Біплан», 

керівник Захарчук В.Р.; 

Савельєва Миколу, Савельєва Станіслава, вихованців гуртка «Початкове 

технічне моделювання» СЮТ м. Южноукраїнська Миколаївської області, за 

роботу «Дизельний  вантажний автомобіль ЗІЛ-4331», керівник Кравець О.В.; 

Савкіна Володимира, вихованця гуртка «ПТМ» Гребінківської станції 

юних техніків Полтавської області, за роботу «Паровоз XIX століття», керівник 

Цьохла О.С.; 

Скрипкіна Артема, вихованця гуртка «Ракетомоделювання» Комунального 

закладу Путивльської районної ради Сумської області - районний центр 

позашкільної роботи, за роботу «Ракета UA», керівник Захарченко О.С.; 

Собечка Юрія, вихованця гуртка «ПТМ» КЗ «ЦНТТУМ» Львівської міської 

ради, за роботу «Пілот», керівник Степанишин Р.В.; 

Старкову Ангеліну, вихованку гуртка «ПТМ» Великобагачанської станції 

юних техніків виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради 

Полтавської області, за роботу «Годинник», керівник Аулова І.І.; 

Стеценка Сергія, вихованця гуртка «Судномодельний» Кагарлицького 

районного центру дитячої та юнацької творчості  Київської області, за роботу 

«Рука механічна», керівник Верхградський А.М.; 

Сундукову Єву, вихованку гуртка «Загально-технічне моделювання» 

Кам’янської станції юних техніків Черкаської області, за роботу «Бабусина 

садиба», керівник Сундукова Л.В.; 

Тернавську Анастасію, вихованку гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Станції юних техніків-Центру науково-технічної творчості 

молоді Дніпровського району міста Києва, за роботу «Ніжність», керівник 

Довгаль С.В.; 

Титенка Артема, вихованця гуртка «ПТМ» Козельщинського Будинку 

дитячої та юнацької творчості Полтавської області, за роботу «Вітрильник», 

керівник Беззубченков С.В.; 
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Фітільова Іллю, вихованця гуртка «Діалог» Центру технічної творчості та 

професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста Києва, за 

роботу «Друзі кіт та пес», керівник Крамар Л.І.; 

Фраюка Олега, вихованця гуртка «Майбутні моделісти» Чернівецького 

міського КЮТ «Кварц», за роботу «Замок Нойшварштайн», керівник                            

Косило О.І.; 
 

Хомік Катерину, вихованку гуртка «ПТМ» Ковельського НВК «ЗОШ                      

І-ІІІ ст. №11-ліцей» Волинської області, за роботу «Чудо-курочка», керівник 

Хлуд О.О.; 

Хомченка Назара, вихованця Вінницького обласного центру технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Танк»; 

Ципіщук Яну, Романовича Олександра, вихованців гуртків «Майбутні 

моделісти», «Радіоелектронне конструювання» Чернівецького міського КЮТ 

«Кварц», за роботу «Машина поліції», керівник Косило О.І.; 

Чопюк Аліну, вихованку зразкової студії декоративного мистецтва 

«Мурчикова майстерня» КЗ «Рожищенський будинок дитячої творчості» 

Волинської області, за роботу «Я знайшла тебе у травах», керівник Мура С.Б.; 

Шапіро Арсеній, вихованця гуртка «Керамічна майстерня: декор» Станції 

юних техніків - Центру науково-технічної творчості молоді Дніпровського 

району міста Києва, за роботу «Будинок», керівник Давиденко Н.В.; 

Шаповала Віктора, вихованця гуртка «Витівники» Енергодарського 

навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад-

загальноосвітній навчальний заклад №9» Запорізької області, за роботу 

«Експрес», керівник Біюн С.Л.; 

Шаповала Лева, вихованця гуртка «Різьба по дереву» Навчально-виховного 

комплексу допрофесійної підготовки та технічної творчості молоді міста Києва, 

за роботу «Радіокерований розвідувальний безпілотний апарат», керівник 

Бєлогруд Ю.Б.; 

Швеця Сергія, Горбатюка Ярослава, вихованців Вінницького обласного 

центру технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Ракетоплан»; 

Шеіна Микиту, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Станції юних техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецька 

Донецької області, за роботу «Легковий автомобіль»,керівник Бикова Н.П.; 

Шеховцева Владислава, вихованця гуртка «Початкового технічного 

моделювання» Херсонського Будинку дитячої та юнацької творчості 

Херсонської міської ради, за роботу «Набір іграшок», керівник Кузнєцова Л.А.; 

Шимчик Олександру, вихованку Ладижинського міжшкільного навчально-

виробничого центру «Спадщина» Вінницької області, за роботу «На курячих 

лапках»; 

Юрчука Владислава, вихованця гуртка «ПТМ» Локачинського районного 

Будинку школяра Волинської області, за роботу «Трактор», керівник Ничипорук 

О.А.; 

Яковенка Максима, вихованця гуртка "Початкове технічне моделювання" 

Лановецького міського районного комунального будинку дитячої та юнацької 
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творчості Тернопільської області, за роботу "Модель бомбардувальника Ту-2 

"Кажан ", керівник Павлів В.М.; 

Янжулу Данила, вихованця гуртка початкового технічного моделювання 

Комунального позашкільного навчального закладу освіти «Міжшкільний центр 

трудового навчання та технічної творчості» міста Нікополя Дніпропетровської 

області, за роботу «Бригантина», керівник Вергілес Л.Г.; 

Яценка Артема, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків відділу освіти 

Покровської міської ради Донецької області», за роботу «Нічник», керівник 

Мотузенко А.М. 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

директора з виховної роботи – Левіну І.Є. 
 

 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура 

 


