
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

(УДЦПО) 

 

НАКАЗ 

18.07.2022 м. Київ № 07-01 

 
 

Про підсумки проведення Всеукраїнської 

виставки-конкурсу науково-технічної творчості 

учнівської молоді «Наш пошук і 

творчість — тобі, Україно!» 

(заочної) 

 
 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

15.12.2021 року № 1379 «Про затвердження Плану всеукраїнських і 

міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю 

на 2022 рік (за основними напрямами позашкільної освіти) та Плану 

семінарів-практикумів для педагогічних працівників закладів позашкільної 

освіти на 2022 рік» Українським державним центром позашкільної освіти 

було проведено оцінку експонатів представлених на Всеукраїнську 

виставку-конкурс науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш 

пошук і творчість — тобі, Україно!» (заочну) (далі – Виставка-конкурс). 

На Виставку-конкурс було подано 481 роботу із 23 областей: 

Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, 

Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, 

Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, 

Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, 

Чернівецької, Чернігівської та м. Києва. 

За підсумками Виставки-конкурсу та на підставі рішення журі 

Н А К А З У Ю: 

1. Нагородити дипломами Українського державного центру позашкільної 

освіти: 
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Дипломом І ступеня: 

У розділі 1. Прилади та обладнання 

Коваля Дмитра, вихованця Херсонського міського центру науково- 

технічної творчості учнівської молоді Херсонської міської ради, за роботу 

«Модель роботизованого маніпулятора»; 

Москалюка Ярослава, вихованця Донецького обласного центру технічної 

творчості дітей та юнацтва, за роботу «Ламповий посилювач»; 

Новікова Максима, вихованця Конотопської станції юних техніків 

Конотопської міської ради Сумської області, за роботу «Навчальний комплект 

демонстрації властивостей електромагнітних хвиль»; 

Старостенка Єлисея, вихованця Тернопільського обласного 

комунального центру науково-технічної творчості школярів та учнівської 

молоді, за роботу «Блок живлення»; 

Сіваша Артемія, Чухна Владислава, Онопрійчука Юрія, Лопатинського 

Владислава, вихованців Кам’янець-Подільського центру дитячої та юнацької 

творчості Хмельницької області, за роботу «Напівавтоматична установка для 

виготовлення деталей з пластику методом термоформування»; 

Савчука Сергія, вихованця Шепетівського міського центру науково- 

технічної творчості учнівської молоді Хмельницької області, за роботу 

«Верстат шліфувально-калібрувальний»; 
Цуркана Данила, Манькуту Романа, Кришталя Микиту, вихованців 

Комунального позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків 

Саксаганського району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

за роботу «Ручна вакуумна сівалка точного посіву»; 

Задорожнього Микиту, вихованця Комунального позашкільного 

навчального закладу «Станція юних техніків Саксаганського району» 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу 

«Автоматизована коптильня»; 
Гусака Ярослава, вихованця Пирятинського центру дитячої та юнацької 

творчості Полтавської області, за роботу «Фото-термоелектричний 

енергетичний модуль з підвищеним ККД»; 

Нагорного Романа, вихованця Пирятинського центру дитячої та 

юнацької творчості Полтавської області, за роботу «Пристрій для 

дистанційного моніторингу стану с/г насаджень»; 

Талашова Євгенія, вихованця Великобагачанської станції юних техніків 

виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради 

Великобагачанського району Полтавської області, за роботу «Годинник- 

термометр на адресній стрічці»; 

Колектив вихованців Здолбунівської міської станції юних техніків 

Здолбунівської міської ради Рівненської області, за роботу «ЧПУ випалювач 

по фанері»; 

Колектив вихованців Центру науково-технічної творчості молоді 

«СФЕРА» м. Києва, за роботу «Велогенератор»; 
Білогуру Данила, Рубана Богдана, вихованців Куликівського центру 
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позашкільної освіти Куликівської селищної ради Чернігівської області, за 

роботу «Електромобіль на сонячній енергії»; 

Пікалова Дмитра, учня Державного професійно-технічного навчального 

закладу «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище», за роботу 

«Ефективність практичного використання установки «Автономний 

регенератор резервного живлення». 

У Розділі 2. Ігри та іграшки з елементами електротехніки 

Мироненка Дмитра, учня Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 28 ім. О.С. Пушкіна Херсонської міської ради, за роботу «Дракон»; 

Железняка Лева, Підченка Матвія, Мозгового Олександра, вихованців 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу 

«Патріотичний стенд»; 

Литвиненка Матвія, вихованця Позашкільного навчального закладу 

«Станція юних техніків відділу освіти Покровської міської ради Донецької 

області», за роботу «Формула І»; 

Місюк Уляну, вихованку Навчально-виховного комплексу «Домінанта» 

Дніпровського району м. Києва, за роботу «Кішка-модниця»; 

Малявку Анну, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості 

«Дивоцвіт» Дарницького району м. Києва, за роботу «Кішечка»; 

Куценко Марію, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості 
«Дивоцвіт» Дарницького району м. Києва, за роботу «Бойовий гусак»; 

Слабій Анну, вихованку Навчально-виховного комплексу «Домінанта» 

Дніпровського району м. Києва, за роботу «Веселе кошеня»; 

Пеніяйнен Еву, вихованку Навчально-виховного комплексу 

«Домінанта» Дніпровського району м. Києва, за роботу «Голуб миру»; 
Макогоненко Анну-Марію, вихованку Центру творчості дітей та 

юнацтва Галичини м. Львова, за роботу «Циркові коні»; 

Ведернікова Єгора, вихованця Кам’янець-Подільського центру дитячої 

та юнацької творчості Хмельницької області, за роботу «Скарбничка на 

мікроконтролері»; 

Білійчук Ірину, Лемішка Лаврентія, вихованців Старокостянтинівської 

міської станції юних техніків Хмельницької області, за роботу «Веселі 

ромашки»; 

Титиша Романа, Проціва Андрія, учнів Княжолуцького ліцею Долинської 

міської ради Івано-Франківської області, за роботу «Карусель»; 

Михальчука Микиту, вихованця Центру науково-технічної дитячої та 

юнацької творчості Дубенської міської ради Рівненської області, за роботу 

«Аеромобіль»; 

Івахненка Владислава, учня Дівичківського навчально-виховного 

об'єднання «Заклад загальної середньої освіти I-III ступенів - заклад дошкільної 

освіти» Дівичківської сільської ради Київської області, за роботу «Кіборг»; 

Горовецького Богдана, вихованця Обухівського міського центру 

творчості дітей, юнацтва та молоді «Романтик» Київської області, за роботу 

«Самохідна платформа на гусеницях з управліннями через web інтерфейс по 

11
Выделение
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wi-fi»; 

Ткаліча Кіріла, Антонова Миколу, вихованців Комунального закладу 

«Канівська міська станція юних техніків» Канівської міської ради Черкаської 

області, за роботу «Епізод із життя птахів»; 

Федорчука Матвія, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу «Центр позашкільної освіти «Зміна» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Багатофункціональна фермерська 

машина «Бізон»; 

Третяка Мирослава, вихованця Центру позашкільної освіти Волинської 

обласної ради, за роботу «Світильник»; 

Кмецья Марка, учня Закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №8 

м. Ковеля Волинської області, за роботу «Автомобіль «Бандермашина»; 

Джуса Олексія, вихованця Гайсинської міської станції юних техніків 

Вінницької області, за роботу «Іграшка-модель мотоцикла «Дніпро»; 

Засимовича Богдана, вихованця Чернівецького центру юних техніків 

імені Леоніда Костянтиновича Каденюка Чернівецької міської ради, за роботу 

«Баштовий кран «Богдан»; 

Колектив вихованців, Комунального закладу «Чернівецький обласний 

навчально-реабілітаційний центр «Родина», за роботу «Ляльковий будиночок». 

У Розділі 3. Техніка майбутнього 

Аністратенка Дмитра, вихованця Херсонського міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Херсонської міської ради, за 

роботу «Робот-безпечна хлопалка»; 

Савченка Євгенія, вихованця Центру позашкільної освіти Кролевецької 

міської ради Сумської області, за роботу «Мобільна плазмова гармата 

«Відун»; 

Короля Остапа, вихованця Центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді Калуської міської ради Івано-Франківської області, за роботу «Модель 

космічного корабля «Супутник»; 

Гушпіда Ростислава, вихованця Тлумацького будинку дитячої та 

юнацької творчості Тлумацької міської ради Івано-Франківської області, за 

роботу «Модель планетохода «Меркурій»; 

Ступку Владислава, вихованця Лубенського центру дитячої та технічної 

творчості учнівської молоді Полтавської області, за роботу «Модель космічного 

апарату «Марсіанин»; 

Дабіжу Олександру, вихованку Комунального закладу  Фастівської 

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

роботу «Український космічний збирач сміття»; 

Баландіну Марину, Науменка Валерія, Березовського Антона, вихованців 

Центру науково-технічної творчості молоді «СФЕРА» м. Києва, за роботу 

«Всюдихід на гусеничному ходу»; 
Ушенка-Мурзу Гліба, Мисенка Ярослава, вихованців Станції юних 

техніків - Центру науково-технічної творчості молоді м. Києва, за роботу 

«Транспортний засіб для дослідження поверхні Місяця». 
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У Розділі 4. Спортивно-технічне моделювання 

Лобанова Дамира, вихованця Херсонського міського центру науково- 

технічної творчості учнівської молоді Херсонської міської ради, за роботу 

«Американський середній десантний корабель»; 

Ткаченка Ярослава, вихованця Комунального закладу «Міський центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді м. Маріуполя» Донецької 

області, за роботу «Парусник «Метінвест»; 

Бойчука Валентина, Федіва Едгара, вихованців Комунальної установи 

«Заклад позашкільної освіти «Центр науково-технічної творчості школярів»» 

Заліщицької міської ради Тернопільської області, за роботу «Рятувальний 

катер R 3»; 

Дроворуба Дмитра, вихованця Комунального позашкільного 

навчального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Металургійного району» Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області, за роботу «Швидкісна судномодель UKR - 161 (27 кубів)»; 

Потапова Єгора, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Металургійного району» Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області, за роботу «Портовий буксир «GRIMMERSHORN» (М 1:50)»; 

Юзефовича Михайла, вихованця Коростишівської міської станції юних 

техніків Житомирської області, за роботу «Давньогрецьке торгівельне судно»; 

Полякова Андрія, вихованця Центру позашкільної освіти ім. О. 

Разумкова Бердичівської міської ради Житомирської області, за роботу 

«Лоцманський катер»; 
Вишневського Богдана, вихованця Центру науково-технічної творчості 

молоді «СФЕРА» м. Києва, за роботу «Буксир»; 

Антоненка Дмитра, вихованця Комунального закладу «Центр науково- 

технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, за роботу 

«Модель-копія судна «Меотида»; 
Шейка Максима, вихованця Херсонського міського центру науково- 

технічної творчості учнівської молоді Херсонської міської ради, за роботу 

«Модель планера «Юніор»; 

Яблонського Володимира, вихованця Комунального закладу 

позашкільної освіти «Одеська станція юних техніків «Аматор», за роботу 

«Радіокерована пілотажна модель»; 
Пантелеєва Даніїла, вихованця Комунального закладу позашкільної 

освіти «Одеська станція юних техніків «Аматор», за роботу «Модель Зальний 

RC літак»; 

Тимківа Ярослава, вихованця КЗ ЛОР «Львівський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді», за роботу «Схематична 

модель планера»; 

Ільєнкова Артема, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Металургійного району» Криворізької міської ради Дніпропетровської 
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області, за роботу «Кімнатна модель класу F-1-R»; 

Різниченка Олександра, вихованця Комунального позашкільного 

навчального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Металургійного району» Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області, за роботу «Копія літака PIPER CUB»; 

Довбиша Дмитра, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Металургійного району» Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області, за роботу «Таймерна модель літака класу F-1-P»; 

Матюшкіна Данила, вихованця Комунального позашкільного 

навчального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Металургійного району» Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області, за роботу «Модель напівкопія літака СУ-26 м класу F-4-B»; 

Хом'яка Андрія, вихованця Івано-Франківського міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Івано-Франківської міської 

ради, за роботу «Модель бойової ракети RP - 3»; 

Линника Владислава, вихованця Яготинського будинку дитячої та 

юнацької творчості Яготинської міської ради Київської області, за роботу 

«Модель напівкопія Хіат 650»; 

Захарчука Андрія, вихованця Христинівської районної станції юних 

техніків Черкаської області, за роботу «Спортивна модель ракети класу «S-2- 

P»; 

Каленчук Уляну, вихованку Чернівецького центру юних техніків імені 

Леоніда Костянтиновича Каденюка Чернівецької міської ради, за роботу 

«SPACEX-ракета»; 

Косила Олексія, вихованця Чернівецького центру юних техніків імені 

Леоніда Костянтиновича Каденюка Чернівецької міської ради, за роботу 

«Тренувальна радіокерована модель»; 

Бутакова Нікіту, учня Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 
№54 з поглибленим вивченням іспанської та інших іноземних мов 

Херсонської міської ради, за роботу «Бензовоз»; 

Зякіна Єгора, вихованця Позашкільного навчального закладу «Станція 

юних техніків відділу освіти Покровської міської ради Донецької області», за 

роботу «Фронтальний навантажувач»; 

Єфіменка Івана, вихованця Комунального закладу «Центр позашкільної 

освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької області, за роботу 

«Автомобіль ТТ-Land»; 

Дунду Володимира, вихованця Тлумацького будинку дитячої та 

юнацької творчості Тлумацької міської ради Івано-Франківської області, за 

роботу «Модель спортивного автомобіля з мікродвигуном»; 

Юрківа Максима, вихованця Тлумацького будинку дитячої та юнацької 

творчості Тлумацької міської ради Івано-Франківської області, за роботу 

«Модель трактора «Джонгір»; 

Колектив вихованців Здолбунівської міської станції юних техніків 

Здолбунівської міської ради Рівненської області, за роботу «Модель 
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автотрасового автомобіля класу F24 «Формула». 

У Розділі 5. Архітектура та будівництво 

Чебанова Івана, вихованця Херсонського міського центру науково- 

технічної творчості учнівської молоді Херсонської міської ради, за роботу 

«Макет замку Нойшванштайн (Neuschwanstein)»; 
Іванова Івана, Завьорткіна Луку, вихованців Херсонського міського 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді Херсонської міської 

ради, за роботу «Макет «Старовинна фортеця»; 

Шутка Валентина, вихованця Комунального закладу позашкільної 

освіти «Центр дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» Хустської міської ради 

Закарпатської області, за роботу «Бесідка»; 

Максимову Анастасію, вихованку Позашкільного навчального закладу 

«Станція юних техніків відділу освіти Покровської міської ради Донецької 

області», за роботу «Садиба»; 

Зюкіна Івана, вихованця Центру позашкільної освіти Кролевецької 

міської ради Сумської області, за роботу «Церква «Семикупольна»; 

Колектив вихованців Глухівського міського центру позашкільної освіти 

Глухівської міської ради Сумської області, за роботу «Сільський будинок»; 

Павлика   Юрія,   Манзія   Мирона,   вихованців   Комунальної установи 
«Заклад позашкільної освіти «Центр науково-технічної творчості школярів» 

Заліщицької       міської       ради       Тернопільської       області,       за   роботу 

«Залізнодорожний переїзд з елементами ландшафту»; 

Мельничук Ангеліну, Головню Миколу, Дуброва Владислава, Огойка 

Івана, вихованців Будинку творчості школярів Полонської міської об’єднаної 

територіальної громади Хмельницької області, за роботу «Заміський 

будинок»; 

Іванову Богдану, Харкавлюк Анастасію, Садлевську Людмилу, Лева 

Назара, вихованців Філії Хмельницького обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді (м. Кам'янець-Подільський) Хмельницької 

області, за роботу «Slot Car city»; 

Воронка Назара, вихованця Рівненського міського центру творчості 

учнівської молоді, за роботу «Будиночок для ляльки»; 

Проскурницького Іллю, Лісовенка Олексія, вихованців Бориспільського 

міського центру технічної творчості «Евріка» Київської області, за роботу 

«Зимова Пасіка»; 

Коробка Марка, вихованця Центру позашкільної освіти та професійного 

самовизначення учнівської молоді «Соняшник» Білоцерківської міської ради 

Київської області, за роботу «Кафе Тайм»; 

Євлаха Кіріла, вихованця Миронівського центру дитячої та юнацької 

творчості Миронівської міської ради Київської області, за роботу «Казковий 

будинок»; 

Заіченка Олексія, вихованця Станції юних техніків Южноукраїнської 

міської територіальної громади Миколаївської області, за роботу «Дім на 

колесах»; 
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Соловйову Анну, Соловйову Альону, учениць КЗ «Коломацький ліцей 

імені Героя Радянського Союзу І.Є Єгорова Коломацької селищної ради 

Богодухівського району Харківської області», за роботу «Будиночок»; 

Межерицького Максима, учня КЗ «Коломацький ліцей імені Героя 

Радянського Союзу І.Є Єгорова Коломацької селищної ради Богодухівського 

району Харківської області», за роботу «Будинок мрії»; 

Межерицького Максима, учня КЗ «Коломацький ліцей імені Героя 

Радянського Союзу І.Є Єгорова Коломацької селищної ради Богодухівського 

району Харківської області», за роботу «Казкове селище»; 

Тимків Адіну, ученицю Опорного закладу «Годинівський ліцей 

Острицької сільської ради Чернівецького району Чернівецької області, за 

роботу «Барселона - місто вічно молодих людей!»; 

Яковину Дмитра, учня Закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

села Коболчин Сокирянської міської ради Дністровського району 

Чернівецької області, за роботу «Повертайтесь до рідної хати»; 

Колектив вихованців Комунального закладу «Чернівецький обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді», за роботу «Міст 

Патона». 

Дипломом ІІ ступеня: 

У розділі 1. Прилади та обладнання 

Ковальова Віктора, учня Херсонської загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ 

ступенів № 34 Херсонської міської ради, за роботу «Аерограф»; 

Цанька Юрія, вихованця Мукачівського центру позашкільної освіти 

Мукачівської міської ради Закарпатської області, за роботу «Пристрій нічного 

бачення»; 

Железняка Лева, вихованця Донецького обласного центру технічної 

творчості дітей та юнацтва, за роботу «Настільна лампа «Квіти»; 

Балашова Дмитра, вихованця Конотопської станції юних техніків 

Конотопської міської ради Сумської області, за роботу «Радіовимірювач 

швидкості»; 

Пестрака Олександра, Поточняка Романа, вихованців Комунального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Підволочиської селищної ради 

Тернопільської області, за роботу «Акустичний підсилювач «Сенс»; 

Чередніченка Ігора, вихованця Центру дитячої  та  юнацької  творчості 

м. Борислава Львівської області, за роботу «Блок живлення»; 

Манька Миколу, вихованця Червоноградської станції юних техніків 

Львівської області, за роботу «Макет «Роботизована ферма»; 

Сегеду Ігора, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу «Станція юних техніків Покровського району» Криворізької міської 

ради Дніпропетровської області, за роботу «Модель «Рятувальний вертоліт»; 

Черномора Микиту, вихованця Комунального позашкільного 

навчального закладу «Станція юних техніків Покровського району» 
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Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Модель 

«Всюдихід»; 

Потопляка Владислава, Вівсяника Романа, вихованців Конюшківської 

гімназії Рогатинської міської ради Івано-Франківської області, за роботу 

«Розумний дім»; 

Гаєвського Олександра, вихованця Івано-Франківського обласного 

державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

«Тестер акумуляторів»; 

Доценко Дар’ю, вихованку Пирятинського центру дитячої та юнацької 

творчості Полтавської області, за роботу «Модуль сортування пакувальної 

тари для контейнерів збирання вторсировини»; 

Рященка Данила, вихованця Будинку дитячої та юнацької творчості 

Решетилівської міської ради Полтавської області, за роботу «Контролер рівня 

води»; 

Кизиму Марка, вихованця Рівненського міського центру учнівської 

молоді, за роботу «Паяльна станція НАККОТ-12»; 

Білогуру Євгенія, Ревка Павла, вихованців Куликівського центру 

позашкільної освіти Куликівської селищної ради Чернігівської області, за 

роботу «Універсальний гусеничний робот на базі процесора ARDUINO»; 

Бородая Віталія, Волошина Павла, Бугу Андрія, учнів Вищого 

професійного училища № 41 м. Тульчина Вінницької області, за роботу 

«Пристрій для перевірки в’язкості мастила»; 
Гречанюка Іллю, учня Державного професійно-технічного навчального 

закладу «Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного 

транспорту» Вінницької області, за роботу «Макет вагона-лабораторії для 

вимірювання параметрів контактної мережі»; 

Сопруна Миколу, учня Державного професійно-технічного навчального 

закладу «Мазурівський аграрний центр професійно-технічної освіти» 

Вінницької області, за роботу «Компресор для накачування автомобільних 

шин»; 

Дубчака Антонія, учня Державного навчального закладу «Немирівський 

професійний ліцей» Вінницької області, за роботу «Свердлильний станок для 

дрилі»; 

Темченка Богдана, вихованця Комунального закладу Кагарлицької 

міської ради «Кагарлицький центр дитячої та юнацької творчості» Київської 

області, за роботу «Діюча модель лобзикового верстату»; 

Томчука Ігоря, вихованця Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Луцьке вище професійне училище» Волинської області, 

за роботу «Сонячний трекер»; 

Ністюріна Кирила, вихованця Чернівецького центру юних техніків імені 

Леоніда Костянтиновича Каденюка Чернівецької міської ради, за роботу 

«Діючий макет гаража»; 

Плохишина Андрія, вихованця Чернівецького центру юних техніків  

імені Леоніда Костянтиновича Каденюка Чернівецької міської ради, за роботу 

«Портативний Bluetooth колонка (Javelin)»; 

11
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Чекету Артема, вихованця Міського центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді, що знаходиться у комунальній власності територіальної 

громади м. Чернівців, за роботу «Телеграфний ключ з інфрачервоним 

передавачем»; 

Сохацького Богдана, учня Державного навчального закладу 
«Крижопільський професійний будівельний ліцей» Вінницької області, за 

роботу «Крейдотерка будівельна». 

У Розділі 2. Ігри та іграшки з елементами електротехніки 

Шаброва Максима, учня Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 28 ім. О.С. Пушкіна Херсонської міської ради, за роботу 

«Торнадо»; 

Ткаліча Кіріла, Антонова Миколу, вихованців Бершадської  станції 

юних техніків Гайсинського району Вінницької області, за роботу «Модель 

мотоцикла з каляскою «Ява»; 

Субіна Данила, вихованця Комунальної установи «Центр позашкільної 

освіти та виховання Ананьївської міської ради» Одеської області, за роботу 

«Космічний корабель «Flagship»; 
Віцко Анну, вихованку Позашкільного навчального закладу «Станція 

юних техніків відділу освіти Покровської міської ради Донецької області», за 

роботу «Rocky dog»; 

Полетаєва Олександра, вихованця Комунального закладу – центру 

позашкільної роботи Путивльської міської ради Сумської області, за роботу 

«Лампа Кіт»; 

Рогового Гліба, вихованця Комунальної організації (установи, закладу) 
«Шосткинська міська станція юних техніків Шосткинської міської ради 

Сумської області», за роботу «Машина піхоти»; 

Колектив вихованців Кременецькому центру дитячої творчості 

Тернопільської області, за роботу «Модель автомобіля «Бандера смузі»; 

Верченка Даниїла, вихованця Комунальної організації (установи, 

закладу) «Шосткинська міська станція юних техніків Шосткинської міської 

ради Сумської області», за роботу «Диско-робот»; 

Хомишина Марка, вихованця Центру творчості дітей та юнацтва 

Галичини м. Львова, за роботу «Не те місце, не той час»; 

Вигоняйла Миколу, Герасименка Олександра, Яцькова Артема, 

вихованців Будинку творчості школярів Полонської міської об’єднаної 

територіальної громади Хмельницької області, за роботу «Екскаватор»; 

Лєонтьєва Юрія, Олійника Олександра, Сахнюка Дениса, вихованців 

Будинку творчості школярів Полонської міської об’єднаної територіальної 

громади Хмельницької області, за роботу «Велосипедист у лісі»; 

Бунія Артема, вихованця Надвірнянського центру позашкільної освіти 

Надвірнянської міської ради Івано-Франківської області, за роботу «Голуби 

миру»; 

Ахвердова Миколу, вихованця Кременчуцького міського центру 

позашкільної освіти «Академія майбутнього» Кременчуцької міської ради 
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Кременчуцького району Полтавської області, за роботу «Світильник «Різдвяна 

ніч»; 

Лотову Олександру, вихованку Полтавського міського центру 

позашкільної освіти Полтавської міської ради, за роботу «Світлодіодний 

світильник «Айстра»; 

Різника Богдана, вихованця Звенигородського центру дитячої та 

юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського району 

Черкаської області, за роботу «Іграшка «Дятел-стрибунець»; 

Сулиму Дарію, вихованку Васильківського міського центру дитячої та 

юнацької творчості Київської області, за роботу «Затишок в домі»; 

Костецьку Світлану, вихованку Миколаївського обласного центру 

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

Сулейманову Варвару, вихованку Красноградського центру 

позашкільної освіти Красноградської міської ради Харківської області, за 

роботу «Музична скринька»; 

Свічкара Євгена, вихованця Центру позашкільної освіти Волинської 

обласної ради, за роботу «Підставка під квіти»; 

Кривоконя Олега, вихованця Комунального закладу «Вінницький 

міський палац дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної», за роботу «Рухомі 

дитячі іграшки»; 

Яцківа Івана, вихованця Комунального закладу «Дашівська станція 

юних техніків» Дашівської селищної ради Іллінецького району Вінницької 

області, за роботу «Радіокерована модель «Морський патруль»; 

Рупу Станіслава, Самолюк Анну, учнів Мстишинської гімназії 

Боратинської сільської ради Луцького району Волинської області, за роботу 

«Розумний куб»; 

Шкаріна Данила, вихованця Чернівецького центру юних техніків імені 

Леоніда Костянтиновича Каденюка Чернівецької міської ради, за роботу 

«Радіокерована модель «Пневматичний розвідний міст». 

У Розділі 3. Техніка майбутнього 

Кушніра Василя, вихованця Комунального закладу позашкільної освіти 

«Центр дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» Хустської міської ради 

Закарпатської області, за роботу «Робот»; 

Тамбовцеву Віолетту, вихованку Станції юних техніків відділу освіти 

Добропільської міської ради Донецької області, за роботу «Телевежа «Східна 

перлина»; 

Данильчук Вікторію, вихованку Новоушицького будинку дитячої 

творчості Хмельницької області, за роботу «Зоряний фрегат «Cladius class»; 

Кудашова Андрія, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу «Станція юних техніків Покровського району» Криворізької міської 

ради Дніпропетровської області, за роботу «Ракетний комплекс «Золоте 

Руно»; 
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Колектив вихованців Здолбунівської міської станції юних техніків 

Здолбунівської міської ради Рівненської області, за роботу «Модель 

автомобіля «Космічна станція «Січ»; 

Майора Іллю, Компанійця Данила, вихованців Центру дитячої та 

юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області, за роботу «Діюча модель лука»; 

Кривоноса Назара, вихованця Станції юних техніків - Центру науково- 

технічної творчості молоді м. Києва, за роботу «Всюдихід для дослідження 

планет зі шнековим рушієм»; 

Верьовкіна Ростислава, учня Комунального закладу «Утківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Мереф`янської міської ради Харківської 

області, за роботу «Космічний корабель над планетами»; 

Кікавського Марка, вихованця Закладу позашкільної освіти 

«Ковельська  міська  станція  юних  техніків»  Волинської  області,  за  роботу 

«Космічний корабель майбутнього»; 
Гнатюка Нікіту, вихованця Закладу позашкільної освіти «Ковельська 

міська станція юних техніків» Волинської області, за роботу «Космоліт 

«Крон». 

У Розділі 4. Спортивно-технічне моделювання 

Христодорова Івана, вихованця Комунального закладу «Міський центр 

дитячої творчості» м. Білгород-Дністровського Одеської області, за роботу 

«Модель малого охотника МО-4»; 

Колектив вихованців Одеського обласного гуманітарного центру 

позашкільної освіти та виховання, за роботу «Малий ракетний корабель»; 

Верхломчука Дениса, учня Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. 

Суськ Ківерцівського району Волинської області, за роботу «Малий»; 
Хом'яка Микиту, учня Загальноосвітньої школи І-ІІІ степенів. с. Суськ 

Ківерцівського району Волинської області, за роботу «Торпедний катер ТК- 

403»; 

Шепеля Івана, вихованця Херсонського міського центру науково- 

технічної творчості учнівської молоді Херсонської міської ради, за роботу 

«Спортивна модель човна Mono 1»; 
Улітіна Гліба, вихованця Херсонського міського центру науково- 

технічної творчості учнівської молоді Херсонської міської ради, за роботу 

«Колісний пароплав»; 

Усачова Івана, вихованця Херсонського міського центру науково- 

технічної творчості учнівської молоді Херсонської міської ради, за роботу 

«Вітрильник «Джонка»; 
Путярову Анастасію, вихованку Херсонського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Херсонської міської ради, за роботу 

«Човен «Дракон»; 

Гребенюка Володимира, вихованця Станції юних техніків відділу освіти 

Добропільської міської ради Донецької області, за роботу «Крейсер «Гетьман 

Сагайдачний»; 



13 
 

 

Шевченка Богдана, вихованця Станції юних техніків відділу освіти 

Добропільської міської ради Донецької області, за роботу «Вітрильний 

корабель «Арго»; 

Пастуха Віталія, Візнюка Михайла, вихованців Комунального закладу 

навчально-виховного комплексу «Мишковицька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів - дошкільний навчальний заклад» Великоберезовицької селищної 

ради Тернопільської області, за роботу «Модель «Гідрографічне судно»; 

Пастуха Станіслава, Тичинського Андрія, вихованців Тернопільського 

обласного комунального центру науково-технічної творчості школярів та 

учнівської молоді, за роботу «Т-141»; 

Марусяка Олексія, вихованця Комунальної установи «Заклад 

позашкільної освіти «Центр науково-технічної творчості школярів»» 

Заліщицької міської ради Тернопільської області, за роботу «Радіокерована 

модель патрульного катера класу ЕХ»; 

Заяйця Павла, Труша Максима, вихованців Комунальної організації 

(установи, закладу) Білецької сільської ради Великоглибочецького будинку 

технічної творчості школяра Тернопільського району Тернопільської області, 

за роботу «Модель рятувального катера R -33»; 

Колектив вихованців Здолбунівської міської станції юних техніків 

Здолбунівської міської ради Рівненської області, за роботу «Моторна яхта 

«DIVA»; 
Митчука Ігора, вихованця Рівненського міського центру творчості 

учнівської молоді, за роботу «ECO STANDART»; 

Сидорука Олександра, вихованця Станції юних техніків м. Миколаєва, 

за роботу «Модель прогулянкової моторної яхти»; 

Гембу Олександра, вихованця Новобузького центру позашкільної 

роботи дітей та юнацтва Миколаївської області, за роботу «Корабель «Чорна 

перлина»; 

Стрельнікову Ельвіру, вихованку Комунального закладу «Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради», за роботу «Парусне судно «Меркурій»; 

Стрельнікову Ельвіру, вихованку Комунального закладу «Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради», за роботу «Туристичне судно «Хокула»; 

Демчука Олександра, вихованця Комунального закладу «Будинок 

дитячої творчості Любомльської міської ради» Волинської області, за роботу 

«Монітор «Буковина»; 
Чайку Андрія, вихованця Чернівецького центру юних техніків імені 

Леоніда Костянтиновича Каденюка Чернівецької міської ради, за роботу 

«Модель вітрильного судна»; 
Поліщука Вадима, вихованця Комунального закладу «Центр науково- 

технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, за роботу 

«Модель Буксир «Херсон»; 
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Дрюжченка Сергія, вихованця Херсонського міського центру науково- 

технічної творчості учнівської молоді Херсонської міської ради, за роботу 

«Модель ракетоплана класу S-4-A»; 
Тройнова Ярослава, вихованця Херсонського міського центру науково- 

технічної  творчості  учнівської  молоді  Херсонської  міської  ради,  за роботу 

«Спортивна модель ракети на висоту польоту з крихким вантажем S-2-P»; 

Фундук'яна Яромира, вихованця Центру позашкільної освіти 

Чорноморської міської ради Одеської області, за роботу «Спортивно- 

тренувальна модель ракети класа S-9-A»; 

Коробка Олександра, вихованця Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Cхематична 

модель планера класу F-1H»; 

Хмару Максима, вихованця Комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості» Василівської міської ради Запорізької області, за роботу 

«Американський винищувач «Р-40»; 
Гарана Олександра, вихованця Конотопського центру дитячо-юнацької 

творчості Конотопської міської ради Сумської області, за роботу «Учбова 

кордова модель літака»; 

Олендара Віталія, вихованця Конотопського центру дитячо-юнацької 

творчості Конотопської міської ради Сумської області, за роботу «Кордова 

пілотажна модель літака»; 

Масльонка Олександра, вихованця Глухівського міського центру 

позашкільної освіти Глухівської міської ради Сумської області, за роботу 

«Радіокерований тренувальний літак»; 
Шаблинську Альону, вихованку Глухівського міського центру 

позашкільної освіти Глухівської міської ради Сумської області, за роботу 

«Радіокерований літак класу F-3-P»; 

Дайнеку Олександра, вихованця Центру науково-технічної творчості 

молоді Сумської міської ради, за роботу «Пілотажна модель літака F2B»; 

Голодаєва Артема, вихованця Центру творчості дітей та юнацтва 

Галичини м. Львова, за роботу «Літаюча радіокерована модель 

електропланера на управлінні»; 

Крупника Віктора, вихованця Центру творчості дітей та юнацтва 

Галичини м. Львова, за роботу «Радіокерована пілотажна модель літака на 

радіоуправлінні»; 

Дзоблаєва Назара, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Металургійного району» Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області, за роботу «Модель планера F-1-А»; 

Касянова Андрія, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Металургійного району» Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області, за роботу «Гумомоторна модель літака класу F-1-G»; 

Анпилогова Івана, вихованця Полтавського обласного центру науково- 

технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради, за роботу 

«Модель електропланера F-5-J»; 
Брусила Назара, вихованця Кременчуцького міського центру 
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позашкільної освіти «Академія майбутнього» Кременчуцької міської ради 

Кременчуцького району Полтавської області, за роботу «Кордова учбова 

пілотажна модель літака»; 

Можчеля Олега, вихованця Полтавського обласного центру науково- 

технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради, за роботу 

«Модель пілотажного радіокерованого літака»; 

Цвілія Олександра, вихованця Бориспільського міського центру 

технічної творчості «Евріка» Київської області, за роботу «Модель класу F 2 

A»; 

Жука Владислава, вихованця Закладу позашкільної освіти «Ковельська 

міська станція юних техніків» Волинської області, за роботу «Повітряний 

змій-ракета»; 

Карпову Софію, вихованку Закладу позашкільної освіти «Ковельська 

міська станція юних техніків» Волинської області, за роботу «Модель-копія 

спортивного пілотажного літака «Pitts-Special» S-1S»; 

Гемонова Олексія, вихованця Закладу позашкільної освіти «Ковельська 

міська станція юних техніків» Волинської області, за роботу «Тренувально- 

пілотажний радіокерований літак»; 

Шимка Максима, вихованця Чернівецького центру юних техніків імені 

Леоніда Костянтиновича Каденюка Чернівецької міської ради, за роботу 

«Гумомоторна модель літака»; 

Колесникову Дар’ю, вихованку Херсонського міського центру науково- 

технічної творчості учнівської молоді Херсонської міської ради, за роботу 

«Модель-копія спортивного пілотажного літака «Модель-копія Super GT 

HONDA»; 

Сабен-Гуз Ксенію, ученицю Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 
28 ім. О.С. Пушкіна Херсонської міської ради, за роботу «Модель-копія 

спортивного пілотажного літака «Трактор «ВІЛ»; 

Савченко Аріну, вихованку Комунального позашкільного навчального 

закладу «Станція юних техніків Покровського району» Криворізької міської 

ради Дніпропетровської області, за роботу «Модель автомобіля 

«Реанімобіль»; 

Роговика Олександра, вихованця Івано-Франківського обласного 

державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

«Модель трактора «Фермер»; 
Градова Валерія, вихованця Житомирського міського центру науково- 

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Ford-150 Raptor»; 

Крушинського Михайла, вихованця Житомирського міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Наземний 

транспорт майбутнього»; 

Марієнка Андрія, вихованця Центру художньо-естетичної та науково- 

технічної творчості учнівської молоді Кам'янської міської ради Черкаської 

області, за роботу «Автокордова модель АМ-2»; 

Тимейчука Владислава, вихованця Центру позашкільної освіти 

Волинської обласної ради, за роботу «Техніка для будівництва-екскаватори»; 
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Гаталюка Дмитра, учня Комунального закладу загальної середньої 

освіти «Радомишльський ліцей Боратинської сільської ради» Волинської 

області, за роботу «Mini cars»; 

Жалова Івана, вихованця Комунального закладу «Центр науково- 

технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, за роботу 

«Модель авто Mercedes кабріолет». 

У Розділі 5. Архітектура та будівництво 

Мойсеєнка Вадима, Юрковського Михайла, Шинькову Вероніку, 

вихованців Комунальної установи «Центр позашкільної освіти та виховання 

Ананьївської міської ради» Одеської області, за роботу «Діорама «На кордоні 

– сутичка за зоряну браму»; 

Соловйову Ксенію, вихованку Херсонського центру позашкільної 

роботи Херсонської міської ради, за роботу «Замок»; 

Татоян Анну, ученицю Комунального закладу Дніпрорудненської 

гімназії «Софія» загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 

Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області, за 

роботу «Запорізька Січ»; 

Щербаня Владислава, вихованця Комунальної установи «Станція юних 

техніків» Збаразької міської ради Тернопільської області, за роботу «Замок»; 

Колектив вихованців Комунального закладу Львівської обласної ради 

«Львівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» 

(на базі КЗЛОР «Підбузька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «Мала 

академія мистецтв ім. Е. Миська»), за роботу «Макет церкви Успіння 

Пресвятої Богородиці в селі Дроговиж»; 

Сивопляс Діану, вихованку Старосинявського будинку творчості 

школярів Старосинявської територіальної громади Хмельницької області, за 

роботу «Салон весільних суконь»; 

Левченко Ольгу, ученицю Степівської гімназії Тетіївської міської ради 

Білоцерківського району Київської області, за роботу «Збережемо віру, 

відбудуємо храми! Модель церкви, яку відбудуємо на місці спаленої 

рашистами»; 

Соколова Дамира, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу «Центр позашкільної освіти «Зміна» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Макет дачного будинку «Мрія»; 

Глушко Маргариту, вихованку Нововолинського центру дитячої та 

юнацької творчості Нововолинської міської ради Волинської області, за 

роботу «У пошуках гармонії»; 

Телечук Софію, Тимуша Максима, Мандиш Лілію, вихованців 

Комунальної установи «Бершадська станція юних техніків» Гайсинського 

району Вінницької області, за роботу «Макет приймального відділення 

швидкої допомоги»; 

Скрипського Олександра, вихованця Будинку творчості дітей та юнацтва, 

м. Чернівців, за роботу «Макет двоповерхового житлового будинку для 

тимчасово ВПО»; 
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Леонтієву Софію, Дятлюка Богдана, Сінчиневич Поліну, вихованців 

Вінницького обласного центру технічної творчості учнівської молоді, за 

роботу «Макет «Буша. Фортифікаційна вежа»; 

Адамова Івана, вихованця Комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості Великоандрусівської сільської ради» Кіровоградської 

області, за роботу «Княжий двір». 

Дипломом ІІІ ступеня: 

У розділі 1. Прилади та обладнання 

Лебедєва Владислава, учня Херсонського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа ІІ ступеня - ліцей журналістики, бізнесу та 

правознавства» Херсонської міської ради, за роботу «Прилад для визначення 

коефіцієнта тертя ковзання»; 

Чурсінова Назара, учня Херсонського загальноосвітнього навчально- 

виховного комплексу № 11 Херсонської міської ради, за роботу «Electro Car»; 

Маврову Карину, ученицю Болградського закладу загальної середньої 

освіти №2 Болградської міської ради Одеської області, за роботу 

«Електронний секундомір»; 

Новікова Артема, вихованця Одеського будинку дитячої та юнацької 

творчості «Тоніка», за роботу «Універсальний світлодіодний ліхтар»; 

Шрамка Владислава, вихованця Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Пристрій 

вологості»; 

Коваленко Анну, ученицю Комунального закладу «Темирівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Гуляйпільської міської ради Запорізької 

області, за роботу «Світлобот дослідник Марсу»; 

Мізерника Маркіяна, вихованця Комунального закладу «Сокальська 

станція юних техніків» Сокальської міської ради Львівської області, за роботу 

«Тестер для напівпровідників»; 

Присяжнюка Іллю, вихованця Шепетівського міського центру науково- 

технічної творчості учнівської молоді Хмельницької області, за роботу 

«Зварювальний контактний прилад»; 

Високоляна Данила, вихованця Комунального позашкільного 

навчального закладу «Станція юних техніків Покровського району» 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу 

«Лабораторний зарядний пристрій»; 

Крамаренка Владислава, вихованця Комунального позашкільного 

навчального закладу «Станція юних техніків Тернівського району» 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Міношукач 

«Гуляйполе»; 
Орєхова Єгора, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу «Станція юних техніків Тернівського району» Криворізької міської 

ради Дніпропетровської області, за роботу «Біологічний електростимулятор»; 
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Сербиненко Діану, вихованку Комунального позашкільного навчального 

закладу «Станція юних техніків Тернівського району» Криворізької міської 

ради Дніпропетровської області, за роботу «Псевдо авто-сигналізація «Анти 

Злодій»; 

Харченка Павла, учня Путрівського опорного закладу освіти - освітній 

центр Глевахівської селищної ради Фастівського району Київської області, за 

роботу «Радіоприймач діапазону FM зі світловими елементами, з 

автоматичними налаштуваннями на станції та з регульованою гучністю»; 

Сухарєва Микиту, вихованця Центру позашкільної роботи 

Галицинівської сільської ради Миколаївської області, за роботу «Драйвовий 

SKATER»; 

Макаренка Луку, вихованця Центру науково-технічної творчості молоді 

«СФЕРА» м. Києва, за роботу «Мікроконтролерний дозиметр»; 

Мурашка Ярослава, вихованця Житомирського державного будинку 

художньої та технічної творчості, за роботу «Логічний пробник»; 

Войтевича Ярослава, вихованця Житомирського державного будинку 

художньої та технічної творчості, за роботу «Детектор електропроводки»; 

Олексієнка Данілу, вихованця Житомирського державного будинку 

художньої та технічної творчості, за роботу «Тестер котушок індуктивності»; 

Маляра Єгора, вихованця Комунального закладу «Канівська міська 

станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської області», за роботу 

«Прилад «Регулятор рівня води або вологості»; 

Савіну Анну, вихованку Центру художньо-естетичної та науково- 

технічної творчості учнівської молоді Кам'янської міської ради Черкаської 

області, за роботу «Псевдо авто-сигналізація «Самоцвіт»; 

Поваляєва Микиту, вихованця Комунального закладу «Зміївський центр 

дитячої та юнацької творчості» Зміївської міської ради Чугуївського району 

Харківської області, за роботу «Світильник «Ніжність»; 

Суханова Богдана, Бежнюка Івана, вихованців Тульчинського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Вінницької області, за роботу 

«Електронний фонендоскоп»; 

Шаповала Віталія, учня Комунального закладу «Луцька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №23 Луцької міської ради», за роботу «Іонофон»; 

Бєлиха Владислава, учня Закладу загальної середньої освіти «Ліцей 
№11 м. Ковеля» Волинської області, за роботу «Сонячна панель для зарядки 

гаджетів»; 

Шаламая Станіслава, учня Старовижівського професійного ліцею 

Старовижівського району Волинської області, за роботу «Іонізатор»; 

Сюту Іллю, учня Комунального закладу «Луцький навчально-виховний 

комплекс № 9 Луцької міської ради», за роботу «Електрошокер»; 

Чоха Валентина, учня Згальноосвітньої школи «Ліцей №10 м. Ковеля» 

Волинської області , за роботу «Апарат контактного зварювання»; 

Гончара Артема, учня Кулішівської гімназії-філії опорного закладу 
«Михалківський ліцей Сокирянської міської ради Дністровського району» 

Чернівецької області, за роботу «Світильник-лілія». 
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У Розділі 2. Ігри та іграшки з елементами електротехніки 

Мосолова Марата, учня Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 28 ім. 

О.С. Пушкіна Херсонської міської ради, за роботу «Нескорені»; 
Карлюка Євгена, вихованця Херсонського міського центру науково- 

технічної творчості учнівської молоді Херсонської міської ради, за роботу 

«Настільна гра «Пірати Чорного моря» «Black sea pirates»; 

Близнюк Маріанну, вихованку Комунального закладу позашкільної освіти 

«Одеська станція юних техніків «Сігма», за роботу «Веселе ведмежа»; 
Беліка Веніамина, вихованця Комунальної установи «Центр позашкільної 

освіти та виховання Ананьївської міської ради» Одеської області, за роботу 

«Лабіринт «Дорога до пасіки»; 

Зубкова Микиту, учня Херсонської гімназії №3 Херсонської міської ради, 

за роботу «Веселий кіт»; 

Гриценко Тетяну, ученицю Херсонського загальноосвітнього навчально- 

виховного комплексу № 11 Херсонської міської ради, за роботу «Дім, який 

завжди чекає нас»; 

Ком’яті Даніїла, вихованця Комунального закладу позашкільної освіти 

«Центр дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» Хустської міської ради 

Закарпатської області, за роботу «Грамофон»; 

Суботіна Нікіту, вихованця Глухівського міського центру позашкільної 

освіти Глухівської міської ради Сумської області, за роботу «Двоголосий 

музичний інструмент-іграшка»; 

Вдовіна Іллю, вихованця Комунальному закладу Тернопільської міської 

ради «Станція юних техніків», за роботу «Цукеркомат»; 

Гайдука Романа, Микитюк Яну, вихованців Комунальної установи 

«Заклад позашкільної освіти «Центр науково-технічної творчості школярів» 

Заліщицької міської ради Тернопільської області, за роботу «Гра «Внутрішні 

органи людини»; 

Федун Марічку, вихованку Центру творчості дітей та юнацтва Галичини 

м. Львова, за роботу «Легенда про сома»; 

Коропецького Іллю, вихованця Тлумацького будинку дитячої та 

юнацької творчості Тлумацької міської ради Івано-Франківської області, за 

роботу «Модель радіокерованого спортивного позашляховика»; 

Матвієнко Марію, вихованку Комунального позашкільного навчального 

закладу «Станція юних техніків Тернівського району» Криворізької міської 

ради Дніпропетровської області, за роботу «Електронна рулетка KLIKBEK»; 

Трачука Олега, вихованця Центру науково-технічної дитячої та юнацької 

творчості Дубенської міської ради Рівненської області, за роботу «Всюдихід- 

прибиральник»; 

Оксенчук Соломію, Губійчук Марію, вихованок Рівненського міського 

центру творчості учнівської молоді, за роботу «Кіт шумахер»; 

Остапенко Валерію, вихованку Центру науково-технічної творчості 

молоді «СФЕРА» м. Києва, за роботу «Робот-розмінувальник Патрон»; 
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Грицик Поліну, вихованку Комунального позашкільного навчального 

закладу «Міська станція юних техніків» м. Черкаси, за роботу «Аеромобіль»; 

Ємельянову Олександру, вихованку Станції юних техніків - Центру 

науково-технічної творчості молоді м. Києва, за роботу «Транспортний робот, 

з організованим напрямом руху»; 

Федорчука Матвія, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу «Центр позашкільної освіти «Зміна» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Багатофункціональна фермерська 

машина «Бізон»; 

Водолазьського Антона, Юкала Матвія, вихованців Вінницького 

обласного центру технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

«Птеродактиль». 

У Розділі 3. Техніка майбутнього 

Подураєва Івана, учня Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 

41 Херсонської міської ради, за роботу «Планетохід»; 

Дегтярьова Анатолія, вихованця Комунального позашкільного 

навчального закладу «Станція юних техніків» Краматорської міської ради 

Донецької області, за роботу «Макет ракети морський старт Nippon Японія»; 

Мірошниченка Миколу, вихованця Позашкільного навчального закладу 
«Станція юних техніків» Запорізької міської ради Запорізької області, за 

роботу «Космічна орбітальна станція»; 

Паніна Іллю, учня Комунального закладу «Запорізька спеціалізована 

загальноосвітня школа-інтернат «Орієнтир» Запорізької обласної ради», за 

роботу «Космічна станція США»; 

Бабака Іллю, вихованця Комунальної організації (установи, закладу) 

«Шосткинська міська станція юних техніків Шосткинської міської ради 

Сумської області», за роботу «Комплекс «ПВО-трансформер»; 

Зварича Дениса, Лисого Назара, вихованців Комунальної організації 

(установи, закладу) Білецької сільської ради Великоглибочецького будинку 

технічної творчості школяра Тернопільського району Тернопільської, за 

роботу «Багатоцільовий літак По-2 (У2)»; 

Аркушу Дмитра, вихованця Кам’янець-Подільського центру дитячої та 

юнацької творчості Хмельницької області, за роботу «Марсохід»; 

Осокіна Іллю, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу «Станція юних техніків Покровського району» Криворізької міської 

ради Дніпропетровської області, за роботу «Модель «Сонячна плита з 

пакувального картону»; 

Колектив вихованців Здолбунівської міської станції юних техніків 

Здолбунівської міської ради Рівненської області, за роботу «Модель 

«Робопавук «Raptor»; 

Волобуєва Вадима, вихованця Станції юних техніків Южноукраїнської 

міської територіальної громади Миколаївської області, за роботу «Робот»; 
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В’язових Сергія, вихованця Вознесенського міського центру дитячої та 

юнацької творчості Миколаївської області, за роботу «Стендова модель-копія 

міжнародної космічної станції»; 

Босого Федора, вихованця Коростишівської міської станції юних 

техніків Житомирської області, за роботу «Стрела-5»; 

Яковенка Ярослава, Сташенка Ярослава, вихованців Центру дитячої та 

юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаської області, за роботу 

«Марсохід»; 

Павліченко Каріну, вихованку Комунального закладу «Зміївський центр 

дитячої та юнацької творчості» Зміївської міської ради Чугуївського району 

Харківської області, за роботу «Космічний корабель»; 

Ковальчука Артема, вихованця Комунального закладу 

«Погребищенський центр дитячої та юнацької творчості» Вінницької області, 

за роботу «Міжпланетний зореліт»; 

Федоренко Сергій, вихованця Центру науково-технічної творчості 

молоді «СФЕРА» м. Києва, за роботу «Військовий комплекс зі стенобитного 

знаряддя та катапульти «Місяцехід Марк-1». 

У Розділі 4. Спортивно-технічне моделювання 

Кушиля Артема, вихованця Позашкільного навчального закладу 

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

роботу «Вітрильна яхта»; 

Бичковського Владислава, вихованця Комунального закладу навчально- 

виховного комплексу «Мишковицька ЗОШ І-ІІІ ступенів-дошкільний 

навчальний заклад» Великоберезовицької селищної ради Тернопільської 

області, за роботу «Модель катера «Mistral»; 

Білуника Анатолія, вихованця Івано-Франківського  обласного 

державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

«Модель катера берегової охорони»; 

Грибовича Євгена, учня Парищенського ліцею Надвірнянської міської 

ради Івано-Франківської області, за роботу «Сюрприз від Нептуна»; 

Полюховича Дениса, вихованця комунального закладу «Будинок 

учнівської молоді» Зарічненської селищної ради Рівненської області, за роботу 

«Корабель «Чорна перлина»; 
Воронка Назара, вихованця Рівненського міського центру творчості 

учнівської молоді, за роботу «Корабель Вітрильник»; 

Бобира Івана, вихованця Вишнівського міського центру науково- 

технічної творчості учнівської молоді «Шанс» Вишневої міської ради 

Бучанського району Київської області, за роботу «Діюча масштабна модель 

(1:40) катера «Ярославець» багатоцільового призначення»; 

Токара Давіда, вихованця Первомайського центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Миколаївської області, за роботу «Канонірський 

човен»; 

Нікітенка Владислава, вихованця Житомирського міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Підводний човен»; 
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Струкова Констянтина, Христенка Артема, вихованців Центру 

позашкільної освіти Піщанської сільської ради Золотоніського району 

Черкаської області, за роботу «Пліт «Контікі»; 

Малярова Дениса, Єлісєєва Андрія, Коваленка Остапа, вихованців Станції 

юних техніків - Центру науково-технічної творчості молоді м. Києва, за роботу 

«Транспортний засіб на повітряній подушці»; 

Лютака Івана, вихованця Будинку творчості дітей та юнацтва м. 

Чернівців, за роботу «Діюча модель, напівкопія військового корабля»; 
Михайленка Максима, учня Літинського опорного закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Літинської селищної ради Вінницької 

області, за роботу «Радіокерована швидкісна модель катера»; 

Колектив вихованців Одеського обласного гуманітарного центру 

позашкільної освіти та виховання, за роботу «Радіокерована модель літака 

"Piper PA16»; 

Постнікова Івана, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу «Станція юних техніків» Краматорської міської ради Донецької 

області, за роботу «Макет літака F – 22 США»; 

Носкова Михайла, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу «Станція юних техніків» Краматорської міської ради Донецької 

області, за роботу «Гумомоторний літак Р – 51»; 

Квірінга Володимира, вихованця Комунальної установи «Приморський 

центр дитячої та юнацької творчості» Приморської міської ради Бердянського 

району Запорізької області, за роботу «X-AIR з електродвигуном»; 

Троня Руслана, вихованця Позашкільного навчального закладу «Станція 

юних техніків» Запорізької міської ради Запорізької області, за роботу «АН - 

225 «Мрія»; 

Горбяка Євгена, вихованця Центру творчості дітей та юнацтва Галичини 

м. Львова, за роботу «Радіокерована пілотажна модель літака на 

радіоуправлінні»; 

Стогова Євгена, вихованця Станції юних техніків м. Миргорода 

Полтавської області, за роботу «Модель літака для 3-D пілотажу «Sbach»; 

Братченка Максима, вихованця Бориспільського міського центру 

технічної творчості «Евріка» Київської області, за роботу «Модель класу F 2 

В»; 

Здорика Данила, вихованця Комунального закладу  «Богодухівський 

центр дитячої та юнацької творчості» Богодухівської міської ради Харківської 

області, за роботу «Винищувач»; 

Шишка Олексія, вихованця Комунальноого закладу «Луцький міський 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради», за 

роботу «АН-2»; 

Бзовського Владислава, Зеленицю Максима, Олійника Назара, вихованців 

Комунального закладу «Вінницький міський палац дітей та юнацтва імені Лялі 

Ратушної», за роботу «Радіокерована тренувальна пілотажна модель для 

початківців з електродвигуном»; 
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Русанюка Андрія, учня Копашнівського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Хустської міської ради Закарпатської області, за роботу 

«Reno»; 
Бушовського Костянтина, вихованця Кам’янець-Подільського центру 

дитячої та юнацької творчості Хмельницької області, за роботу «Королівський 

тигр – VI»; 

Зазуляка Дениса, вихованця Бориспільського міського центру технічної 

творчості «Евріка» Київської області, за роботу «Модель автомобіля – амфібія»; 

Фролова Тихона, вихованця Вознесенського міського центру дитячої та 

юнацької творчості Миколаївської області, за роботу «Контурна модель 

«Формула - 1»; 

Кібасова Олександра, вихованця Центру позашкільної освіти Волинської 

обласної ради, за роботу «Поліцейський автомобіль»; 

Хвищука Тимофія, вихованця Вознесенського міського центру дитячої та 

юнацької творчості Миколаївської області, за роботу «Контурна модель 

«Екскаватор». 

У Розділі 5. Архітектура та будівництво 

Косовілку Софію, вихованку Закарпатського обласного центру науково- 

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Наша дача»; 

Калуцького Даніїла, вихованця Бахмутського центру технічної 

творчості дітей та юнацтва Донецької області, за роботу «Хочу до Парижу»; 

Купченко Кіру, ученицю Запорізької гімназії №54 Запорізької міської 

ради, за роботу «Державний історико-архітектурний заповідник «Хотинська 

фортеця»; 

Чернієнка Данила, вихованця Комунального позашкільного  

навчального закладу «Станція юних техніків Покровського району» 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Макет 

комплексу «Реабілітаційний центр»; 

Соколовську Софюію, вихованку Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Калуської міської ради Івано-Франківської області, за 

роботу «Макет будівлі «Графіт»; 

Легоняка Максима, Шпинту Віталія, вихованців Івано-Франківського 

обласного державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, 

за роботу «Модель в’їзної групи Надвірнянського древньоруського городища 

Х ст.»; 

Буркацького Максима, вихованця  Центру  науково-технічної  дитячої 

та юнацької творчості Дубенської міської ради Рівненської області, за роботу 

«Середньовічна оборонна Вежа»; 

Ярошенка Івана, вихованця Центру дитячої та юнацької творчості 

Іванківської селищної ради Київської області, за роботу «Хотинська 

фортеця»; 

Волчанкову Ельвіру, вихованку Центру художньо-естетичної та 

науково-технічної творчості учнівської молоді Кам'янської міської ради 

Черкаської області, за роботу «Хата моя, біла хата»; 
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Козлюка Михайла, вихованця Комунального закладу «Луцький міський 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради», 

за роботу «Мій дім – моя фортеця»; 

Козинця Владислава, учня Рованцівського ліцею Боратинської сільської 

ради Волинської області, за роботу «Д-д-д-де би не був, не забуду дім»; 

Ткачука Богдана, учня Державного навчального закладу «Ковельський 

центр професійно-технічної освіти» Волинської області, за роботу «Паркінг з 

ліфтом»; 

Коляду Олександра, учня Ліцею №10 м. Ковеля Волинської області, за 

роботу «Водяний млин». 

Дипломом за участь: 

Ковальова Віктора, учня Херсонської загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ 

ступенів № 34 Херсонської міської ради, за роботу «Електромагніт»; 

Мосійчука Максима, вихованця Житомирського державного будинку 

художньої та технічної творчості, за роботу «Зарядний пристрій»; 

Трофименка Вадима, вихованця Навчально-виховного комплексу до 

професійної підготовки та технічної творчості молоді м. Києва, за роботу 

«Прилад для сліпих»; 
Мотрука Володимира, Полуденка Вадима, Гладунчик Вікторію, 

вихованців Комунальної установи «Бершадська станція юних техніків» 

Вінницької області, за роботу «Ткацький станок»; 

Дарманську Маргариту, Корнієнка Івана, Мотрук Марію, вихованців 

Комунальної установи «Бершадська станція юних техніків» Вінницької 

області, за роботу «Пристосування для виготовлення виробів із бісеру»; 

Колектив вихованців Комунального закладу «Вінницького міський палац 

дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної», за роботу «Пристрої для ведення 

сільськогосподарських робіт (універсальна сівалка і чудо-лопата)»; 

Свередюка Руслана, Чоха Євгена, учнів Ліцею №10 м. Ковеля 

Волинської області, за роботу «Електричний лобзик»; 

Курявенка Георгія, вихованця Міського центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, що знаходиться у комунальній власності 

територіальної громади м. Чернівців, за роботу «Міношукач»; 

Федюкіну Валерію, вихованку Комунального закладу «Березівський 

міський центр дитячої та юнацької творчості» Одеської області, за роботу 

«Світильник «Скандинавський гном»; 
Мозгового Олександра, вихованця Донецького обласного центру 

технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Новорічний декор «Зимова 

казка»; 

Дмитрика Андрія, Лопатнюка Вадима, вихованців Гусятинського центру 

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

Перемітіна Марка, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Львівської міської ради, за роботу «Материнська любов 

(рухома іграшка)»; 

Угорчук Христину, Угорчук Людмилу, вихованок Івано-Франківського 

обласного державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, 
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за роботу «Міста-герої України»; 

Вдовіченко Анну, Кукушкіна Артема, вихованців Комунального 

позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків Тернівського 

району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу 

«Обладунки Супергероя»; 

Панченко Владиславу, вихованку Центру науково-технічної творчості 

молоді «СФЕРА» м. Києва, за роботу «Подушка-хмаринка з підсвіткою»; 

Колектив вихованців Центру позашкільної освіти Броварського 

навчально-виховного об'єднання Броварської міської ради Київської області , 

за роботу «Гра «Спіймай акулу»; 

Зубкову Єлизавету, вихованку Станції юних техніків Южноукраїнської 

міської територіальної громади Миколаївської області, за роботу «Годинник 

мирного атому»; 

Онучака Матвія, вихованця Станції юних техніків - Центру науково- 

технічної творчості молоді м. Києва, за роботу «Годинник «Віримо в 

перемогу»; 

Ільчук Олександру, вихованку Станції юних техніків - Центру науково- 

технічної творчості молоді м. Києва, за роботу «Роботи - патріоти»; 

Мірзоєву Сумаю, вихованку Комунального закладу «Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради», за роботу «Блискавиця»; 

Птушкіна Еммануїла, вихованця Комунального закладу «Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради», за роботу «Ялинка»; 

Легезу Сергія, учня Комунального закладу «Утківська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів» Мереф'янської міської ради Харківської області, за 

роботу «Ракета «Стефанія»; 

Cкоробогача-Шкварнюка Дмитра, вихованця Чернівецького центру юних 

техніків імені Леоніда Костянтиновича Каденюка Чернівецької міської ради, 

за роботу «Равлик-нічничок»; 

Дьяченка Олександра, Колесникову Дар’ю, вихованців Херсонського 

міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді Херсонської 

міської ради, за роботу «Зореліт «U.S.S. DEFIANT»; 

Ваббі Оустіна Маянджа, вихованця Херсонського міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Херсонської міської ради, за 

роботу «Військовий комплекс зі стінобитного знаряддя та катапульти 

«Онагр»; 

Талеця Гліба, вихованця Білгород-Дністровського комунального закладу 
«Міський центр дитячої творчості» Одеської області, за роботу «САУ 2С1 

«ГВОЗДІКА»; 

Шила Івана, вихованця Центру позашкільної освіти «ПЕРЛИНА» 

Ренійської міської ради Одеської області, за роботу «Крилата ракета RP-76»; 

Комаренка Миколу, вихованця Комунального закладу позашкільної 

освіти «Одеська станція юних техніків «Сігма», за роботу «Шхуна»; 

Колектив вихованців Одеського обласного гуманітарного центру 
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позашкільної освіти та виховання, за роботу «Модель панцерника Panther 

M10»; 

Столяренка Івана, учня Херсонської гімназії №14 Херсонської міської 

ради, за роботу «Телескоп «Кеплер»; 

Коробка Олександра, вихованця Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Літак Grumman 

«Avenger» TBF»; 

Жлуховського Антона, вихованця Комунальної установи «Заклад 

позашкільної освіти «Центр науково-технічної творчості школярів»» 

Заліщицької міської ради Тернопільської області, за роботу «Повнокорпусна 

масштабна стендова модель шхуни «ALERT»; 

Жука Юрія, вихованця Комунального закладу «Сокальська станція юних 

техніків» Сокальської міської ради Львівської області, за роботу «Космічний 

патруль»; 

Петрусенко Ладу, вихованку Комунального позашкільного навчального 

закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Металургійного району» Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області, за роботу «Діорама «Пожежна частина на вулиці О. Поля м. Кривого 

Рогу»; 

Петрусенко Ладу, вихованку Комунального позашкільного навчального 

закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Металургійного району» Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області, за роботу «Зореліт «Сокіл Тисячоліття»; 

Носовського Миколу, вихованця Вишнівського міського центру науково- 

технічної творчості учнівської молоді «Шанс» Вишневої міської ради 

Бучанського району Київської області, за роботу «Науково-дослідницьке 

судно охорони природи»; 

Іванова Назара, вихованця Станції юних техніків Южноукраїнської 

міської територіальної громади Миколаївської області, за роботу «Космічний 

дослідник»; 

Пошаблю Нікіту, вихованця Житомирського міського центру науково- 

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Космодром»; 

Білого Олега, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу «Центр позашкільної освіти «Зміна»» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Космічна станція доставки вантажних 

капсул «Імпульс»; 

Шереметьєва Артема, вихованця Комунального позашкільного 

навчального закладу «Центр позашкільної освіти «Зміна» Криворізької 

міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Модель аварійно - 

рятувального корабля «Сіріус»; 

Шабалу Дмитра, вихованця Комунального закладу загальної середньої 

освіти «Радомишльський ліцей Боратинської сільської ради» Волинської 

області, за роботу «Перископ»; 

Дахновського Максима, вихованця Комунального закладу загальної 

середньої освіти «Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського Луцької 
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міської ради», за роботу «Авто для ЗСУ»; 

Власюка Дениса, Шафіра Матвія, вихованців Комунальної позашкільної 

навчальної установи «Центр дитячої та юнацької творчості» Уланівської 

сільської ради Вінницької області, за роботу «Планетохід»; 

Ільніцького Олександра, вихованця Чернівецького центру юних техніків 

імені Леоніда Костянтиновича Каденюка Чернівецької міської ради, за роботу 

«Ракета-носій «Mercury-Redstone»; 

Можарівського Анатолія, вихованця Чернівецького центру юних техніків 

імені Леоніда Костянтиновича Каденюка Чернівецької міської ради, за роботу 

«Корвет «TOBRUK»; 
Отрешко Єлизавету, вихованку Чернівецького центру юних техніків 

імені Леоніда Костянтиновича Каденюка Чернівецької міської ради, за роботу 

«Марсохід»; 

Бошка Сергія, учня Копашнівського закладу загальної середньої освіти І- 

ІІІ ступенів Хустської міської ради Закарпатської області, за роботу 

«Корабель»; 

Грималюка Єлисея, вихованця Станції юних техніків м. Миргорода 

Полтавської області, за роботу «Стендова модель торпедного катера U010»; 

Дзюбу Кирила, вихованця Вишнівського міського центру науково- 

технічної творчості учнівської молоді «Шанс» Вишневої міської ради 

Бучанського району Київської області, за роботу «Діюча модель 

вільносконструйованого військового корабля»; 

Малину Владислава, вихованця Станції юних техніків м. Миколаєва, за 

роботу «Модель бронекатера»; 

Бойка Ярослава, Чижа Дениса, Чижа Максиміліана, Глимбоцького Івана, 

Мисенка Ярослава, Голікова Серафіма, Котлярова Тимофія, вихованців 

Станції юних техніків - Центру науково-технічної творчості молоді м. Києва, 

за роботу «Плавзасіб для очищення поверхні моря від плаваючих відходів»; 

Гусінського Іллю, вихованця Центру дитячої та юнацької творчості 

Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області, за роботу 

«Корабель»; 

Тимчука Артура, учня Комунального закладу «Луцький навчально- 

виховний комплекс №26 Луцької міської ради», за роботу «Корабель»; 

Хом'яка Микиту, учня Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня села Суськ 

Ківерцівського району Волинської області, за роботу «Торпедний катер ТК- 

403»; 

Наговського Василя, учня Опорного закладу-ліцею №3 Березівської 

міської ради Одеської області, за роботу «Винищувач»; 

Форцизі Артуро, вихованця Центру позашкільної освіти Чорноморської 

міської ради Одеської області, за роботу «Радіокерована модель напівкопія 

«Мустанг»; 

Бесклуба Віктора, вихованця Центру позашкільної освіти Чорноморської 

міської ради Одеської області, за роботу «Найпростіша літаюча модель 

«Дельта»; 

Акіруша Богдана, вихованця Центру позашкільної освіти Чорноморської 
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міської ради Одеської області, за роботу «Найпростіша літаюча модель «МіГ- 

21»; 

Білоченка Максима, вихованця Центру позашкільної освіти 

Чорноморської міської ради Одеської області, за роботу «Тренувально- 

показова модель ракети»; 

Шевченка Максима, вихованця Центру позашкільної освіти 

Чорноморської міської ради Одеської області, за роботу «Тренувальна модель 

ракети класа S-6-A»; 

Курмана Остапа, вихованця Херсонського міського центру науково- 

технічної творчості учнівської молоді Херсонської міської ради, за роботу 

«Літак «P-40»; 

Смужаницю Іванну, вихованку Мукачівського центру позашкільної 

освіти Мукачівської територіальної громади Закарпатської області, за роботу 

«МІГ-29»; 
Красицького Євгена, вихованця Центру технічної творчості та 

професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста Києва, за 

роботу «Міжгалактична ракета»; 

Постнікова Івана, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу «Станція юних техніків» Краматорської міської ради Донецької 

області, за роботу «Макет літака СУ-27 Україна»; 

Трофімова Сергія, вихованця Комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості» Василівської міської ради Запорізької області, за роботу 

«Спортивний літак «Колібрі»; 
Перегона Микиту, вихованця Комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості» Гуляйпільської міської ради Запорізької області, за 

роботу «Гелікоптер»; 

Горлакова Олексія, учня Комунального закладу «Навчально-виховний 

комплекс «Софіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад» Софіївської сільської ради Бердянського району 

Запорізької області, за роботу «Вертоліт»; 

Радкова Олександра, учня Комунального закладу «Навчально-виховний 

комплекс «Софіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад» Софіївської сільської ради Бердянського району 

Запорізької області, за роботу «Модель гвинтокрила»; 

Рогового Гліба, вихованця Комунальної організації (установи, закладу) 
«Шосткинська міська станція юних техніків Шосткинської міської ради 

Сумської області», за роботу «Макет ракети "Eridan E003»; 

Галагудіна Івана, вихованця Комунального закладу - центр позашкільної 

роботи Путивльської міської ради Сумської області, за роботу «Ракета SBII»; 

Рязанова Данила, вихованця Комунального закладу - центр позашкільної 

роботи Путивльської міської ради Сумської області, за роботу «Ракета U9»; 

Рогового Єрмака, вихованця Комунальної організації (установи, закладу) 

«Шосткинська міська станція юних техніків Шосткинської міської ради 

Сумської області», за роботу «Ракета «Saturn 5»; 

Бурмая Миколу, вихованця Почаївського будинку дитячої творчості та 
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спорту Тернопільської області», за роботу «Модель метального планера 

«Муха»; 

Музику Дмитра, вихованця Почаївського будинку дитячої творчості та 

спорту Тернопільської області», за роботу «Модель спортивної двоступеневої 

ракети класу «Планета-В»; 

Бурмая Іова, Музику Дмитра, вихованців Почаївського будинку дитячої 

творчості та спорту Тернопільської області», за роботу «Модель літака з 

гумовим двигуном 60х60 см»; 

Климчука Юрія, вихованця Комунального закладу «Сокальська станція 

юних техніків» Сокальської міської ради Львівської області, за роботу 

«Модель-копія ракети МЕТЕОR - 1»; 

Доротюка Павла, учня Дунаєвецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №2 Дунаєвецької міської ради Хмельницької області, за роботу 

«Кордова пілотажна модель літака»; 
Васьківського Петра, вихованця Славутської міської станції юних 

техніків Хмельницької області, за роботу «Катер»; 

Мартинюка Романа, вихованця Славутської міської станції юних техніків 

Хмельницької області, за роботу «Теплохід «Сулак»; 

Паращину Софію, вихованку Старосинявського будинку творчості 

школярів Старосинявської територіальної громади Хмельницької області, за 

роботу «Моторна яхта «Ferretti»; 

Андріїва Романа, вихованця Івано-Франківського міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Івано-Франківської міської 

ради, за роботу «Модель монопланера для фото- та аеронавігації»; 

Сапіжака Богдана, вихованця Івано-Франківського обласного державного 

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

літака сільськогосподарського призначення»; 

Фурмана Вадима, вихованця Рівненського міського центру творчості 

учнівської молоді, за роботу «Ракета Планета-В»; 

Шадріна Іллю, вихованця Центру науково-технічної дитячої та юнацької 

творчості Дубенської ради Рівненської області, за роботу «Біпланер»; 

Сичевського Максима, вихованця Богуславського центру дитячої та 

юнацької творчості Богуславської міської ради Київської області, за роботу 

«Веселковий планер»; 

Калінчука Кирила, вихованця Первомайського центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Миколаївської області, за роботу «Станція «Space 

Falcon»; 

Артюха Івана, вихованця Житомирського міського центру науково- 

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Боїнг Сікорський RAH-66»; 

Ковальчука Дениса, вихованця Житомирського міського центру науково- 

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Діюча модель ракети РЗ- 

25/5В11 «Даль»; 
Чікеля Артема, вихованця Коростишівської міської станція юних 

техніків Житомирської області, за роботу «Дуглас С-47 "Скайтрейн»; 

Сухіна Івана, вихованця Житомирського міського центру науково- 
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технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Ракета ПРОТОН»; 

Шевченка Івана, вихованця Комунального закладу позашкільної освіти 

«Ватутінська станція юних техніків» Ватутінської міської ради Черкаської 

області, за роботу «Космічний корабель «Протон»; 

Качалкіна Данила, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу «Центр позашкільної освіти «Зміна» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Модель літака українських повітряних 

сил «МИГ-25»; 

Максимука Юрія, вихованця Комунального закладу «Будинок дитячої 

творчості Любомльської міської ради» Волинської області, за роботу 

«Модель літака українських повітряних сил «Модель літака «ORZESZEK»; 

Савчука Миколу, вихованця Комунального закладу «Луцький міський 

Центр науково-технічної творчості учнівської молоді», за роботу «Повітряні 

змії, ЗЕТ-експериментальний»; 

Стеблика Тараса, вихованця Комунального закладу «Луцький міський 

Центр науково-технічної творчості учнівської молоді», за роботу «Модель 

«ОРІОН-5»; 

Дубицького Ярослава, учня Комунального закладу «Луцький навчально- 

виховний комплекс №26» Луцької міської ради, за роботу «Модель літака 

українських повітряних сил «Літак P301Spitfire»; 

Бабіну Марину, Голубєву Дар'ю, вихованок Вінницького обласного 

центру технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Плоский повітряний 

змій «Веселий лис та лисенятко»; 

Цибу Анну, Білоконя Вадима, вихованців Гайсинської міської станції 

юних техніків Вінницької області, за роботу «Модель спортивного літака 

«Катана»; 

Шикара Назарія, Васютинського Артема, вихованців Вінницького 

обласного центру технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Модель 

«Ракетоносій «Сатурн»; 

Нагорного Пилипа, вихованця Будинку школярів та юнацтва Піщанської 

селищної ради Вінницької області, за роботу «Радіокерована модель літака 

«ЯК-130»; 

Антепу Андрія, вихованця Чернівецького центру юних техніків імені 

Леоніда Костянтиновича Каденюка Чернівецької міської ради, за роботу 

«Радіокерована модель літака «Pinkus»; 

Аблєєва Дмитра, учня Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 
№27 з поглибленим вивченням інформатики та іноземних мов Херсонської 

міської ради, за роботу «Гоночний автомобіль»; 

Черепаню Анастасію, вихованку Мукачівського центру позашкільної 

освіти Мукачівської територіальної громади Закарпатської області, за роботу 

«Модель «Танк»; 
Хланту Олександра, учня Копашнівського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Хустської міської ради Закарпатської області, за роботу 

«Ракетоносій»; 

Федорова Микиту, вихованця Центру технічної творчості та професійної 
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орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста Києва, за роботу 

«Польський паровоз Pt 47 з пасажирським вагоном»; 

Руденока Єлісея, вихованця Станції юних техніків відділу освіти 

Добропільської міської ради Донецької області, за роботу «Гармата козаків»; 

Макаренкова Миколу, вихованця Бахмутського центру технічної 

творчості дітей та юнацтва Донецької області, за роботу «Тривісний 

вантажний автомобіль «Studebaker US6»; 

Павлюк Богдану, ученицю Комунального закладу «Михайлівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3» Михайлівської селищної ради 

Василівського району Запорізької області, за роботу «Автомобіль ДЖИП»; 

Данилова Миколу, учня Наукового ліцею комунального закладу вищої 

освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» 

Запорізької обласної ради, за роботу «Швидкісний бойовий танк БТ-7»; 

Кривця Артема, вихованця Глухівського міського центру позашкільної 

освіти Глухівської міської ради Сумської області, за роботу «Модель 

автомобіля "Феррарі»; 

Миджина Романа, вихованця КЗ ЛОР «Львівський обласний центр 

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

автомодель класу АМ-1,5»; 

Матвіїва Лева, вихованця КЗ ЛОР «Львівський обласний центр науково- 

технічної творчості учнівської молоді», за роботу «Трасова автомодель класу 

«Вантажівка»; 

Козакевича Артема, вихованця Кам’янець-Подільського центру дитячої 

та юнацької творчості Хмельницької області, за роботу «Т-34»; 

Марчука Дмитра, вихованця Кам’янець-Подільського центру дитячої та 

юнацької творчості Хмельницької області, за роботу «Град БМ-21»; 

Присяжнюка Іллю, вихованця Шепетівського міського центру науково- 

технічної творчості учнівської молоді Хмельницької області, за роботу 

«ЕКОБАЙК»; 

Скотанюка Тараса, вихованця Славутської міської станції юних техніків 

Хмельницької області, за роботу «Мотоцикл «М-105»; 

Калинюка Ігора, вихованця Тлумацького будинку дитячої та юнацької 

творчості Тлумацької міської ради Івано-Франківської області, за роботу 

«Модель позашляховика «Мерседес»; 
Шкраб'юка Василя, вихованця Тлумацького будинку дитячої та юнацької 

творчості Тлумацької міської ради Івано-Франківської області, за роботу 

«Ретроавтомобіль РАФ»; 

Фіськова Артема, вихованця Центру науково-технічної дитячої та 

юнацької творчості Дубенської міської ради Рівненської області, за роботу 

«Автомобіль-самоскид»; 

Войтовича Максима, вихованця Центру дитячої та юнацької творчості 

Дубровицької міської ради Рівненської області, за роботу «Автомобіль Баггі»; 

Кириловеця Арсенія, вихованця Комунального закладу «Центр дитячої 

та юнацької творчості» Рокитнівської селищної ради Рівненської області, за 

роботу «Діюча кордова модель класу ЕЛ-1 «LOTUS»; 
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Грубяка Дмитра, Барабаша Івана, вихованців Комунального закладу 

«Канівська міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської 

області», за роботу «Бойова розвідувальна десантна машина»; 

Блішуна Кирила, вихованця Центру дитячої та юнацької творчості 

Іванківської селищної ради Київської області», за роботу «Грейдер»; 

Базовкіна Івана, вихованця Станції юних техніків Южноукраїнської 

міської територіальної громади Миколаївської області», за роботу 

«Вантажівка»; 
Дубініна Тимура, вихованця Житомирського міського центру науково- 

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Танк Черчиль МК3»; 

Птушкіна Еммануіла, вихованця Комунального закладу «Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради», за роботу «Автомобіль «Хаммер»; 

Мірзоєву Сумаю, вихованку Комунального закладу «Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради», за роботу «Ретро-автомобіль»; 

Несміяна Артема, вихованця Комунального закладу «Валківський 

будинок дитячої та юнацької творчості Валківської міської ради Харківської 

області», за роботу «Електромобіль майбутнього»; 

Нестерука Олександра, вихованця Комунального закладу «Центр 

музично–естетичної освіти школярів» Берестечківської міської ради Луцького 

району Волинської області, за роботу «Модель бронетранспортеру БТР-80»; 

Гошка Олександра, вихованця Центру позашкільної освіти Волинської 

обласної ради, за роботу «Автотрек»; 

Cиненького Ярослава, Костюка Артема, вихованців Гайсинської міської 

станції юних техніків Вінницької області, за роботу «Модель-копія 

автомобіля «ПОРШЕ-917»; 

Типеця Дмитра, учня Річицького ліцею Забродівської сільської ради 

Волинської області, за роботу «Навантажувач»; 

Максименка Дмитра, вихованця Комунального закладу «Центр науково- 

технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, за роботу 

«Модель-копія самохідна артилерійська установка СУ-100»; 

Галушка Володимира, учня Літинського опорного закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Літинської селищної ради Вінницької 

області, за роботу «Модель-копія контурної машини»; 

Писко Анну, Фафар Юлію, вихованок Мукачівського центру 

позашкільної освіти Мукачівської територіальної громади Закарпатської 

області, за роботу «Парк»; 

Ніжник Жану, Бабаригу Марину, учениць Державного професійно- 

технічного навчального закладу «Вінницьке вище професійне училище сфери 

послуг», за роботу «Макет ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне училище 

сфери послуг»; 

Конюшенка Миколу, вихованця Центру дитячої та юнацької творчості 

Драбівської селищної ради Черкаської області, за роботу «Фортеця»; 

Нейлу Даніїла, вихованця Комунального закладу «Зміївський центр 
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дитячої та юнацької творчості» Зміївської міської ради Чугуївського району 

Харківської області, за роботу «Затишний будинок»; 

Чернову Юлію, Чернова Володимира, вихованців Гайсинської міської 

станції юних техніків Вінницької області, за роботу «Будинок авіатора»; 

Вергелес Дар'ю, вихованку Комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості Долинської міської ради» Кіровоградської області, за 

роботу «Діорама «Хутір працьовитих гномів». 

Кузьмінського Матвія, вихованця Центру творчості дітей та юнацтва 

Галичини м. Львова, за роботу «Нойшванштайн»; 

Кожарко Каріну, вихованку Рівненського міського центру учнівської 

молоді, за роботу «Казковий будинок». 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 

з виховної роботи – Левіну І. Є. 

3. Електронні дипломи розміщені за посиланням: http://surl.li/cktjs 
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