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Про
підсумки
проведення
І (обласного) етапу
Всеукраїнського гуманітарного конкурсу
"Космічні фантазії"
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, відповідно до листа Департаменту освіти і науки
Черкаської обласної державної адміністрації від 29.11.2019 № 02/11-02/2580
"Про проведення І (обласного) етапу Всеукраїнського гуманітарного конкурсу
"Космічні фантазії", наказу Комунального закладу "Черкаський обласний центр
науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради"
від 16.12.2019 № 201 "Про проведення І (обласного) етапу Всеукраїнського
гуманітарного конкурсу "Космічні фантазії" та з метою розвитку творчих
здібностей у дітей і підлітків, формування стійкого інтересу до творчої
пошукової діяльності в питаннях дослідження Космосу, вдосконалення знань
учнівської молоді у галузях природничих, технічних та гуманітарних наук,
відтворення уявлення про Космос засобами мистецтва, формування
зацікавленості історією розвитку людини, дослідженнями про Всесвіт,
підтримки та розвитку образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва,
впровадження нових форм виховної роботи, популяризації та пропаганди
кращих робіт вихованців, з 03 лютого по 10 лютого 2020 року на базі
Комунального закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної
творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" проходив І (обласний)
етап Всеукраїнського гуманітарного конкурсу "Космічні фантазії" (далі –
Конкурс).
Конкурс проводився Комунальним закладом "Черкаський обласний центр
науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради"
відповідно до діючих у 2020 році інформаційно-методичних матеріалів щодо
проведення І (обласного) етапу Всеукраїнського гуманітарного конкурсу
"Космічні фантазії".
Для участі у Конкурсі було представлено 252 роботи від вихованців
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37 закладів позашкільної освіти області у двох вікових категоріях (8-12 років,
13-16 років) за розділами:
І. Декоративно-прикладне мистецтво – 97 робіт, серед яких:
- вишивка – 2 (8-12 років – 1, 13-16 років – 1);
- м’яка іграшка – 14 (8-12 років – 9, 13-16 років – 5);
- вироби з бісеру, прикраси – 6 (8-12 років – 4, 13-16 років – 2);
- паперопластика, оригамі – 14 (8-12 років – 9, 13-16 років – 5);
- композиції на тлі з різних матеріалів – 7 (8-12 років – 7);
- вироби з різних матеріалів (металу, дерева, пластику, тощо) – 27
(8-12 років – 17, 13-16 років – 10);
- інші техніки – 21 (8-12 років – 15, 13-16 років – 6);
- настільна гра – 6 (8-12 років – 4, 13-16 років – 2).
ІІ. Образотворче мистецтво – 105 робіт, серед яких:
- живопис – 84 (8-12 років – 44, 13-16 років – 40);
- комікси – 1 (8-12 років – 1);
- дизайн космічної валюти – 2 (8-12 років – 2);
- графіка – 18 (8-12 років – 11, 13-16 років – 7).
ІІІ. Література (поезія) – 31 робота (8-12 років – 13, 13-16 років – 18).
ІV. Фото-, відео- та кіномистецтво – 10 робіт, серед яких:
- фотомистецтво – 7 робіт (13-16 років – 7);
- відео- та кіномистецтво – 3 роботи (8-12 років – 2, 13-16 років – 1).
V.
Комп’ютерна графіка – 9 робіт (8-12 років – 4, 13-16 років – 5).
Серед закладів позашкільної освіти науково-технічного напряму не брали
участі у вищезазначеному Конкурсі вихованці Христинівської районної станції
юних техніків Христинівської районної ради (директор Лисенко В.М.).
Конкурсні роботи оцінювались згідно з основними критеріями, серед
яких: відповідність темі, складність виготовлення, якість виготовлення,
композиція, ступінь емоційного впливу – розділ "Декоративно-прикладне
мистецтво"; відповідність темі, складність виготовлення, якість виконання,
композиція, ступінь емоційного впливу – розділ "Образотворче мистецтво";
відповідність темі, обсяг художнього твору, багатство художніх засобів,
співзвучність, римування, ступінь емоційного впливу – розділ "Література";
відповідність темі, складність, художнє оформлення, творчий підхід, ступінь
емоційного впливу – розділ "Фото-, відео- та кіномистецтво"; відповідність
темі, складність, художнє оформлення, творчий підхід, ступінь емоційного
впливу – розділ "Комп’ютерна графіка".
Суддівська колегія відзначила високий рівень виконання конкурсних
робіт та творчий підхід вихованців до вибору і поєднання різних матеріалів
та технік виконання.
Найбільшу кількість призових місць здобули вихованці: Тальнівського
Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області – 10,
Комунального закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної
творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" – 8, Черкаського
районного центру дитячої та юнацької творчості – 8, позашкільного
навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської
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обласної ради – 7.
Високий рівень підготовки до І (обласного) етапу Всеукраїнського
гуманітарного конкурсу "Космічні фантазії" продемонстрували вихованці:
- Маляренко Надії Володимирівни, керівника гуртка Тальнівської
загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів Черкаської
обласної ради (6 робіт);
- Курської Ольги Станіславівни, викладача образотворчого мистецтва
Черкаської дитячої музичної школи № 5 (5 робіт);
- Малород Галини Миколаївни, завідувача відділу методичного
та керівника гуртка (за суміщенням) Комунального закладу "Черкаський
обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської
обласної ради" (4 роботи);
- Коваленко Анжели Олександрівни, керівника гуртка позашкільного
навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської
ради (4 роботи);
- Короля Євгенія Юрійовича, заступника директора з навчальновиховної роботи та керівника гуртка (за суміщенням) комунального
позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків"
(3 роботи);
- Якшової Лесі Григорівни, керівника гуртка Єрківського комунального
закладу позашкільної освіти "Будинок дитячої та юнацької творчості"
Єрківської селищної ради Черкаської області (3 роботи);
- Куцаєнко Інни Олександрівни, керівника гуртка Єрківського
комунального закладу позашкільної освіти "Будинок дитячої та юнацької
творчості" Єрківської селищної ради Черкаської області (3 роботи);
- Близнюка Олекси Олексовича, керівника гуртка комунального
закладу "Районний Будинок дітей та юнацтва Городищенської районної ради"
(3 роботи);
- Маляренко Надії Володимирівни, керівника гуртка Тальнівського
Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області
(3 роботи);
- Нишпори Любові Василівни, керівника гуртка Тальнівського Будинку
дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області (3 роботи).
Результати участі закладів позашкільної освіти області у І (обласному)
етапі Всеукраїнського гуманітарного конкурсу "Космічні фантазії" подано
в таблицях (додатки 1-2).
Рішенням суддівської колегії конкурсу відібрано 37 робіт для подальшої
участі у ІІ етапі Всеукраїнського гуманітарного конкурсу "Космічні
фантазії" (додаток 3), який проводить Українське молодіжне аерокосмічне
об’єднання "Сузір’я" у м. Києві за підтримки Міністерства освіти і науки
України.
З 03 лютого по 10 лютого 2020 року на базі Комунального закладу
"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді
Черкаської обласної ради" була організована виставка робіт учасників
І (обласного) етапу Всеукраїнського гуманітарного конкурсу "Космічні
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фантазії".
Витрати на організацію та проведення обласного етапу Всеукраїнського
гуманітарного конкурсу "Космічні фантазії" здійснювалися за рахунок
Комунального закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної
творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради".
Враховуючи вищевказане 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 у І (обласному) етапі Всеукраїнського
гуманітарного конкурсу "Космічні фантазії" (додаток 4).
2. Нагородити Грамотами Комунального закладу "Черкаський обласний
центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради"
за якісну підготовку вихованців до І (обласного) етапу Всеукраїнського
гуманітарного конкурсу "Космічні фантазії":
- Близнюка Олексу Олексовича, керівника гуртка комунального закладу
"Районний Будинок дітей та юнацтва Городищенської районної ради";
- Коваленко Анжелу Олександрівну, керівника гуртка позашкільного
навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської
ради;
- Короля Євгенія Юрійовича, заступника директора з навчальновиховної роботи та керівника гуртка (за суміщенням) комунального
позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків";
- Курську Ольгу Станіславівну, викладача образотворчого мистецтва
Черкаської дитячої музичної школи № 5;
- Куцаєнко Інну Олександрівну, керівника гуртка Єрківського
комунального закладу позашкільної освіти "Будинок дитячої та юнацької
творчості" Єрківської селищної ради Черкаської області;
- Малород Галину Миколаївну, завідувача відділу методичного
та керівника гуртка (за суміщенням) Комунального закладу "Черкаський
обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської
обласної ради";
- Маляренко Надію Володимирівну, керівника гуртка Тальнівської
загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів Черкаської
обласної ради;
- Маляренко Надію Володимирівну, керівника гуртка Тальнівського
Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області;
- Нишпору Любов Василівну, керівника гуртка Тальнівського Будинку
дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області;
- Якшову Лесю Григорівну, керівника гуртка Єрківського
комунального закладу позашкільної освіти "Будинок дитячої та юнацької
творчості" Єрківської селищної ради Черкаської області.
3. Нагородити Подяками Комунального закладу "Черкаський обласний
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центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради"
за якісне та об’єктивне суддівство І (обласного) етапу Всеукраїнського
гуманітарного конкурсу "Космічні фантазії":
- Яструбінську Наталію Вікторівну, керівника студії "Палітра"
Комунального закладу "Черкаський обласний центр роботи з обдарованими
дітьми Черкаської обласної ради";
- Хулап Людмилу Іванівну, керівника студії "Флора" Комунального
закладу "Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської
обласної ради";
- Шепенькова Олександра Олександровича, викладача кафедри дизайну
Черкаського державного технологічного університету;
- Короля Євгенія Юрійовича, заступника директора з навчальновиховної роботи комунального позашкільного навчального закладу м. Черкаси
"Міська станція юних техніків" Черкаської міської ради;
- Яненко Наталію Володимирівну, методиста Комунального закладу
"Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської
обласної ради";
- Топчій Наталію Феодосіївну, керівника гуртка позашкільного
навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської
ради.
4. Завідувачу відділу методичного Комунального закладу "Черкаський
обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської
обласної ради" Малород Г.М. організувати відправку робіт призерів
І (обласного) етапу Всеукраїнського гуманітарного конкурсу "Космічні
фантазії" до м. Києва для участі у ІІ етапі Всеукраїнського гуманітарного
конкурсу "Космічні фантазії".
5. Контроль за виконанням наказу покласти на Брагінця Г.М.,
заступника директора з навчально-виховної роботи Комунального закладу
"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді
Черкаської обласної ради".
Директор

П.В.Торба

Додаток 1
до наказу Комунального закладу
"Черкаський обласний центр науковотехнічної творчості учнівської молоді
Черкаської обласної ради"
10.02.2020 № 28
Таблиця загальної кількості експонатів та кількості призерів
І (обласного) етапу Всеукраїнського гуманітарного конкурсу "Космічні фантазії"
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-

-

-

-

-

-

2

-

-

3/І

-

-

-

-

9

6

-

-

-

1/І

-

1/ІІІ

1

1/І

2

-

-

-

-

2/ІІ,
ІІІ

-

1/І

10

6

-

-

2/ІІ,
ІІІ

-

1/ІІІ

1

-

-

3/І

-

-

-

3/І,
ІІ

-

-

-

вироби p з бісеру,
прикраси
паперопластика,
оригамі

настільна гра

КЗ "Тальнівський РЦНТТДУМ
Тальнівської районної ради"

інші техніки
виконання

5.

вироби із різних
матеріалів

4. КПНЗ м. Черкаси "Міська СЮТ"

композиції на тлі із
різних матеріалів

2
КПНЗ "Ватутінська СЮТ"
1. Ватутінської міської ради Черкаської
області"
2. Золотоніський районний ЦТТ та ПУ
КЗ "Канівська міська СЮТ Канівської
3.
міської ради Черкаської області"

м’яка іграшка

1

вишивка

Заклад освіти

кількість призових місць

№
з/п

З них за розділами
образотворче
декоративно-ужиткове мистецтво
мистецтво

кількість експонатів

Всього

7
Продовження додатка 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

10
-

4
-

-

-

-

-

-

3/ІІ
-

-

1
-

4/ІІ
-

-

-

-

1/ІІІ
-

-

12

8

-

-

-

-

1/ІІІ

-

-

-

5/ІІ

-

-

-

-

-

5

3

-

-

-

2/ІІІ

1/І

-

1

-

1/І

-

-

-

-

-

-

-

7
4
4
5

4
3
3
-

1/ІІ
1/ІІІ
1

-

1/ІІІ
1
1

1/І
1

-

3/ІІІ
1
1/ІІ
2

-

-

-

-

-

-

9

6

-

-

-

-

-

3/ІІ,ІІ

-

1/ІІ

2/ІІІ

-

-

-

-

-

-

11
9

4
4

-

1
-

-

-

-

3/І
2/І

2/І

-

3/І, ІІ
5/ІІ, ІІ

-

-

3/ІІ,
ІІІ
1/ІІ
-

-

-

-

17. Золотоніський районний БДЮТ

3

3

-

1/І

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18. Катеринопільський районний БДЮТ
КЗ "Вільшанська ДШМ
19.
Городищенського району"
КЗ "Районний БДЮ Городищенської
20.
районої ради"
21. КЗПО "ЦДЮТ" Іркліївської сілради
22. КЗПО "ЦДЮТ" Степанецької ОТГ
КЗ "Шполянський ЦДЮТУМ"
23.
Шполянської міської ради ОТГ

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1/ІІІ

-

-

-

3
2/ІІ,
ІІ
-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

8

4

-

-

-

1

2

-

-

-

-

-

1/І

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4/І,
ІІ, ІІІ
-

-

-

-

-

-

-

-

7

2

-

1

-

-

-

-

2

-

2/ІІ

-

-

2/ІІІ

-

-

-

-

24. К-Шевченківський районний ЦДЮТ

8

5

-

-

-

-

-

2/ІІ,І

-

-

-

-

1/ІІІ

2

1

-

-

25. Лисянський районний БДЮТ
Маньківський районний ЦДЮТ, МАН
26.
учнівської молоді

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2/ІІІ,
ІІІ
-

-

-

-

-

-

-

-

3

2

-

1/ІІІ

-

-

1/ІІ

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

6. СЮТ м.Умані
7. Христинівська районна СЮТ
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

КЗ "ЧОЦНТТУМ Черкаської обласної
ради"
КЗ "Шполянський ЦНТТУМ"
Шполянської міської ради ОТГ
БДЮТ Монастирищенської р. ради
БДЮТ Смілянської міської ради
БДЮТ Чигиринської міської ради
Драбівський районний БДТ
Єрківський КПНЗ "БДЮТ Єрківської
селищної ради"
Звенигородський ЦДЮТ
Золотоніський БДЮТ

- 2/І, ІІІ 1
1/ІІ
1/ІІ
-

19

20

- 1/ІІ
3/ІІ, 3/І,
ІІІ, ІІІ,
ІІІ ІІІ

8
Продовження додатка 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

27. Міський БДЮТ м. Умані

8

4

-

1

1/І

-

-

1

2/ІІІ

-

-

-

-

-

28. ПНЗ "БМЦ Черкаської міської ради"

9

7

-

1/І

-

1

-

-

-

3/ІІ, ІІІ

-

1/І

-

29. ПНЗ "ЦДЮТ м. Черкаси"

4

1

-

-

-

-

-

-

3/І, ІІІ,
ІІІ
-

-

4/ІІІ

-

-

30. Тальнівський БДЮ

11

10

-

1/ІІІ

-

-

-

1/ІІІ

-

2/ІІІ, І

1

1/ІІ

1/ІІ

31. Христинівський районний БДЮТ
32. ЦДЮТ Смілянської районної ради
33. ЦДЮТ Уманської районної ради

8
5
6

4
1
1

-

1/ІІІ
-

-

1/ІІ
1
-

-

1

-

3/ІІІ
2/І

-

-

34. ЦДЮТ Чорнобаївської районної ради

4

3

-

-

-

-

1/ІІ

1

-

-

-

-

-

35. ЦНПВ Жашківської районної ради
36. ЦХЕНТТУМ Кам’янської міської ради

4

2

-

-

-

-

-

-

2/ІІ,
ІІ
-

-

3/ІІІ

-

-

37. Черкаський районний ЦДЮТ

17

8

-

-

-

2/ІІІ

-

-

2

-

4/ІІ

-

5

1

-

-

-

-

-

-

-

-

5/ІІІ

1

1

-

-

-

-

-

-

1/ІІ

-

4

1

-

1/ІІ

-

-

-

3

-

-

8

6

-

-

-

-

-

1

-

5

5

-

-

-

-

-

-

-

14/7

7/5

Драбівська ДМШ К-Шевченківського
району Черкаської області
КЗ "ЧОЦРОД Черкаської обласної
39.
ради"
КПНЗ "БДЮТ" Балаклеївської
40.
сільської ради
Тальнівська загальноосвітня
41. санаторна школа-інтернат І-ІІІ
ступенів Черкаської обласної ради
38.

42. Черкаська ДМШ №5

Всього 252 133 2/2 14/10 6/5
Методист

Мікульська А.М.

27/10 21/11

17
3/І,
ІІІ

18

19

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/ІІІ

-

-

-

1

-

4/І,
ІІІ

-

4/ІІ,
ІІ,
ІІІ,
ІІІ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/І

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3/3

9/9

4/ІІІ,
1/ІІ ІІІ, ІІІ, ІІІ
5/І, І,
І, ІІ,
ІІІ
6/5 84/35 1/1

2/ІІ, 2/І,
ІІІ ІІІ
- 3/ІІ
- 4/ІІІ
3

2/2 18/10 31/14 7/4

Додаток 2
до наказу Комунального закладу
"Черкаський обласний центр
науково-технічної творчості
учнівської молоді Черкаської
обласної ради"
10.02.2020 № 28
Рейтингова таблиця
участі закладів позашкільної освіти Черкаської області
у І (обласному) етапі Всеукраїнського гуманітарного конкурсу
"Космічні фантазії"
№
з/п

Назва закладу освіти

1

2
КПНЗ "Ватутінська СЮТ"
Ватутінської міської ради
Золотоніський р. ЦТТ та ПУ
КЗ "Канівська міська СЮТ
Канівської міської ради
Черкаської області"
КПНЗ м.Черкаси "Міська СЮТ"
КЗ "Тальнівський РЦНТТДУМ
Тальнівської районної ради"
СЮТ м.Умані
Христинівська районна СЮТ
КЗ "ЧОЦНТТУМ Черкаської
обласної ради"
КЗ "Шполянський ЦНТТУМ"
Шполянської міської ради ОТГ
БДЮТ Монастирищенської р.ради
БДЮТ Смілянської міської ради
БДЮТ Чигиринської міської ради
Драбівський районний БДТ
Єрківський КПНЗ "БДЮТ
Єрківської селищної ради"
Звенигородський ЦДЮТ
Золотоніський БДЮТ
Золотоніський районний БДЮТ
Катеринопільський р. БДЮТ
КЗ "Вільшанська ДШМ
Городищенського району"
КЗ "Районний БДЮ
Городищенської районної ради"
КЗПО "ЦДЮТ" Іркліївської
сільської ради
КЗПО "ЦДЮТ"Степанецької ОТГ
КЗ "Шполянський ЦДЮТУМ"
Шполянської міської ради ОТГ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

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
11

3

3

7

10

5/17,5

5

4

9

6

15

10/15,0

8

3

6

7

13

8/16,0

9

6

5

4

9

4/18,0

10

6

4

4

8

ІІІ/18,5

10
-

4
-

4
-

6
-

10
-

5/17,5
-

12

8

2

2

4

ІІ/19,0

5

3

9

7

16

11/14,5

7
4
4
5

4
3
3
-

7
10
10
9

6
7
7
10

13
17
17
19

8/16,0
12/14,0
12/14,0
14/13,0

9

6

5

4

9

4/18,0

11
9
3
1

4
4
3
1

3
5
11
12

6
6
7
9

9
11
18
21

4/18,0
6/17,0
13/13,5
16/12,0

4

-

10

10

20

15/12,5

8

4

6

6

12

7/16,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

2

7

8

15

10/15,0

10
Продовження додатка 2
1
2
24. К-Шевченківський р. ЦДЮТ
25. Лисянський районний БДЮТ
Маньківський районний ЦДЮТ,
26.
МАН учнівської молоді
27. Міський БДЮТ м. Умані
ПНЗ "БМЦ Черкаської міської
28.
ради"
29. ПНЗ "ЦДЮТ м. Черкаси"
30. Тальнівський БДЮ
31. Христинівський районний БДЮТ
32. ЦДЮТ Смілянської р. ради
33. ЦДЮТ Уманської районної ради
34. ЦДЮТ Чорнобаївської р. ради
35. ЦНПВ Жашківської р. ради
ЦХЕНТТУМ Кам’янської міської
36.
ради
37. Черкаський районний ЦДЮТ
Драбівська ДМШ
38. К-Шевченківського району
Черкаської області
КЗ "ЧОЦРОД Черкаської обласної
39.
ради"
КПНЗ "БДЮТ" Балаклеївської
40.
сільської ради
Тальнівська загальноосвітня
41. санаторна школа-інтернат І-ІІІ
ступенів Черкаської обласної ради
42. Черкаська ДМШ №5
Методист

3
8
-

4
5
-

5
6
-

6
5
-

7
11
-

8
6/17,0
-

3

2

11

8

19

14/13,0

8

4

6

6

12

7/16,5

9

7

5

3

8

ІІІ/18,5

4
11
8
5
6
4
-

1
10
4
1
1
3
-

10
3
6
9
8
10
-

9
1
6
9
9
7
-

19
4
12
18
17
17
-

14/13,0
ІІ/19,0
7/16,5
13/13,5
12/14,0
12/14,0
-

4

2

10

8

18

13/13,5

17

8

1

2

3

І/19,5

5

1

9

9

18

13/13,5

1

1

12

9

21

16/12,0

4

1

10

9

19

14/13,0

8

6

6

4

10

5/17,5

5

5

9

5

14

9/15,5

Мікульська А.М.

Додаток 3
до наказу Комунального
закладу "Черкаський обласний
центр науково-технічної
творчості учнівської молоді
Черкаської обласної ради"
10.02.2020 № 28
Роботи переможців та призерів
І (обласного) етапу Всеукраїнського гуманітарного
конкурсу "Космічні фантазії", рекомендовані суддівською колегією
для участі у ІІ етапі Всеукраїнського гуманітарного конкурсу
"Космічні фантазії"
1.
"Сіра планета" – робота Ковби Вероніки, вихованки Золотоніського районного Будинку
дитячої та юнацької творчості.
2.
"Жива вода для Почечуї" – робота Коваленко Вікторії, вихованки комунального закладу
позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської ради Черкаської області.
3.
"Галактичні пригоди" – робота Стрельченко Маргарити, вихованки комунального закладу
"Тальнівський районний центр науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді Тальнівської районної
ради Черкаської області".
4.
"Космічна квітка добра" (вірш-пригода)" – робота Задирко Марії, вихованки Тальнівського
Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області.
5.
"Михайликові фантазії" – робота Партики Вероніки, вихованки Золотоніського районного
Будинку дитячої та юнацької творчості.
6.
"Мрії" – робота Руденко Вікторії, вихованки комунального закладу "Тальнівський районний
центр науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді Тальнівської районної ради Черкаської області".
7.
"Космічні фантазії" – робота Черній Анастасії, вихованки Міського Будинку дитячої та
юнацької творчості м. Умані Черкаської області.
8.
"Космічний простір" – робота Кучерюк Вікторії, вихованки Звенигородського центру дитячої
та юнацької творчості Звенигородської районної ради Черкаської області.
9.
"Космічні мрії" – робота Євичук Лілії, вихованки комунального закладу "Тальнівський
районний центр науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді Тальнівської районної ради Черкаської
області".
10.
"Космос" – робота Кучеренко Вероніки, вихованки комунального закладу "Шполянський
центр науково-технічної учнівської молоді" Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади.
11.
"Звіздар" – робота Олійник Юлії, вихованки Черкаської дитячої музичної школи № 5.
12.
"Незвіданий космос" – робота Сергійчук Вікторії, вихованки Будинку дитячої та юнацької
творчості Чигиринської міської ради Черкаської області.
13.
"Міжгалактичне місто" – робота Скакун Анастасії, вихованки Звенигородського центру
дитячої та юнацької творчості Звенигородської районної ради Черкаської області.
14.
"Магія космосу" – робота Бабій Яніни, вихованки Центру дитячої та юнацької творчості
Уманської районної ради Черкаської області.
15.
"Прибульці на планеті малинового кольору" – робота Гончар Марії, вихованки
комунального
закладу
"Районний
Будинок
дітей
та юнацтва Городищенської районної ради".
16.
"Космічні квіти" – робота Олійник Ольги, вихованки Черкаської дитячої музичної школи №
5.
17.
"Сузір'я України" – робота Строкань Богдана, вихованця Золотоніського будинку дитячої та
юнацької творчості.
18.
"Богиня Всесвіту" – робота Яловеженко Тетяни, вихованки Комунального закладу
"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради".
19.
"Марсі мані" грошова купюра планети Марс" – робота Завезиступ Вікторії, вихованки
позашкільного навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради.
20.
"Інопланетна вечеря" – робота Манжули Анни, вихованки комунального закладу "Канівська
міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської області".
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21.
"Малі мишенята вирішили в космосі побратись, на сирному місяці покататися" – робота
Карман Ярослави, вихованки Тальнівської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів
Черкаської обласної ради.
22.
"Дарує Всесвіт Україні Зірку Миру…" – робота Кульбіди Ілони, вихованки Тальнівський
Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області.
23.
"Здивування" – робота Островського Радомира, вихованця комунального закладу "Районний
Будинок дітей та юнацтва Городищенської районної ради".
24.
"Привіт із Марсу" – колективна робота Данільченко Мілани та Сугоняко Аліни, вихованок
позашкільного навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради.
25.
"Всесвіт у надійних руках" – робота Гринь Дар’ї, вихованки Золотоніського районного
Будинку дитячої та юнацької творчості.
26.
"Космічні друзі" – робота Сіленко Юлії, вихованки комунального позашкільного закладу
"Будинок дитячої та юнацької творчості" Балаклеївської сільської ради.
27.
"Прикраса космічної красуні" – робота Проценко Анастасії, вихованки міського Будинку
дитячої та юнацької творчості м. Умані Черкаської області.
28.
"Космодром "Hello Santa" – колективна робота Ярошенко Анастасії та Поломаренка
Святослава, вихованців комунального позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних
техніків".
29.
"Послання з далеких планет" – робота Нікітченко Юлії, вихованки комунального закладу
"Шполянський центр науково-технічної творчості учнівської молоді" Шполянської міської ради об'єднаної
територіальної громади Черкаської області.
30.
"Космічна подорож" – колективна робота Шкребтієнко Ангеліни, Касяненко Каміли,
вихованок Корсунь-Шевченківського районного центру дитячої та юнацької творчості Корсунь-Шевченківської
районної ради Черкаської області.
31.
"Зореліт" – робота Цехмістренка Дениса, вихованця Звенигородського центру дитячої та
юнацької творчості Звенигородської районної ради Черкаської області.
32.
"Палеоконтакт" – колективна робота Безгубої Надії, Носенка Романа, Баранник Аліни,
вихованців Золотоніського будинку дитячої та юнацької творчості.
33.
"Інопланетянин "Лола Бом з планети Сіндірелла" – робота Дякова Данила, вихованця
Будинку дитячої та юнацької творчості Монастирищенської районної ради.
34.
"Картина "Омріяна зустріч на Марсі" – робота Капустяна Данила, вихованця
Золотоніського районного Центру технічної творчості та підприємництва учнів.
35.
"Закоханий у землян" – робота Кутової Марії, вихованки позашкільного навчального закладу
"Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради.
36.
"За рамками реальності" – робота Полудненка Олександра, вихованця комунального
позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків".
37.
"Марсіанські квіти" – робота Власової Оксани, вихованки Черкаський районний центру
дитячої та юнацької творчості.

Методист

Мікульська А.М.

Додаток 4
до наказу Комунального
закладу "Черкаський обласний
центр науково-технічної
творчості учнівської молоді
Черкаської обласної ради"
10.02.2020 № 28
Автори робіт, які зайняли призові місця
у І (обласному) етапі Всеукраїнського гуманітарного конкурсу
"Космічні фантазії"
1.
Розділ "Декоративно-прикладне мистецтво":
1.1. "Вишивка" (вікова категорія 8-12 років):
І місце – Мельник Михайло, вихованець Золотоніського районного
Центру технічної творчості та підприємництва учнів, учень 4 класу Піщанської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золотоніської районної ради Черкаської
області (робота "Картина "Чи тепер, чи колись із солодким хрустом, зайчик
місяця надгриз, думав, що капуста", керівник Шандра О.І.).
1.2. "Вишивка" (вікова категорія 13-16 років):
ІІ місце – Гладишева Карина, вихованка Будинку дитячої та юнацької
творчості Чигиринської міської ради, учениця 7 класу Чигиринського
навчально-виховного комплексу "Спеціалізований заклад загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів № 2 – заклад дошкільної освіти" Чигиринської міської ради
Черкаської області (робота "Сатурн", керівник Швець Л.О.).
1.3. "М’яка іграшка" (вікова категорія 8-12 років):
І місце – Гук Анастасія, вихованка Будинку дитячої та юнацької
творчості
Монастирищенської
районної
ради,
учениця
4
класу
Монастирищенського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ліцей
"Ерудит" Монастирищенської районної ради Черкаської області (робота
"Іншопланетянин з планети КЕП", керівник Бондаренко Т.В.);
І місце – Данільченко Мілана, Сугоняко Аліна, вихованки позашкільного
навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської
ради, учениці 4 класів Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26
ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області (колективна робота
"Привіт із Марсу", керівник Чернюк Л.В.);
ІІ місце – Кравченко Анна, вихованка комунального закладу "Канівська
міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської області",
учениця 3 класу Канівської гімназії імені Івана Франка Канівської міської ради
Черкаської області (робота "Я прийшов з миром!", керівник Руденко В.М.);
ІІІ місце – Рябчун Аліна, вихованка Тальнівського Будинку дітей
та юнацтва Тальніської міської ради Черкаської області, учениця 6 класу
Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Тальнівської міської
ради Черкаської області (робота "Суничка з планети "Полуничка", керівник
Віслобокова В.І.);
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ІІІ місце – Мазурець Ярослава, вихованка Христинівського районного
будинку дитячої та юнацької творчості Христинівської районної ради
Черкаської області, учениця 5 класу Христинівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 2 Христинівської районної ради Черкаської області (робота
"Політ на Меркурій", керівник Безверхня Т.В.);
ІІІ місце – Кадет Вікторія, Лавренко Маргарита, вихованки
Маньківського районного центру дитячої та юнацької творчості, мала академія
наук учнівської молоді, учениці 5 та 4 класів відповідно Маньківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Маньківської районної ради
Черкаської області (колективна робота "Зустріч на місяці", керівник
Талабанюк Т.В.).
1.4. "М’яка іграшка" (вікова категорія 13-16 років):
І місце – Гринь Дар'я, вихованка Золотоніського районного будинку
дитячої та юнацької творчості, учениця 9 класу Пальмірської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Золотоніської районної ради Черкаської області (робота
"Всесвіт у надійних руках", керівник Кулик Т.Б.);
І місце – Онищенко Анна, Петреченко Євгенія, вихованки комунального
закладу "Канівська міська станція юних техніків Канівської міської ради
Черкаської області", учениці 6 класів Канівської гімназії імені Івана Франка
Канівської міської ради Черкаської області (колективна робота "Мешканці
планети Іф", керівник Денисенко А.В.);
ІІ місце – Сіленко Юлія, вихованка комунального позашкільного
навчального закладу "Будинок дитячої та юнацької творчості" Балаклеївської
сільської ради, учениця 7 класу закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів
села Мале Старосілля Балаклеївської сільської ради (робота "Космічні друзі",
керівник Олійник Л.В.);
ІІІ місце – Михайлюк Олександр, вихованець Будинку дитячої
та юнацької творчості Монастирищенської районної ради, учень 7 класу
опорного
закладу
загальної
середньої
освіти
"Монастирищенська
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5" Монастирищенської районної ради
Черкаської області (робота "Іншопланетянин "Всевидяче око", керівник
Кульчіцька Н.Є.).
1.5. "Вироби з бісеру, прикраси" (вікова категорія 8-12 років):
І місце – Проценко Анастасія, вихованка міського Будинку дитячої
та юнацької творчості міста Умані Черкаської області, учениця 5 класу
Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 ім. М.П. Бажана
Уманської міської ради Черкаської області (робота "Прикраса космічної
красуні", керівник Сліпченко О.Г.);
ІІ місце – Опара Софія, вихованка Будинку дитячої та юнацької творчості
Смілянської міської ради Черкаської області, учениця 5 класу Смілянської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12 Смілянської міської ради Черкаської
області (робота "Космічні квіти", керівник Опара С.Є.);
ІІІ місце – Коваленко Альона, вихованка Золотоніського районного
Центру технічної творчості та підприємництва учнів, учениця 6 класу
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Піщанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золотоніської районної ради
Черкаської області (робота "Браслет "Місячні поляни та кратери чекають…",
керівник Войнова Г.В.).
1.6. "Вироби з бісеру, прикраси" (вікова категорія 13-16 років):
ІІ місце – Скітецька Іванна, вихованка Комунального закладу
"Тальнівський районний центр науково-технічної творчості дітей та учнівської
молоді Тальнівської районної ради Черкаської області", учениця 7 класу
Білашківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Тальнівської районної ради
Черкаської області (робота "А зорі Всесвіту мріям нашим світять", керівник
Галіцька В.Д.);
ІІІ місце – Мульченко Аліна, вихованка комунального закладу
"Тальнівський районний центр науково-технічної творчості дітей та учнівської
молоді Тальнівської районної ради Черкаської області", учениця 9 класу
Вишнопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тальнівської районної
ради Черкаської області (робота "Festina lente" – "Поспішай повільно", керівник
Дерещук О.В.).
1.7. "Паперопластика, оригамі" (вікова категорія 8-12 років):
І місце – Ярошенко Анастасія, Поломаренко Святослав, вихованці
комунального позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція
юних техніків", учні 2 та 4 класу відповідно Черкаської спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів № 33 ім. В. Симоненка Черкаської міської ради Черкаської області
(колективна робота "Космодром "Нello Santa", керівник Поломаренко Н.В.);
ІІ місце – Рибалко Крістіна, вихованка Будинку дитячої та юнацької
творчості Смілянської міської ради Черкаської області, учениця 4 класу
Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Смілянської міської
ради Черкаської області (робота "Зіркова галактика", керівник Корсун О.В.);
ІІІ місце – Шум Магдалина, вихованка комунального закладу
"Шполянський центр науково-технічної творчості учнівської молоді"
Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади, учениця 4 класу
Шполянського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 2-ліцей" Шполянської міської ради об'єднаної територіальної
громади Черкаської
області
(робота "Космічні
квіти",
керівник
Сорокопудова Л.В.);
ІІІ місце – Крайня Ангеліна, вихованка Черкаського районного центру
дитячої та юнацької творчості, учениця 2 класу Шелепуської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради Черкаської області (робота
"Космічний маяк", керівник Білик Н.І.).
1.8.
"Паперопластика, оригамі" (вікова категорія 13-16 років):
І місце – Ковба Максим, вихованець Золотоніського районного Центру технічної творчості та
підприємництва учнів, учень 6 класу Гладківщинсього навчально-виховний комплексу "Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад" Золотоніської районної ради Черкаської (робота "Картина "В
космічний простір", керівник Казка О.М.);

ІІ місце – Чорнобой Віталій, вихованець Христинівського районного
будинку дитячої та юнацької творчості Христинівської районної ради
Черкаської області, учень 8 класу (індивідуальна форма навчання)
Христинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Христинівської
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районної ради Черкаської області (робота "Зоряне диво", керівник
Погребняк Ж.В.);
ІІІ місце – Баволяк Дар'я, вихованка Будинку дитячої та юнацької
творчості Чигиринської міської ради Черкаської області, учениця 8 класу
Чигиринського навчально-виховного комплексу "Спеціалізований заклад
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 – заклад дошкільної освіти"
Чигиринської міської ради Черкаської області (робота "Вперше на Марсі",
керівник Філоненко Д.С.).
1.9. "Композиції на тлі" (вікова категорія 8-12 років):
І місце – Нікітченко Юлія, вихованка комунального закладу
"Шполянський центр науково-технічної творчості учнівської молоді"
Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської
області, учениця 3 класу Шполянської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №1 Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади
Черкаської області (робота "Послання з далеких планет", керівник
Сорокопудова Л.О.);
ІІ місце – Дзержинський Олександр, Виноградова Юлія, вихованці
Маньківського районного центру дитячої та юнацької творчості, мала академія
наук учнівської молоді, учні 1 класу Маньківського навчально-виховного
комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія" Маньківської
районної ради, Черкаської області (колективна робота "Десь на далеких
планетах", керівник Мельник С.С.);
ІІ місце – Литвиненко Богдана, вихованка Центру дитячої та юнацької
творчості Чорнобаївської районної ради Черкаської області, учениця 3 класу
Чорнобаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Чорнобаївської
районної ради Черкаської області (робота "Чарівний космос", керівник
Хоменко І.В.);
ІІІ місце – Мікульський Даниїл, вихованець Комунального закладу
"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді
Черкаської обласної ради", учень 5 класу Черкаської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 4 Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Мишка
в небі ласувала…", керівник Мікульська А.М.);
ІІІ місце – Панщанна Анастасія, вихованка комунального закладу
"Тальнівський районний центр науково-технічної творчості дітей та учнівської
молоді Тальнівської районної ради Черкаської області", учениця 2 класу
Кривоколінського навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний
заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Тальнівської районної ради
Черкаської області (робота "Майбутнє Всесвіту в наших руках", керівник
Півторак Л.В.).
1.10. "Вироби із різних матеріалів" (металу, дерева, пластику тощо)
(вікова категорія 8-12 років):
І місце – Шкребтієнко Ангеліна, Касяненко Каміла, вихованки
Корсунь-Шевченківського районного центру дитячої та юнацької творчості

17
Продовження додатка 4
Корсунь-Шевченківської районної ради Черкаської області, учениці 5 класу
Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 КорсуньШевченківської районної ради Черкаської області (робота "Космічна подорож",
керівник Резніченко Л.І.);
ІІ місце – Антонюк Андрій, вихованець Корсунь-Шевченківського
районного центру дитячої та юнацької творчості Корсунь-Шевченківської
районної ради Черкаської області, учень 3 класу Корсунь-Шевченківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Корсунь-Шевченківської районної
ради Черкаської області (робота "Космічний прибулець – 2020", керівник
Карпенко О.В.);
ІІ місце – Луговенко Тимур, вихованець Єрківського комунального
закладу позашкільної освіти "Будинок дитячої та юнацької творчості"
Єрківської селищної ради Черкаської області, учень 4 класу Єрківського
закладу загальної середньої освіти I-III ступенів імені Героя України
В.М.Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області (робота "Спот",
керівник Якшова Л.Г.);
ІІ місце – Сайченко Юліана, вихованка Єрківського комунального
закладу позашкільної освіти "Будинок дитячої та юнацької творчості"
Єрківської селищної ради Черкаської області, учениця 4 класу Єрківського
закладу загальної середньої освіти I-III ступенів імені Героя України
В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області (робота "Сон
комети", керівник Якшова Л.Г.);
ІІІ місце – Ворона Вікторія, вихованка Будинку дитячої та юнацької
творчості Смілянської міської ради Черкаської області, учениця 2 класу
Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Смілянської міської
ради Черкаської області (робота "Інопланетний вікенд", керівник Чернай А.О.);
ІІІ місце – Конюшок Роксолана, Боровик Поліна, вихованки
комунального позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція
юних техніків", учні 2 класів Черкаської спеціалізованої школи I-III ступенів
№18 імені В'ячеслава Чорновола Черкаської міської ради Черкаської області
(робота "Стоянка луноходу", керівник Малород Г.В.).
1.11. "Вироби із різних матеріалів" (металу, дерева, пластику тощо)
(вікова категорія 13-16 років):
І місце – Цехмістренко Денис, вихованець Звенигородського центру
дитячої та юнацької творчості Звенигородської районної ради Черкаської
області, учень 7 класу Звенигородської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3
Звенигородської районної ради Черкаської області (робота "Зореліт", керівник
Поєдинок М.П.);
І місце – Безгуба Надія, Носенко Роман, Баранник Аліна, вихованці
Золотоніського будинку дитячої та юнацької творчості, учні 7, 8 та 7 класу
відповідно Золотоніської гімназії ім. С.Д. Скляренка Золотоніської міської ради
Черкаської області (колективна робота "Палеоконтакт", керівники Носуля В.І.,
Лисаненко М.М., Безгуба Т.Б.);
ІІ місце – Стрільчик Євгеній, вихованець станції юних техніків
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міста Умані, учень 7 класу Уманської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12
з поглибленим вивченням англійської мови Уманської міської ради Черкаської
області (робота "Космічний корабель Міжпланетного експреса", керівник
Стрільчик Л.І.);
ІІІ місце – Нікончук Віктор, вихованець Тальнівського Будинку дітей
та юнацтва Тальніської міської ради Черкаської області, учень 7 класу
Тальнівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 1-гімназія" Тальнівської міської ради Тальнівського району
Черкаської області (робота "Робот "Мейсон"-2000", керівник Горбаченко Н.М.).
1.12. "Інші техніки виконання" (вікова категорія 8-12 років):
І місце – Дяков Данило, вихованець будинку дитячої та юнацької
творчості
Монастирищенської
районної
ради,
учень
3
класу
Монастирищенського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ліцей
"Ерудит" Монастирищенської районної ради Черкаської області (робота
"Інопланетянин "Лола Бом з планети Сіндірелла", керівник Дякова О.В.);
І місце – Капустян Данило, вихованець Золотоніського районного Центру
технічної творчості та підприємництва учнів, учень 4 класу Піщанської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золотоніської районної ради Черкаської
області (робота "Картина "Омріяна зустріч на Марсі", керівник Дарій Г.С.);
І місце – Донець Варвара, вихованка Золотоніського будинку дитячої
та юнацької
творчості,
учениця
1
класу
Золотоніської
гімназії
ім. С.Д. Скляренка Золотоніської міської ради Черкаської області (робота
"Загублені у зірках", керівник Паранічева Л.А.);
ІІ місце – Богуславська Настя, вихованка Центру дитячої та юнацької
творчості Чорнобаївської районної ради Черкаської області, учениця 2 класу
Чорнобаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Чорнобаївської
районної ради Черкаської області (робота "Різдвяний дідух-оберіг Всесвіту",
керівник Пуха Л.Б.);
ІІ місце – Нелопко Юрій, вихованець комунального закладу "Черкаський
обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради",
учень 5 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19
Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Космічні фантазії",
керівник Хулап Л.І.);
ІІІ 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 ліціей № 5 Ватутінської міської
ради Черкаської області" (робота "Погляд у Всесвіт", керівник Єніна О.В.);
ІІІ місце – Пушкіна Анна, вихованка позашкільного навчального закладу
"Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, учениця
5 класу Черкаської гімназії № 9 ім. О.М. Луценка Черкаської міської ради
Черкаської області (робота "Космічна вечірка", керівник Коваленко А.О.).
1.13. "Інші техніки" (вікова категорія 13-16 років):
І місце – Кутова Марія, вихованка позашкільного навчального закладу
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"Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, учениця
8 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської
міської ради Черкаської області (робота "Закоханий у землян", керівник
Тимошенко Г.В.);
ІІ місце – Трюхан Наталія, вихованка Центру дитячої та юнацької
творчості Чорнобаївської районної ради Черкаської області, учениця 9 класу
Лукашівського навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний
заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Чорнобаївської районної ради
Черкаської області (робота "Космічні янголи", керівник Журавель Л.В.);
ІІІ місце – Тарахтій Мирослава, вихованка міського Будинку дитячої
та юнацької творчості міста Умані Черкаської області, учениця 8 класу
Уманської загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів № 14 Уманської міської ради
Черкаської області (робота "Діточки-зірочки дуже полюбляють гойдалочки",
керівник Шпортко Л.В.);
ІІІ місце – Канельська Юлія, вихованка позашкільного навчального
закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради,
учениця 8 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 13
Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Зародження життя
на далекій планеті", керівник Коваленко А.О.).
1.14. Розділ "Настільна гра" (вікова категорія 8-12 років):
І місце – Заруба Ілля, Поломаренко Святослав, вихованці комунального позашкільного навчального
закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", учні 4 класу Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської
ради Черкаської області та Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 33 імені Василя Симоненка
відповідно (колективна робота "Вizzy board "Міжгалактична подорож для найменших", керівник Поломаренко
Н.В.);
ІІ місце – Білик Аміна, вихованка Єрківського комунального закладу позашкільної освіти "Будинок
дитячої та юнацької творчості" Єрківської селищної ради Черкаської області, учениця 3 класу Єрківського
закладу загальної середньої освіти I-III ступенів імені Героя України В.М. Чорновола Єрківської селищної ради
Черкаської області (робота "Спіймайка", керівник Якшова Л.Г.);

ІІІ місце – Горбаченко Дарина, вихованка Тальнівського Будинку дітей
та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 6 класу
Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Тальнівської
міської ради Черкаської області (робота "Комети, планети, сузір'я", керівник
Нишпора Л.В.).
1.15. Розділ "Настільна гра" (вікова категорія 13-16 років):
І місце – Сіваков Богдан, вихованець Тальнівського Будинку дітей
та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учень 9 класу
Тальнівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №1-гімназія" Тальнівської міської ради Тальнівського району
Черкаської
області
(робота
"Космічний
калейдоскоп",
керівник
Маляренко Н.В.);
ІІ місце – Рибак Аліна, учениця 7 класу Тальнівської загальноосвітньої
санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів Черкаської обласної ради (робота
"Космічний артист", керівник Маляренко Н.В.).
2.
Розділ "Образотворче мистецтво":
2.1. "Живопис" (вікова категорія 8-12 років):
І місце – Євичук Лілія, вихованка комунального закладу "Тальнівський
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районний центр науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді
Тальнівської районної ради Черкаської області", учениця 3 класу Зеленьківської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Тальнівської районної ради Черкаської
області (робота "Космічні мрії", керівник Сатанівська І.Є.);
І місце – Кучеренко Вероніка, вихованка комунального закладу
"Шполянський центр науково-технічної творчості учнівської молоді"
Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської
області, учениця 4 класу Шполянського навчально-виховного комплексу
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – гімназія" Шполянської міської ради
об`єднаної територіальної громади Черкаської області (робота "Космос",
керівник Полулях Я.О.);
І місце – Олійник Юлія, вихованка Черкаської дитячої музичної
школи № 5, учениця 2 класу Першої міської гімназії Черкаської міської ради
Черкаської області (робота "Звіздар", керівник Курська О.С.);
ІІ місце – Кучерюк Вікторія, вихованка Звенигородського центру дитячої
та юнацької творчості Звенигородської районної ради Черкаської області,
учениця 6 класу Звенигородської загальноосвітньої школи I-II cтупенів № 4
Звенигородської районної ради Черкаської області (робота "Космічний
простір", керівник Безверха О.М.);
ІІ місце – Мисько Єлизавета, вихованка станції юних техніків
міста Умані, учениця 4 класу Уманського навчально-виховного комплексу
№ 17 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад"
Уманської міської ради Черкаської області (робота "Зоряна вершниця",
керівник Баклицька Ю.Д.);
ІІ місце – Шевченко Вероніка, Шевченко Аліна, Шевченко Олена,
Гаць Ангеліна, вихованки Черкаського районного центру дитячої та юнацької
творчості, учениці 6, 4, 6 та 5 класів відповідно Софіївської загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів Черкаської районної ради Черкаської області (колективна
робота "Старий хутір", керівник Кравець М.Ф.);
ІІ місце – Федоренко Марія, вихованка Черкаської дитячої музичної
школи № 5, учениця 4 класу Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради
Черкаської області (робота "Космонавт", керівник Курська О.С.);
ІІ місце – Лобода Юлія, вихованка Золотоніського будинку дитячої
та юнацької
творчості,
учениця
4
класу
Золотоніської
гімназії
ім. С.Д. Скляренка Золотоніської міської ради Черкаської області (робота
"Зіронька ясна", керівник Строкань В.М.);
ІІІ місце – Бруско Зоряна, вихованка комунального закладу "Районний
Будинок дітей та юнацтва Городищенської районної ради", учениця 4 класу
Городищенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Городищенської
районої ради Черкаської області (робота " Дослідження Космосу", керівник
Близнюк О.О.);
ІІІ місце – Фартушна Поліна, вихованка Будинку дитячої та юнацької
творчості
Монастирищенської
районної
ради,
учениця
6
класу
Монастирищенського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ліцей
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"Ерудит" Монастирищенської районної ради Черкаської області (робота
"Погляд крізь час", керівник Дякова О.В.);
ІІІ місце – Макаренко Лука, учень 4 класу Тальнівської загальноосвітньої
санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів Черкаської обласної ради (робота "Я
хатинку-ракету змайструю і у всесвіт на ній помандрую, там казкові планети
побачу, а любов до землі я не втрачу", керівник Маляренко Н.В.);
ІІІ місце – Кіхтенко Софія, учениця 6 класу Тальнівської
загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів Черкаської
обласної ради (робота "З сиром можна скрізь літати про це всі повинні знати",
керівник Маляренко Н.В.);
ІІІ місце – Руденко Кіра, учениця 6 класу Тальнівської загальноосвітньої
санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів Черкаської обласної ради (робота
"Про свій сон усім зізналась як на місяці каталась", керівник Маляренко Н.В.);
ІІІ місце – Гаріна Валентина, вихованка позашкільного навчального
закладу "Центр дитячої та юнацької творчості м. Черкаси", учениця 6 класу
приватного закладу "Християнська адвентистська гімназія "Оазис надії"
(робота "Там де нас немає, куди ніколи не дістатись, живе планета дивної
краси", керівник Булаженко Н.В.).
2.2. "Живопис" (вікова категорія 13-16 років):
І місце – Скакун Анастасія, вихованка Звенигородського центру дитячої
та юнацької творчості Звенигородської районної ради Черкаської області,
учениця 8 класу Звенигородської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3
Звенигородської районної ради Черкаської області (робота "Міжгалактичне
місто", керівник Безверха О.М.);
І місце – Бабій Яніна, вихованка Центру дитячої та юнацької творчості
Уманської районної ради Черкаської області, учениця 7 класу Танського
навчально-виховного
комплексу
"Дошкільний
навчальний
заклад –
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Уманської районної ради" (робота "Магія
космосу", керівник Вовнянко І.В.);
І місце – Тихенко Владислав, вихованець комунального закладу
"Районний Будинок дітей та юнацтва Городищенської районної ради", учень
11 класу Городищенського економічного ліцею Городищенської районної ради
Черкаської області (робота "Міжгалактичне кохання", керівник Близнюк О.О.);
І місце – Мисан Марія, вихованка Черкаської дитячої музичної
школи № 5, учениця 3 курсу Черкаського гуманітарно-правового ліцею
Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Зародження Всесвіту",
керівник Курська О.С.);
І місце – Олійник Ольга, вихованка Черкаської дитячої музичної
школи № 5, учениця 7 класу Першої міської гімназії Черкаської міської ради
Черкаської області (робота "Космічні квіти", керівник Курська О.С.);
ІІ місце – Сергійчук Вікторія, вихованка Будинку дитячої та юнацької
творчості Чигиринської міської ради Черкаської області, учениця 9 класу
Чигиринського навчально-виховного комплексу "Спеціалізований заклад
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 – заклад дошкільної освіти"
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Чигиринської міської ради Черкаської (робота "Незвіданий космос", керівник
Філоненко Д.С.);
ІІ місце – Гончар Марія, вихованка комунального закладу "Районний
Будинок дітей та юнацтва Городищенської районної ради", учениця 7 класу
Городищенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Городищенської
районної ради Черкаської області (робота "Прибульці на планеті малинового
кольору", керівник Близнюк О.О.);
ІІ місце – Музиченко Каріна, вихованка комунального закладу
"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді"
Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської
області, учениця 10 класу Шполянського навчально-виховного комплексу
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2–ліцей" Шполянської міської ради
об'єднаної територіальної громади Черкаської області (робота "Жива планета
Земля", керівник Гегельська Л.М.);
ІІ місце – Дахненко Катерина, вихованка позашкільного навчального
закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради,
учениця 8 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17
Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Таємні спостерігачі",
керівник Тимошенко Г.В.);
ІІ місце – Строкань Богдан, вихованець Золотоніського будинку дитячої
та юнацької творчості, учень 8 класу Золотоніської загальноосвітньої
санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів Черкаської обласної ради (робота
"Сузір'я України", керівник Строкань В.М.);
ІІ місце – Яловеженко Тетяна, вихованка Комунального закладу
"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді
Черкаської обласної ради", учениця 8 класу Черкаської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 4 Черкаської міської ради Черкаської області (робота
"Богиня Всесвіту", керівник Малород Г.В.);
ІІІ місце – Макаренко Софія, вихованка Корсунь-Шевченківського
районного Центру дитячої та юнацької творчості, учениця 11 класу КорсуньШевченківської гімназії Корсунь-Шевченківської районної ради Черкаської
області (робота "Привіт із космосу", керівник Дуженко М.В.);
ІІІ місце – Собченко Анастасія, Трутень Дар'я, вихованки КорсуньШевченківського районного Центру дитячої та юнацької творчості, учениці
7 класу Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1
Корсунь-Шевченківської районної ради Черкаської області (робота "Подорож у
загадковий Всесвіт", керівник Мартинова В.Ю.);
ІІІ місце – Вітряненко Анастасія, вихованка Єрківського комунального
закладу позашкільної освіти "Будинок дитячої та юнацької творчості"
Єрківської селищної ради Черкаської області, учениця 7 класу Єрківського
закладу загальної середньої освіти I-III ступенів імені Героя України
В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області (робота
"Інопланетна цариця", керівник Куцаєнко І.О.);
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ІІІ місце – Кальніцька Марія, вихованка Христинівського районного
будинку дитячої та юнацької творчості Христинівської районної ради
Черкаської області, учениця 8 класу Верхняцької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 2 Христинівської районної ради Черкаської області (робота
"Панський кут", керівник Слюсарська Ж.П.);
ІІІ місце – Таран Дарина, вихованка Центру художньо-естетичної
та науково технічної творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради,
учениця 8 класу комунального закладу "Кам'янський ліцей № 1 Кам'янської
міської ради Черкаської області" (робота "Далекі планети", керівник
Пляченко Д.В.);
ІІІ місце – Костенюк Марина, вихованка позашкільного навчального
закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради,
учениця 10 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22
Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Місто майбутнього",
керівник Коваленко А.О.);
ІІІ місце – Черепенко Леся, учениця 9 класу Тальнівської
загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів Черкаської
обласної ради (робота "Незвична музика із космосу лунає космічна дискотека
всіх до танцю припрошає", керівник Маляренко Н.В.);
ІІІ місце – Кравчук Анна, вихованка Черкаської дитячої музичної
школи № 5, учениця 9 класу Черкаської спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів № 28 ім. Т.Г. Шевченка Черкаської міської ради Черкаської
області (робота "Космічний мандрівник", керівник Курська О.С.);
ІІІ місце – Тригуб Анна, вихованка Драбівської дитячої музичної школи
Корсунь-Шевченківського району, учениця 7 класу Деренковецького
навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний заклад –
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Набутівської сільської ради КорсуньШевченківського району Черкаської області (робота "Релакс на місяці",
керівник Курінна М.А.);
ІІІ місце – Теліженко Назар, вихованець Катеринопільського районного
будинку дитячої та юнацької творчості Катеринопільської районної ради
Черкаської області, учень 7 класу комунального закладу "Катеринопільський
навчально – виховний комплекс № 2 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад" Катеринопільської районної ради Черкаської
області (робота "Міжгалактичний зореліт", керівник Кіяніченко В.М.).
2.3. "Комікси" (вікова категорія 8-12 років):
ІІ місце – Баглай Софія, вихованка Тальнівського Будинку дітей
та юнацтва Тальніської міської ради Черкаської області, учениця 4 класу
Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 2 Тальнівської міської
ради Черкаської області (робота "Щоб наладилась розмова міжгалактична треба
мова. Українська – гарна дуже! Пошир її у Всесвіті, друже!", керівник
Вербовська Т.В.).
2.4. "Дизайн космічної валюти" (вікова категорія 8-12 років):
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І місце – Завезиступ Вікторія, вихованка позашкільного навчального
закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради,
учениця 5 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4
Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Марсі мані" грошова
купюра планети Марс", керівник Коваленко А.О.);
ІІ місце – Гудзенко Єгор, вихованець Тальнівського Будинку дітей
та юнацтва Тальніської міської ради Черкаської області, учень 5 класу
Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 2 Тальнівської міської
ради Черкаської області (робота "В нас єдина є валюта. Це для дружби дуже
круто!", керівник Вербовська Т.В.).
2.5. "Графіка" (вікова категорія 8-12 років):
І місце – Манжула Анна, вихованка комунального закладу "Канівська
міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської області",
учениця 6 класу Канівської загальноосвітньої школи I-ІІІ ступенів № 4
Канівської міської ради Черкаської області (робота "Інопланетна вечеря",
керівник Дехтяренко О.Ю.);
І місце – Карман Ярослава, вихованка та учениця 4 класу Тальнівської
загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів Черкаської
обласної ради (робота "Малі мишенята вирішили в космосі побратись, на
сирному місяці покататися", керівник Маляренко Н.В.);
ІІ місце – Куцаєнко Катерина, вихованка Єрківського комунального
закладу позашкільної освіти "Будинок дитячої та юнацької творчості"
Єрківської селищної ради Черкаської області, учениця 3 класу Єрківського
закладу загальної середньої освіти I-III ступенів імені Героя України
В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області (робота "Летюча
фантазія", керівник Куцаєнко І.О.);
ІІ місце – Каюк Данило, вихованець Звенигородського центру дитячої
та юнацької творчості Звенигородської районної ради Черкаської області, учень
5 класу Звенигородської спеціалізованої школи І-ІІ ступенів № 5
Звенигородської районної ради Черкаської області (робота "Порятунок
Ековсесвіту", керівник Каюк Т.В.);
ІІІ місце – Семчук Данііл, вихованець Корсунь-Шевченківського
районного центру дитячої та юнацької творчості, учень 7 класу КорсуньШевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 КорсуньШевченківської районної ради Черкаської області (робота "Містичний Всесвіт",
керівник Дуженко М.В.);
ІІІ місце – Гальчинська Вікторія, вихованка Єрківського комунального
закладу позашкільної освіти "Будинок дитячої та юнацької творчості"
Єрківської селищної ради Черкаської області, учениця 4 класу Єрківського
закладу загальної середньої освіти I-III ступенів імені Героя України
В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області (робота "Планета
Небулонія", керівник Куцаєнко І.О.).
2.6. "Графіка" (вікова категорія 13-16 років):
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І місце – Островський Радомир, вихованець комунального закладу
"Районний Будинок дітей та юнацтва Городищенської районної ради", учень
7 класу опорного навчального закладу – Городищенської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 3 Городищенської районної ради Черкаської області
(робота "Здивування", керівник Островська О.Б.);
ІІ місце – Кульбіда Ілона, вихованка Тальнівського Будинку дітей
та юнацтва Тальніської міської ради Черкаської області, учениця 9 класу
Тальнівського економіко-математичного ліцею Тальнівської міської ради
Тальнівського району Черкаської області (робота "Дарує Всесвіт Україні Зірку
Миру…", керівник Маляренко Н.В.);
ІІІ місце – Таран Георгій, вихованець Тальнівського Будинку дітей
та юнацтва Тальніської міської ради Черкаської області, учень 10 класу
Тальнівського економіко-математичного ліцею Тальнівської міської ради
Тальнівського району Черкаської області (робота "Куди б я не літав, навік тебе
запам'ятаю і навіть серед тисячі світів знайду стежину до рідного краю",
керівник Маляренко Н.В.);
ІІІ місце – Демиденко Дарина, вихованка комунального закладу
"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді"
Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської
області, учениця 9 класу Шполянського навчально-виховного комплексу
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 – ліцей" Шполянської міської ради
об'єднаної територіальної громади Черкаської області (робота "Дивний сон",
керівник Гегельська Л.М.).
3.
Розділ "Література":
3.1. "Поезія" (вікова категорія 8-12 років):
І місце – Стрельченко Маргарита, вихованка комунального закладу
"Тальнівський районний центр науково-технічної творчості дітей та учнівської
молоді Тальнівської районної ради", учениця 5 класу Кривоколінського
навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний заклад –
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Тальнівської районної ради Черкаської
області (робота "Галактичні пригоди", керівник Панщанна В.О.);
ІІ місце – Ковба Вероніка, вихованка Золотоніського районного будинку
дитячої та юнацької творчості, учениця 4 класу Пальмірської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Золотоніської районної ради Черкаської області (робота
"Сіра планета", керівник Переясловець Л.В.);
ІІ місце – Кузьменко Олександр, вихованець Христинівського районного
будинку дитячої та юнацької творчості Христинівської районної ради
Черкаської області, учень 4 класу Синицької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Христинівської районної ради Черкаської області (робота
"Космічний сон", керівник Щерба Т.Л.);
ІІ місце – Коваленко Вікторія, вихованка комунального закладу
позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської
ради Черкаської області, учениця 6 класу комунального закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 6 Ватутінської міської
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ради Черкаської області" (робота "Жива вода для Почечуї", керівник
Горова О.В.);
ІІІ місце – Рикало Адель, вихованка Тальнівського Будинку дітей
та юнацтва Тальніської міської ради Черкаської області, учениця 2 класу
Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 2 Тальнівської міської
ради Черкаської області (робота "Небесні жителі", керівник Нишпора Л.В.);
ІІІ місце – Клименко Богдан, вихованець Центру художньо-естетичної
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 "Ми летимо на Марс", керівник
Несененко Н.І.);
ІІІ місце – Мельник Альона, вихованка станції юних техніків
міста Умані, учениця 3 класу Уманської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 5 ім. В.І. Чуйкова Уманської міської ради Черкаської області
(робота "Сузір'я миру", керівник Людвенко І.Ю.);
ІІІ місце – Дудник Ліза, вихованка Центру дитячої та юнацької творчості
Смілянської районної ради, учениця 4 класу закладу загальної середньої освіти
І-ІІ ступенів села Теклине Балаклеївської сільської ради Черкаської області
(робота "Космос і Півень", керівник Шугар Т.В.).
3.2. "Поезія" (вікова категорія 13-16 років):
І місце – Задирко Марія, вихованка Тальнівського Будинку дітей
та юнацтва Тальніської міської ради Черкаської області, учениця 7 класу
Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 2 Тальнівської міської
ради Черкаської області (робота "Космічна квітка добра" (вірш-пригода)",
керівник Нишпора Л.В.);
І місце – Черній Анастасія, вихованка міського Будинку дитячої
та юнацької творчості міста Умані Черкаської області, учениця 10 класу
Уманського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 7 – колегіум" Уманської міської ради Черкаської області
(робота "Космічні фантазії", керівник Глобчак С.В.);
ІІ місце – Партика Вероніка, вихованка Золотоніського районного
будинку дитячої та юнацької творчості, учениця 9 класу Пальмірської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золотоніської районної ради Черкаської
області (робота "Михайликові фантазії", керівник Переясловець Л.В.);
ІІ місце – Руденко Вікторія, вихованка комунального закладу
"Тальнівський районний центр науково-технічної творчості дітей та учнівської
молоді Тальнівської районної ради", учениця 8 класу Кривоколінського
навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний заклад –
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Тальнівської районної ради Черкаської
області (робота "Мрії", керівник Панщанна В.О.);
ІІІ місце – Хуторний Владислав, вихованець комунального закладу
позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської
ради Черкаської області, учень 8 класу комунального закладу загальної
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середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 1 Ватутінської міської
ради Черкаської області" (робота "Поклик земний", керівник Ткаченко В.І.);
ІІІ місце – Свиридюк Валерія, вихованка міського Будинку дитячої
та юнацької творчості міста Умані Черкаської області, учениця 7 класу
Уманської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12 з поглибленим вивченням
англійської мови Уманської міської ради Черкаської області (робота
"Незвичайні пригоди у звичайному космосі", керівник Попова О.Б.).
4.
Розділ "Комп’ютерна графіка":
4.1. "Комп’ютерна графіка" (вікова категорія 8-12 років):
І місце – Васильківський Артем, вихованець Комунального закладу
"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді
Черкаської обласної ради", учень 6 класу Черкаського навчально-виховного
комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей спортивного профілю
№ 34" Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Космічні
нападники", керівник Луцик О.П.);
ІІ місце – Вельченко Максим, вихованець Черкаського районного центру
дитячої та юнацької творчості, учень 6 класу Чорнявського навчальновиховного комплексу "Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів" Черкаської районної ради Черкаської області (робота "Парад
планет", керівник Селецький В.П.);
ІІІ місце – Лихограй Владислав, вихованець Черкаського районного
центру дитячої та юнацької творчості, учень 6 класу Чорнявського навчальновиховного комплексу "Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів" Черкаської районної ради Черкаської області (робота "Зорепад",
керівник Селецький В.П.);
ІІІ місце – Білова Даша, вихованка Черкаського районного центру
дитячої та юнацької творчості, учениця 3 класу Мошнівської загальноосвітньої
школи I-III ступенів Черкаської районної ради Черкаської області (робота
"НЛО", керівник Павлов О.А.).
4.2. "Комп’ютерна графіка" (вікова категорія 13-16 років):
І місце – Полудненко Олександр, вихованець комунального
позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків",
учень 8 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської
міської ради Черкаської області (робота "Стихії", керівник Король Є.Ю.);
ІІ місце – Осіпчук Віталій, вихованець станції юних техніків міста Умані,
учень 8 класу Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5
ім. В.І. Чуйкова Уманської міської ради Черкаської області (робота "Шматочки
Всесвіту", керівник Олійник Л.С.);
ІІ місце – Федоренко Максим, вихованець Черкаського районного центру
дитячої та юнацької творчості, учень 11 класу Мошнівської загальноосвітньої
школи I-III ступенів Черкаської районної ради Черкаської області (робота
"Юнацькі мрії", керівник Павлов О.А.);
ІІІ місце – Мельников Дмитро, вихованець Комунального закладу
"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді
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Черкаської обласної ради", учень 8 класу Черкаської спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради Черкаської області (робота
"Врятуємо планету Віоле", керівник Малород Г.М.);
ІІІ місце – Кравчук Давид, Гришин Нікіта, вихованці Комунального
закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської
молоді Черкаської обласної ради", учні 6 та 3 класів відповідно Черкаського
навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей
спортивного профілю № 34" Черкаської міської ради Черкаської області
(робота "У космічному просторі", керівник Малород Г.М.).
5.
Розділ "Фото-, відео- та кіномистецтво":
5.1. "Фотомистецтво" (вікова категорія 13-16 років):
І місце – Власова Оксана, вихованка Черкаського районного центру
дитячої та юнацької творчості, учениця 9 класу Софіївської загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів Черкаської районної ради Черкаської області (робота
"Марсіанські квіти", керівник Манькута В.І.);
ІІ місце – Полудненко Олександр, вихованець комунального
позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків",
учень 8 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської
міської ради Черкаської області (робота "За рамками реальності", керівник
Король Є.Ю.);
ІІІ місце – Івко Євгеній, вихованець комунального позашкільного
навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", учень 10 класу
Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 30 Черкаської міської ради
Черкаської області (робота "Космос", керівник Король Є.Ю.);
ІІІ місце – Компанієць Микола, вихованець Черкаського районного
центру дитячої та юнацької творчості, учень 11 класу Шелепуської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради Черкаської
області (робота "Контакт! Є контакт!", керівник Манькута В.І.).
5.2. "Відео- та кіномистецтво" (вікова категорія 8-12 років):
ІІ місце – Гушта Кароліна, вихованка Комунального закладу "Черкаський
обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської
обласної ради", учениця 8 класу Черкаської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 12 Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Мої
фантазії про космос", керівник Малород Г.М.);
ІІІ місце – Сириця Сергій, вихованець Комунального закладу
"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді
Черкаської обласної ради", учень 5 класу Черкаської спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради Черкаської області (робота
"Привітання від інопланетян", керівник Панченко Ю.І.).
5.3. "Відео- та кіномистецтво" (вікова категорія 13-16 років):
ІІІ місце – Крейда Ігор, вихованець Комунального закладу "Черкаський
обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської
обласної ради", учень 6 класу Черкаського навчально-виховного комплексу
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей спортивного профілю № 34"
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Продовження додатка 4
Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Подорож до невідомої
планети", керівник Малород Г.М.).
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