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НАКАЗ
03 квітня 2020 року

м. Черкаси

№ 50

Про
підсумки
проведення
обласної виставки-конкурсу робіт
учнів молодшого шкільного віку
з
початкового
технічного
моделювання
На виконання Орієнтовного плану обласних очно-заочних масових
заходів з учнівською молоддю Комунального закладу "Черкаський обласний
центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради"
на 2019-2020 навчальний рік, листа Департаменту освіти і науки Черкаської
обласної державної адміністрації від 13.01.2020 № 02/11-02/70 "Про проведення
обласних виставок-конкурсів науково-технічної творчості, декоративноужиткового мистецтва та початкового технічного моделювання серед
учнівської молоді", наказу Комунального закладу "Черкаський обласний центр
науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради"
від 02.03.2020 № 36 "Про організацію та проведення обласних виставокконкурсів науково-технічної творчості, декоративно-ужиткового мистецтва та
робіт гуртківців початкового технічного моделювання серед учнівської
молоді", з 01 квітня по 03 квітня 2020 року в м. Черкаси на базі Комунального
закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської
молоді Черкаської обласної ради" проводилася обласна виставка-конкурс робіт
учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання (далі ̶
Виставка-конкурс).
Виставку-конкурс було організовано та проведено відповідно до діючих
у 2020 році інформаційно-методичних матеріалів щодо проведення обласної
виставки-конкурсу робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового
технічного моделювання.
Суддівська колегія оцінювала конкурсні роботи вихованців згідно
з основними критеріями, серед яких: якість виготовлення, складність
виготовлення, ступінь емоційного впливу та функціональність (в залежнос ті
від номінації).
У Виставці-конкурсі взяли участь 77 юних техніка з міських та районних
закладів позашкільної освіти області, якими було представлено 71 експонат
за розділами:
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- найпростіші автомоделі – 7;
- найпростіші авіа- та ракетомоделі – 10;
- найпростіші судномоделі – 8;
- найпростіші механічні ігри та іграшки, машини та механізми – 11;
- ігри, іграшки та атракціони з використанням елементів електротехніки – 5;
- вироби в техніці оригамі та паперопластики – 11;
- макети будівель – 7;
- паперове моделювання і PaperCraft – 12.
Результати Виставки-конкурсу підсумовані в таблицях (додатки 1-2).
Найактивнішими учасниками Виставки-конкурсу визнано вихованців
Комунального закладу позашкільної освіти "Ватутінська станція юних
техніків" Ватутінської міської ради Черкаської області (13 робіт),
Комунального закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної
творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" (7 робіт), станції юних
техніків міста Умані (7 робіт).
Найкращі результати показали гуртківці Комунального закладу
позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської
ради Черкаської області, комунального закладу "Канівська міська станція юних
техніків Канівської міської ради Черкаської області", станції юних техніків
міста Умані, Тальнівського Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради
Черкаської області, Центру художньо-естетичної та науково-технічної
творчості учнівської молоді Кам'янської міської ради.
Високий рівень підготовки до обласної виставки-конкурсу робіт учнів
молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання
продемонстрували вихованці:
- Мензюка Сергія Анатолійовича, керівника гуртка комунального
закладу позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської
міської ради Черкаської області (5 призових місць);
- Нишпори Любові Василівни, керівника гуртка Тальнівського Будинку
дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області (5 призових
місць);
- Хоменко Ольги Іванівни, керівника гуртка Центру художньоестетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам'янської
міської ради (3 призових місця);
- Гурбича Володимира Васильовича, керівника гуртка комунального
закладу "Канівська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської
області" (2 призових місця);
- Григуть Юлії Олександрівни, керівника гуртка комунального
позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків"
(2 призових місця);
- Єніної Олени Володимирівни, керівника гуртка комунального закладу
позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської
ради Черкаської області (2 призових місця);
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- Жмайла Олексія Дмитровича, керівника гуртка комунального закладу
позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської
ради Черкаської області (2 призових місця);
- Купчишина Валерія Олександровича, директора та керівника гуртка
(за суміщенням) комунального закладу "Канівська станція юних техніків
Канівської міської ради Черкаської області" (2 призових місця);
- Лепетухи Юлії Володимирівни, методиста та керівника гуртка
(за суміщенням) Комунального закладу "Черкаський обласний центр науково технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" (2 призових
місця);
- Мікульської Анни Миколаївни, методиста та керівника гуртка
(за суміщенням) Комунального закладу "Черкаський обласний центр науково технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" (2 призових
місця);
- Меркотан Юлії Анатоліївни, керівника гуртка Комунального закладу
"Шполянський центр науково-технічної творчості учнівської молоді"
Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади (2 призових
місця).
Із конкурсних робіт на обласній постійно діючій виставці з початкового
технічного моделювання в Комунальному закладі "Черкаський обласний центр
науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради"
сформована експозиція, яка працюватиме протягом року.
Витрати на завезення експонатів та відрядження працівників
здійснювались за рахунок відряджаючих організацій. Витрати на організацію
та проведення Виставки-конкурсу здійснювались за рахунок Комунального
закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської
молоді Черкаської обласної ради".
Враховуючи вищесказане та рішення суддівської колегії конкурсу
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити Дипломами Комунального закладу "Черкаський обласний
центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради"
авторів робіт, які зайняли призові місця в обласній виставці-конкурсі робіт
учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання
(додаток 3).
2. За високий рівень підготовки вихованців до обласної виставкиконкурсу робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного
моделювання нагородити Грамотами Комунального закладу "Черкаський
обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської
обласної ради" керівників гуртків:
- Гурбича Володимира Васильовича, керівника гуртка комунального
закладу "Канівська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської
області";
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- Григуть Юлію Олександрівну, керівника гуртка комунального
позашкільного навчального закладу м.Черкаси "Міська станція юних техніків";
- Єніну Олену Володимирівну, керівника гуртка комунального закладу
позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської
ради Черкаської області;
- Жмайла Олексія Дмитровича, керівника гуртка комунального закладу
позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської
ради Черкаської області;
- Купчишина Валерія Олександровича, директора та керівника гуртка
(за суміщенням) комунального закладу "Канівська станція юних техніків
Канівської міської ради Черкаської області";
- Лепетуху Юлію Володимирівну, методиста та керівника гуртка
(за суміщенням) Комунального закладу "Черкаський обласний центр науковотехнічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради";
- Мікульську Анну Миколаївну, методиста та керівника гуртка
(за суміщенням) Комунального закладу "Черкаський обласний центр науково технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради";
- Меркотан Юлію Анатоліївну, керівника гуртка комунального закладу
"Шполянський центр науково-технічної творчості учнівської молоді"
Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади;
- Мензюка Сергія Анатолійовича, керівника гуртка Комунального
закладу позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської
міської ради Черкаської області;
- Нишпору Любов Василівну, керівника гуртка Тальнівського Будинку
дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області;
- Хоменко Ольгу Іванівну, керівника гуртка Центру художньоестетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам'янської
міської ради.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор

П.В.Торба

Додаток 1
до наказу Комунального закладу
"Черкаський обласний центр
науково-технічної творчості
учнівської молоді Черкаської
обласної ради"
03.04.2020 № 50
Таблиця
загальної кількості експонатів та кількості призерів
обласної виставки-конкурсу робіт учнів молодшого шкільного віку
з початкового технічного моделювання

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Паперове моделювання

5

Найпростіші механічні
ігри та іграшки, машини
та механізми
Ігри, іграшки та атракціони з використанням
елементів електротехніки
Вироби в техніці оригамі
та паперопластики

4

7

8

9

10

11

12

6/І, ІІ, ІІ
ІІ, ІІ, ІІ,

-

-

1/ІІ 2/ІІ

-

Найпростіші
судномоделі

Найпростіші авіата ракетомоделі

3

Макети будівель

1.

2
КЗПО "Ватутінська міська
СЮТ" Ватутінської міської
ради
Золотоніський р. ЦТТ та ПУ
КЗ "Канівська міська СЮТ
Канівської м.р. Черкаської
обл."
КПНЗ м.Черкаси "Міська
СЮТ"
КЗ "Тальнівський
р. ЦНТТДУМ Тальнівської
р. ради Черкаської обл. "
СЮТ міста Умані
Христинівська р. СЮТ
КЗ "ЧОЦНТТУМ Черкаської
обласної ради"
КЗ "Шполянський ЦНТТУМ"
Шполянської м.р. ОТГ
БДЮТ Монастирищенської
р. ради
БДЮТ Смілянської міської
ради
БДЮТ Чигиринської міської
ради
Драбівський р. БДТ
Єрківський КЗПО "БДЮТ
Єрківської селищної ради"
Звенигородський ЦДЮТ

Найпростіші автомоделі

1

Заклад освіти

Кількість призових місць

№
з/п

З них по розділах

Кількість експонатів

Всього

13 10

- 4/ІІ,ІІІ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

5

-

1

-

1/ІІ

3/І,
ІІ, ІІ

-

-

1/І

4

3 1/ІІІ

1

-

-

-

1/І

-

1/ІІ
-

2

1

7
-

- 1/ІІІ
2/І,
4
1
ІІ
2/ІІ,
3
ІІІ

7
6

-

-

5
-

1/ІІІ

-

-

-

1

-

2/І, ІІІ
-

1/ІІІ
-

1
-

-

-

-

-

2/ІІІ

2

-

-

-

-

- 2/ІІІ
4/ІІІ,
ІІІ

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

1

-

-

-

-

-

1/ІІ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

1/І

-

-

-

1/І

2
Продовження додатка 1
1
2
3
16. Золотоніський БДЮТ
1
17. Золотоніський р. БДЮТ
18. Катеринопільський р.БДЮТ 1
КЗ Вільшанська ДШМ
19.
Городищенського району
КЗ "РБДЮ" Городищенської
20.
р. ради
КЗПО "ЦДЮТ" Іркліївської
21.
сільської ради
КЗПО "ЦДЮТ" Степанецької
22.
ОТГ
КЗ "Шполянський ЦДЮТУМ"
23.
Шполянської м.р. ОТГ
24. К.-Шевченківський р. ЦДЮТ 25. Лисянський р. БДЮТ
26. Маньківський р. ЦДЮТ
27. Міський БДЮТ м. Умані
ПНЗ "БМЦ" Черкаської
28.
1
міської ради
29. ПНЗ "ЦДЮТ м.Черкаси"
30. Тальнівський БДЮ
6
31. Христинівський р. БДЮТ
32. ЦДЮТ Смілянської р. ради
33. ЦДЮТ Уманської р. ради
34. ЦДЮТ Чорнобаївської р. ради 2
35. ЦНПВ Жашківської р. ради
ЦХЕНТТУМ Кам’янської
36.
6
міської ради
37. Черкаський р. ЦДЮТ
5
Всього
71
Методист

4
1
1

5
-

6
-

7
-

8
1/ІІ
1/ІІІ

9
-

10
-

11
-

12
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1/ІІІ

-

-

5
1
-

1/ІІ
-

1/І
-

-

1/ІІ
1/І
-

1
-

1/І
1
-

1/І
-

-

5

1/І

1/ІІІ

-

1

-

1/ІІІ 1/ІІ 1/І

8/7

11/8

5/4

1 2/ІІІ 2
11/6 7/5 12/7

1 49 7/7 10/5

Лепетуха Ю.В.

Додаток 2
до наказу Комунального закладу
"Черкаський обласний центр
науково-технічної творчості
учнівської молоді Черкаської
обласної ради"
03.04.2020 № 50
Рейтингова таблиця
участі закладів позашкільної освіти Черкаської області
в обласній виставці-конкурсі робіт учнів молодшого шкільного віку
з початкового технічного моделювання
№
з/п

Заклад освіти

1
2
1. КЗПО "Ватутінська СЮТ"
Ватутінської міської ради
2. Золотоніський районний ЦТТ та ПУ
3. КЗ "Канівська міська СЮТ
Канівської м.р. Черкаської обл."
4. КПНЗ м.Черкаси "Міська СЮТ"
5. КЗ "Тальнівський р. ЦНТТДУМ
Тальнівської р. ради Черкаської обл."
6. СЮТ міста Умані
7. Христинівська р. СЮТ
8. КЗ "ЧОЦНТТУМ Черкаської обласної
ради"
9. КЗ "Шполянський ЦНТТУМ"
Шполянської м.р. ОТГ
10. БДЮТ Монастирищенської р. ради
11. БДЮТ Смілянської міської ради
12. БДЮТ Чигиринської міської ради
13. Драбівський р. БДТ
14. Єрківський КПНЗ "БДЮТ Єрківської
селищної ради"
15. Звенигородський ЦДЮТ
16. Золотоніський БДЮТ
17. Золотоніський р. БДЮТ
18. Катеринопільський р. БДЮТ
19. КЗ Вільшанська ДШМ
Городищенського району
20. КЗ "РБДЮ" Городищенської р. ради
21. КЗПО "ЦДЮТ" Іркліївської сільської
ради
22. КЗПО "ЦДЮТ" Степанецької ОТГ
23. КЗ "Шполянський ЦДЮТУМ"
Шполянської м.р. ОТГ
24. К.-Шевченківський р. ЦДЮТ
25. Лисянський р. БДЮТ

Кількість Кількість Місце по Місце Сума Місце
робіт призових кількості по місць та бал у
місць
робіт якості
рейтингу
3

4

5

6

7

8

13

10

1

1

2

1/19,5

-

-

6

5

3

2

5

3/18,5

4

3

2

1

5
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4
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9
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5

2

2

4
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7

4

2

3

5
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6

3

3

4

7
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1
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1
-

7
7
-

7
6
-
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-

-

-

-

-

2
1

2
1

6
7

5
6
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9/15,5

1

1

7

6

13

9/15,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Продовження додатка 2
1
2
26. Маньківський р. ЦДЮТ
27. Міський БДЮТ м.Умані
28. ПНЗ "БМЦ" Черкаської міської ради
29. ПНЗ "ЦДЮТ м.Черкаси"
30. Тальнівський БДЮ
31. Христинівський р. БДЮТ
32. ЦДЮТ Смілянської р. ради
33. ЦДЮТ Уманської р. ради
34. ЦДЮТ Чорнобаївської р. ради
35. ЦНПВ Жашківської р. ради
36. ЦХЕНТТУМ Кам’янської міської
ради
37. Черкаський р. ЦДЮТ
Методист

3
1
6
2
-

4
1
5
1
-

6

5

5

1

5
7
3
6
3

6
6
2
6
2

7
13
5
12
5

8
9/15,5
3/18,5
8/16
3/18,5

4

6

10

6/17

Лепетуха Ю.В.

Додаток 3
до наказу Комунального
закладу "Черкаський обласний
центр науково-технічної
творчості учнівської молоді
Черкаської обласної ради"
03.04.2020 № 50
Автори робіт,
які зайняли призові місця в обласній виставці-конкурсі робіт
учнів молодшого шкільного віку
з початкового технічного моделювання
У розділі "Найпростіші автомоделі":
І місце – Лола Юлія, вихованка Центру художньо-естетичної та науковотехнічної творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради, учениця
3 класу Кам’янської загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2
з поглибленим вивченням окремих предметів Кам’янської міської ради
Черкаської області (робота "Трактор", керівник Хоменко О.І.);
І місце – Мікульський Даниїл та Мікульська Надія, вихованці
Комунального закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної
творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради", учні 5 класу та 1 класу
відповідно Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Черкаської
міської ради Черкаської області (колективна робота "Бронетехніка W-551",
керівник Мікульська А.М.);
ІІ місце – Нерубайська Христина, вихованка Тальнівського Будинку дітей
та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 4 класу,
Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Тальнівської міської
ради Черкаської області (робота "Самоскид", керівник Нишпора Л.В.);
ІІ місце – Коваленко Максим, вихованець Комунального закладу
"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді
Черкаської обласної ради", учень 2 класу Першої міської гімназії Черкаської
міської ради (робота "Автомобіль", керівник Лепетуха Ю.В.);
ІІ місце – Килимиста Валерія, вихованка комунального закладу
"Шполянський центр науково-технічної творчості учнівської молоді"
Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади, учениця 4 класу
Шполянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Шполянської міської
ради об'єднаної територіальної громади Черкаської області (робота
"Автомобіль "Краз Карабас", керівник Меркотан Ю.А.);
ІІІ місце – Кулик Євгенія, вихованка комунального закладу
"Шполянський центр науково-технічної творчості учнівської молоді"
Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади, учениця 2 класу
Шполянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Шполянської міської
ради об'єднаної територіальної громади Черкаської області (робота
"Велосипед", керівник Варяниця М.В.);
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ІІІ місце – Горбик Макар, вихованець комунального позашкільного
навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", учень 2 класу
Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 20 Черкаської міської ради
Черкаської області (робота "Трасова модель ES-32", керівник Самара О.С.).
У розділі "Найпростіші авіа- та ракетомоделі":
І місце – Нерубайська Христина, вихованка Тальнівського Будинку дітей
та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 4 класу,
Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Тальнівської міської
ради Черкаської області (робота "Авіалайнер", керівник Нишпора Л.В.);
ІІ місце – Плахотник Данило, вихованець комунального закладу
позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської
ради Черкаської області, учень 3 класу комунального закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 5 Ватутінської міської
ради Черкаської області" (робота "ТУ-144", керівник Жмайло О.Д.);
ІІІ місце – Савіна Анна, вихованка Центру художньо-естетично
та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради,
учениця 4 класу Кам’янської загальноосвітньої спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням окремих предметів Кам’янської
міської ради Черкаської області (робота "Модель літака RS-1", керівник
Канюка Ю.М.);
ІІІ місце – Кожушко Герман, вихованець комунального закладу
позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської
ради Черкаської області, учень 3 класу комунального закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 5 Ватутінської міської
ради Черкаської області" (робота "ЛА-11", керівник Жмайло О.Д.);
ІІІ місце – Олех Станіслав, вихованець станції юних техніків
міста Умані, учень 2 класу Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 3 Уманської міської ради Черкаської області (робота "Винищувачбомбардувальник", керівник Мелентьєва І.Б.).
У розділі "Найпростіші судномоделі":
І місце – Гринчук Максим, вихованець комунального закладу
позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської
ради Черкаської області, учень 1 класу комунального закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 6 Ватутінської міської
ради Черкаської області" (робота "Модель вітрильника", керівник Горова О.В.);
ІІ місце – Хівренко Артем, вихованець комунального закладу
позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської
ради Черкаської області, учень 4 класу комунального закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 6 Ватутінської міської
ради Черкаської області" (робота "Модель катера І", керівник Мензюк С.А.);
ІІ місце – Бобриньов Нікіта, вихованець комунального закладу
позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської
ради Черкаської області, учень 2 класу комунального закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 2 ім. М.Ф. Ватутіна
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Ватутінської міської ради Черкаської області" (робота "Модель катера ІІ",
керівник Мензюк С.А.);
ІІ місце – Кабанячий Михайло, вихованець комунального закладу
позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської
ради Черкаської області, учень 2 класу комунального закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 5 Ватутінської міської
ради Черкаської області" (робота "Модель катера ІІІ", керівник Мензюк С.А.);
ІІ місце – Трамбовецький Давід, вихованець комунального закладу
позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської
ради Черкаської області, учень 4 класу комунального закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 5 Ватутінської міської
ради Черкаської області" (робота "Модель катера ІV", керівник Мензюк С.А.);
ІІ місце – Бінявський Андрій, вихованець комунального закладу
позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської
ради Черкаської області, учень 3 класу комунального закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 2 ім. М.Ф. Ватутіна
Ватутінської міської ради Черкаської області" (робота "Модель катера V",
керівник Мензюк С.А.);
ІІІ місце – Качан Анатолій, вихованець комунального закладу
"Шполянський центр науково-технічної творчості учнівської молоді"
Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади, учень 4 класу
Шполянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Шполянської міської
ради об'єднаної територіальної громади Черкаської області (робота "Корабель
"Квітка глоду", керівник Меркотан Ю.А.).
У розділі "Найпростіші механічні ігри та іграшки, машини
та механізми":
І місце – Дубінчак Михайло, вихованець Звенигородського центру
дитячої та юнацької творчості Звенигородської районної ради Черкаської
області, учень 4 класу Звенигородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 2 Звенигородської районної ради Черкаської області (робота "Іграшка
"Професійні боксери", керівник Поєдинок М.П.);
І місце – Прокіпець Юлія, вихованка Центру дитячої та юнацької
творчості Чорнобаївської районної ради Черкаської області, учениця 5 класу
Кліщинського навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний
заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" імені М.П. Старицького
Чорнобаївської районної ради Черкаської області (робота "Велосипедист",
керівник Луценко М.І.);
І місце – Редько Максим та Гребініченко Роман, вихованці станції юних
техніків міста Умані, учні 3 та 2 класу Уманської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 8 Уманської міської ради Черкаської області та Уманської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Уманської міської ради Черкаської
області, відповідно (колективна робота "Працьовитий дятел", керівник
Харишук О.А.);
ІІ місце – Борсенко Владислав, вихованець комунального закладу "Канівська міська станція
юних техніків Канівської міської ради Черкаської області", учень 5 класу Канівської загальноосвітньої
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ступенів

ІІ місце – Гоцик Валентина, вихованка Тальнівського Будинку дітей
та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 4 класу,
Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Тальнівської міської
ради Черкаської області (робота "На турніку", керівник Нишпора Л.В.);
ІІ місце – Марченко Сергій, вихованець Золотоніського будинку дитячої
та юнацької творчості, учень 2 класу Золотоніської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 6 Золотоніської міської ради Черкаської області (робота
"Зайчик", керівник Паранічева Л.А.);
ІІІ місце – Сиротенко Максим, вихованець Катеринопільського
районного будинку дитячої та юнацької творчості Катеринопільської районної
ради Черкаської області, учень 4 класу Гончариської загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів (робота "Возик", керівник Матухно С.Л.);
ІІІ місце – Ястребов Дмитро та Пивоваров Віталій, вихованці станції
юних техніків міста Умані, учні 3 класу Уманської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 5 ім. В.І. Чуйкова Уманської міської ради Черкаської області
(колективна робота "Дерево пізнання добра і зла", керівник Людвенко І.Ю.).
У розділі "Ігри, іграшки та атракціони з використанням елементів
електротехніки":
І місце – Грубяка Дмитро, вихованець комунального закладу "Канівська міська станція юних
техніків Канівської міської ради Черкаської області", учень 5 класу Канівської загальноосвітньої школи
I-ІІІ
ступенів
ім.
Т.Г. Шевченка
№ 1 (робота "Літак", керівник Гурбич В.В.);
ІІ місце – Спірін Єфим, вихованець комунального закладу "Канівська міська станція юних
техніків Канівської міської ради Черкаської області", учень 1 класу Канівської спеціалізованої школи IІІІ ступенів № 6 з поглибленим вивченням іноземних мов Канівської міської ради Черкаської області
(робота
"І ліхтарик і стоп сигнал", керівник Купчишин В.О.);
ІІ місце – Антонов Микола, вихованець комунального закладу "Канівська міська станція юних
техніків Канівської міської ради Черкаської області", учень 1 класу Канівської загальноосвітньої школи
I-ІІІ ступенів № 4 Канівської міської ради Черкаської області (робота "Електрика проти укусу комах",
керівник Купчишин В.О.);

ІІІ місце – Задорожній Всеволод, вихованець станції юних техніків
міста Умані, учень 1 класу навчально-виховного комплексу "Уманська міська
гімназія-школа естетичного виховання" Уманської міської ради Черкаської
області (робота "У рік Криски припасла я все корисне", керівник
Колесник М.С.).
У розділі "Вироби в техніці оригамі та паперопластики":
І місце – Гоцик Валентина, вихованка Тальнівського Будинку дітей
та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 4 класу,
Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Тальнівської міської
ради Черкаської області (робота "Вітряк", керівник Нишпора Л.В.);
І місце – Білоногова Валерія, вихованка комунального позашкільного
навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", учениця 2 класу
Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 30 Черкаської міської ради
Черкаської області (робота "Квіткова композиція", керівник Григуть Ю.О.);
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ІІ місце – Кругляк Нікіта, вихованець Будинку дитячої та юнацької
творчості Смілянської міської ради Черкаської області, учень 3 класу
Смілянської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12 Смілянської міської ради
Черкаської області (робота "Такса "Снікерс", керівник Корсун О.В.);
ІІ місце – Сапітон Євгенія, вихованка комунального закладу
позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської
ради Черкаської області, учениця 1 класу комунального закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 5 Ватутінської міської
ради Черкаської області" (робота "Жирафенятко", керівник Єніна О.В.);
ІІІ місце – Чуб Аліна, вихованка Центру художньо-естетичної
та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради,
учениця 3 класу Кам’янської загальноосвітньої спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням окремих предметів Кам’янської
міської ради Черкаської області (робота "Ракета", керівник Хоменко О.І.);
ІІІ місце – Запара Дмитро, вихованець позашкільного навчального закладу
"Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, учень 3 класу
Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради Черкаської області
(робота "На варті миру", керівник Топчій Н.Ф.).
У розділі "Макети будівель":
І місце – Безталанна Дарина, вихованка Тальнівського Будинку дітей
та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 4 класу,
Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Тальнівської міської
ради Черкаської області (робота "Селянський двір", керівник Нишпора Л.В.);
ІІ місце – Сачок Валерія, вихованка Центру художньо-естетичної
та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради,
учениця 1 класу комунального закладу "Кам’янський ліцей № 1 Кам’янської
міської ради Черкаської області" (робота "Ота хатинка край села", керівник
Сундукова Л.В.);
ІІ місце – Гончаренко Єгор, вихованець комунального закладу
позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської
ради, учень 1 класу комунального закладу загальної середньої освіти
І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 5 Ватутінської міської ради Черкаської
області" (робота "Вітряк", керівник Єніна О.В.);
ІІІ місце – Федорченко Софія та Крайня Ангеліна, вихованки
Черкаського районного центру дитячої та юнацької творчості, учні 3 та 1 класу,
відповідно, Шелепуської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черкаської
районної ради Черкаської області (колективна робота "Будинок мрій", керівник
Білик Н.І.);
ІІІ місце – Курінна Вероніка, вихованка Комунального закладу "Тальнівський районний центр
науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді Тальнівської районної ради Черкаської
області", учениця 2 класу, Мошурівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тальнівської районної
ради Черкаської області (робота "Батьківська хата", керівник Кучеренко Ю.М.).

У розділі "Паперове моделювання і PaperCraft":
І місце – Маркіна Поліна, вихованка Звенигородського центру дитячої
та юнацької творчості Звенигородської районної ради Черкаської області,
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учениця 4 класу Звенигородської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1
Звенигородської районної ради Черкаської області (робота "С имвол багатого
року", керівник Безверха О.М.);
І місце – Журавель Маргарита, вихованка Центру художньо-естетичної
та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради,
учениця 3 класу Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2
з поглибленим вивченням окремих предметів Кам’янської міської ради
Черкаської області (робота "Вертоліт МІ-2", керівник Хоменко О.І.);
І місце – Кравченко Аліна та Калугіна Софія, вихованки комунального
закладу "Канівська міська станція юних техніків Канівської міської ради
Черкаської області", учениці 3 класу Канівської гімназії імені Івана Франка
Канівської міської ради Черкаської області (колективна робота "Жовті
кролики", керівник Руденко В.М.);
ІІ місце – Орап Дарина, вихованка комунального позашкільного
навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", учениця
2 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 30 Черкаської
міської ради Черкаської області (робота "Чарівний замок", керівник
Григуть Ю.О.);
ІІІ місце – Лепетуха Маргарита, вихованка Комунального закладу
"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді
Черкаської обласної ради", учениця 2 класу Черкаського колегіуму "Берегиня"
Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Атракціон", керівник
Лепетуха Ю.В.);
ІІІ місце – Крипець Яніна, вихованка Комунального закладу "Черкаський
обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської
обласної ради", учениця 4 класу Черкаської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 7 Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Хор
жабенят", керівник Мікульська А.М.);
ІІІ місце – Красноголовець Арсен та Ященко Андрій, вихованці станції
юних техніків міста Умані, учні 2 класу навчально-виховного комплексу
"Уманська міська гімназія – школа естетичного виховання" Уманської міської
ради та Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Уманської
міської ради Черкаської області відповідно (колективна робота "Фестиваль
повітряних куль", керівник Горобець А.В.).
Методист

Лепетуха Ю.В.

