
 
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 
(КЗ "ЧОЦНТТУМ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ") 

 

НАКАЗ 
 

29 квітня 2022 року м. Черкаси № 44 
 

Про підсумки проведення 

обласної виставки-конкурсу робіт 

учнів молодшого шкільного віку 

з початкового технічного 

моделювання 

 

Відповідно до Орієнтовного плану обласних очно-заочних масових 

заходів з учнівською молоддю Комунального закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради"  

на 2021-2022 навчальний рік, листа Комунального закладу "Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради" від 05.01.2022 № 3/01-09 "Про проведення обласного етапу 

Всеукраїнських виставок-конкурсів науково-технічної творчості, декоративно-

ужиткового мистецтва та початкового технічного моделювання серед 

учнівської молоді", на виконання наказу Комунального закладу "Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради" від 15.03.2022 № 40 "Про організацію та проведення обласного 

етапу Всеукраїнських виставок-конкурсів науково-технічної творчості, 

декоративно-ужиткового мистецтва та початкового технічного моделювання 

серед учнівської молоді", з 26 квітня по 29 квітня 2022 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 2022 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 залежності  

від номінації). 

У Виставці-конкурсі взяли участь 70 вихованців закладів позашкільної 

освіти області, якими було представлено 61 експонат за розділами: 

- найпростіші автомоделі – 10; 

- найпростіші авіа- та ракетомоделі – 5; 
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- найпростіші судномоделі – 7; 

- найпростіші механічні ігри та іграшки, машини та механізми – 8; 

- ігри, іграшки та атракціони з використанням елементів електротехніки – 5; 

- вироби в техніці оригамі та паперопластики – 11; 

- макети будівель – 6; 

- паперове моделювання і PaperCraft – 9. 

Результати Виставки-конкурсу підсумовані в таблицях (додатки 1-2). 

Найактивнішими учасниками Виставки-конкурсу визнано вихованців 

Комунального закладу "Тальнівський центр науково-технічної творчості дітей 

та учнівської молоді Тальнівської міської ради Черкаської області" (9 робіт), 

комунального закладу "Шполянський центр дитячої та юнацької творчості 

учнівської молоді" Шполянської об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області (8 робіт), Центру художньо-естетичної та науково-технічної творчості 

учнівської молоді Кам'янської міської ради (7 робіт), Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради" (6 робіт), Центру дитячої та юнацької творчості 

Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області (5 робіт). 

Найкращі результати показали гуртківці Комунального закладу 

"Тальнівський центр науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді 

Тальнівської міської ради Черкаської області" та 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: 

- Нишпори Любові Василівни, керівника гуртка Комунального закладу 

"Тальнівський центр науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді 

Тальнівської міської ради Черкаської області" (4 призових місця); 

- Курінної Зої Степанівни, керівника гуртка комунального закладу 

"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської об’єднаної територіальної громади Черкаської області  

(4 призових місця); 

- Панченка Юрія Івановича, керівника гуртка Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради" (4 призових місця); 

- Хоменко Ольги Іванівни, керівника гуртка Центру художньо-

естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської 

міської ради Черкаської області (3 призових місця); 

- Поліщук Ірини Сергіївни, керівника гуртка комунального закладу 

позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської 

ради Черкаської області (2 призових місця); 

- Мензюка Сергія Анатолійовича, керівника гуртка комунального 

закладу позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської 

міської ради Черкаської області (2 призових місця); 
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- Козаченка Олега Федоровича, керівника гуртка Центру художньо-

естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської 

міської ради Черкаської області (2 призових місця); 

- Педченка Олександра Григоровича, керівника гуртка комунального 

закладу "Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської об’єднаної територіальної громади Черкаської області  

(2 призових місця); 

- Григуть Зінаїди Володимирівни, керівника гуртка Центру дитячої та 

юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської 

області (2 призових місця); 

- Гусінського Сергія Володимировича, керівника гуртка Центру дитячої 

та юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області (2 призових місця); 

- Назаренка Івана Миколайовича, керівника гуртка Комунального 

закладу "Центр культури, дозвілля та спорту" Леськівської сільської ради 
Черкаського району Черкаської області (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. 

Суддівською колегією Виставки-конкурсу відібрано 7 робіт для їх участі 

у фінальному етапі Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної 

творчості учнівської молоді "Наш пошук і творчість – тобі, Україно!" 

(об’єднаної) що проводиться у м. Києві Українським державним центром 

позашкільної освіти (онлайн формат) (додаток 4). 

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 виставки-

конкурсу 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: 
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- Нишпору Любов Василівну, керівника гуртка Комунального закладу 

"Тальнівський центр науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді 

Тальнівської міської ради Черкаської області"; 

- Курінну Зою Степанівну, керівника гуртка комунального закладу 

"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської об’єднаної територіальної громади Черкаської області; 

- Панченка Юрія Івановича, керівника гуртка Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради"; 

- Хоменко Ольгу Іванівну, керівника гуртка Центру художньо-

естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської 

міської ради Черкаської області; 

- Поліщук Ірину Сергіївну, керівника гуртка комунального закладу 

позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської 

ради Черкаської області; 

- Мензюка Сергія Анатолійовича, керівника гуртка комунального 

закладу позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської 

міської ради Черкаської області; 

- Козаченка Олега Федоровича, керівника гуртка Центру художньо-

естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської 

міської ради Черкаської області; 

- Педченка Олександра Григоровича, керівника гуртка комунального 

закладу "Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської об’єднаної територіальної громади Черкаської області; 

- Григуть Зінаїду Володимирівну, керівника гуртка Центру дитячої 

та юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області; 

- Гусінського Сергія Володимировича, керівника гуртка Центру дитячої 

та юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області; 

- Назаренка Івана Миколайовича, керівника гуртка Комунального 

закладу "Центр культури, дозвілля та спорту" Леськівської сільської ради 

Черкаського району Черкаської області. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

В.о. директора Геннадій БРАГІНЕЦЬ 

 



Додаток 1 

до наказу Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради" 

29.04.2022 № 44 

 

Таблиця 

загальної кількості експонатів та кількості призерів 

обласної виставки-конкурсу робіт учнів молодшого шкільного віку 

з початкового технічного моделювання 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 
КЗПО "Ватутінська СЮТ" 

Ватутінської м.р. 
4 4 - - 

2/ІІІ, 

ІІІ 
- - 1/ІІ 1/ІІ - 

2. КЗ "Канівська міська СЮТ" 2 2 1/І - - - 1/ІІ - - - 

3. 
КЗ "ТРЦНТТДУМ Тальнівської 

м.р." 
9 8 

1/ 

ІІІ 

2/І, 

ІІ 
1/ІІ 1/І 1 2/І,ІІІ 1/ІІІ - 

4. 
КЗ "ЧОЦНТТУМ Черкаської 

обласної ради" 
6 5 

2/І,

І 
- - - 2/І,І 1 - 1/ІІІ 

5. 
КПНЗ м. Черкаси  

"Міська СЮТ" 
1 - - - - - - - 1 - 

6. 
СЮТ Христинівської м.р. 

Черкаської обл. 
- - - - - - - - - - 

7. УМЦПО "Територія творчості" 1 1 - - - - 1/ІІІ - - - 

8. 
ЦХЕНТТУМ Кам’янської міської 

ради 
7 7 1/І - - 

3/ІІІ, 

ІІ,ІІІ 
- 1/ІІІ 1/І 1/І 

9. 
БДЮТ Монастирищенської м. 

ради 
1 1 - - - - - 1/І - - 

10. БДЮТ Смілянської м.ради 1 1 - - - - - 1/ІІІ - - 

11. БДЮТ Христинівської м. ради - - - - - - - - - - 

12. БДЮТ Чигиринської м. ради  - - - - - - - - - - 

13. 

Городищенський ЗПО "ЦДЮТ" 

Городищенської м.р. Черкаської 

обл. 

1 - - - - - - 1 - - 

14. 

Єрківський КЗПО "БДЮТ" 

Єрківської селищ. ради 

Черкаської обл. 

- - - - - - - - - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

15. Звенигородський ЦДЮТ 3 2 - - - 1/І - 1 - 1/ІІ 
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16. Золотоніський БДЮТ  3 1 - - - 1 - - 2/ІІ  

17. Катеринопільський БДЮТ - - - - - - - - - - 

18. 
КЗПО "ЦДЮТ" Іркліївської 

сільської ради 
- - - - - - - - - - 

19. 
КЗПО "ЦДЮТ" 

 Степанецької ОТГ 
- - - - - - - - - - 

20. 
КЗ "Шполянський ЦДЮТУМ" 

Шполянської м. р.  ОТГ 
8 4 

3/ІІ

ІІІ 

3/ІІ

ІІІ 
- - - - - 2 

21. 
КПНЗ "БДЮТ"  

Балаклеївської с.р. 
- - - - - - - - - - 

22. 
Лисянський БДЮТ Лисянської 

селищної ради 
- - - - - - - - - - 

23. 

Маньківський ЦДЮТ, МАН 

учнівської молоді Маньківської 

селищ. ради Черкаської обл. 

1 1 - - - 1/ІІІ - - - - 

24. 
ПНЗ "БМЦ" Черкаської міської 

ради 
2 2 - - - - - 1/ІІ - 1/ІІІ 

25. ПНЗ "ЦДЮТ м. Черкаси" - - - - - - - - - - 

26. Тальнівський БДЮ 1 1 - - - 1/ІІ - - - - 

27. 
ЦДМТ Корсунь-Шевченківської 

м. р. Черкаської обл. 
2 2 

1/

ІІ 
- 

1/ 

ІІІ 
- - - - - 

28. 
ЦДЮТ Березняківської с.р. 

Черкаського р-ну Черкаської обл. 
- - - - - - - - - - 

29. 
ЦДЮТ Драбівської селищ.р. 

Черкаської обл. 1 1 
1/ 

ІІІ 
- - - - - - - 

30. 
ЦДЮТ Мошнівської с.р. 

Черкаського р-ну Черкаської обл. 
5 4 - - 1/І - - 1 - 

3/ІІІ, 

І,І 

31. 
ЦДЮТ Чорнобаївської 

 селищ. р. Черкаської обл.  
- - - - - - - - - - 

32. 

ЦПО Піщанської с.р. 

Золотоніського р-ну Черкаської 

обл. 

- - - - - - - - - - 

33. 

ЦРТ  Гельмязівської с.р. 

Золотоніського р-ну Черкаської 

обл. 

- - - - - - - - - - 

34. 
КЗ Центр культури, дозвілля та 

спорту Леськівської с.р. 
2 2 - - 2/І,ІІ - - - - - 

Всього 61 49 10/9 5/4 7/7 8/7 5/4 11/7 6/4 9/7 

 

 

Методист Вікторія ШАНДРИГОСЬ 



Додаток 2 

до наказу Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради" 

29.04.2022 № 44 

 

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 

 

Кількість 

робіт 

Кількість 

призових  

місць 

Місце по 

кількості 

робіт 

 

Місце 

по 

якості 

Сума 

місць 

Місце     

та бал у 

рейтингу 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. КЗПО "Ватутінська СЮТ" 

Ватутінської м. ради 
4 4 6 4 10 6/22,5 

2. КЗ "Канівська міська СЮТ" 2 2 8 5 13 8/21,5 

3. КЗ "ТРЦНТТДУМ  

Тальнівської м. ради" 
9 8 1 1 2 І/25 

4. КЗ "ЧОЦНТТУМ Черкаської 

обласної ради" 
6 5 4 3 7 4/23,5 

5. КПНЗ м. Черкаси  

"Міська СЮТ" 
1 - 9 7 16 10/20,5 

6. СЮТ Христинівської м. ради 

Черкаської обл. 
- - - - - - 

7. УМЦПО "Територія творчості" 1 1 9 6 15 9/21 

8. ЦХЕНТТУМ  

Кам’янської м. ради 
7 7 3 2 5 ІІ/24,5 

9. БДЮТ  

Монастирищенсько м. ради 
1 1 9 6 15 9/21 

10. БДЮТ Смілянської м.ради 1 1 9 6 15 9/21 

11. БДЮТ Христинівської м. ради - - - - - - 

12. БДЮТ Чигиринської м. ради  - - - - - - 

13. Городищенський ЗПО "ЦДЮТ" 

Городищенської м.ради  

Черкаської обл. 

1 - 9 7 16 10/20,5 

14. Єрківський КЗПО "БДЮТ" 

Єрківської селищ. ради 

Черкаської обл. 

- - - - - - 

15. Звенигородський ЦДЮТ 3 2 7 5 12 7/22 

16. Золотоніський БДЮТ  3 1 7 6 13 8/21,5 

17. Катеринопільський БДЮТ - - - - - - 

18. КЗПО "ЦДЮТ" Іркліївської 

сільської ради 
- - 

- 
- 

- 
- 

1 2 3 4 5 6 7 8 

19. КЗПО "ЦДЮТ" Степанецької - - - - - - 
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ОТГ 
20. КЗ "Шполянський ЦДЮТУМ" 

Шполянської м. ради ОТГ 
8 4 2 4 6 ІІІ/24 

21. КПНЗ "БДЮТ"  

Балаклеївської с. ради 
- - - - - - 

22. Лисянський БДЮТ  

Лисянської селищ. ради 
- - - - - - 

23. Маньківський ЦДЮТ, МАН 

учнівської молоді Маньківської 

селищ. ради Черкаської обл. 

1 1 9 6 15 9/21 

24. ПНЗ "БМЦ"  

Черкаської міської ради 
2 2 8 5 13 8/21,5 

25. ПНЗ "ЦДЮТ м. Черкаси" - - - - - - 

26. Тальнівський БДЮ 1 1 9 6 15 9/21 

27. ЦДМТ Корсунь-Шевченківської 

м. ради Черкаської обл. 
2 2 8 - - - 

28. ЦДЮТ Березняківської с.р. 

Черкаського р-ну Черкаської обл. 
- - - - - - 

29. ЦДЮТ Драбівської селищ. ради 

Черкаської обл. 
1 1 9 6 15 9/21 

30. ЦДЮТ Мошнівської с.ради 

Черкаського р-ну Черкаської обл. 
5 4 5 4 9 5/23 

31. ЦДЮТ Чорнобаївської селищ. 

ради Черкаської обл.  
- - - - - - 

32. ЦПО Піщанської с. ради 

Золотоніського р-ну  

Черкаської обл. 

- - - - - - 

33. ЦРТ  Гельмязівської с.р. 

Золотоніського р-ну  

Черкаської обл. 

- - - - - - 

34. КЗ Центр культури, дозвілля та 

спорту Леськівської с.ради 
2 2 8 5 13 8/21,5 

 

 

Методист Вікторія ШАНДРИГОСЬ 



Додаток 3 

до наказу Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості 

учнівської молоді Черкаської 

обласної ради" 

29.04.2022 № 44 

 

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 – Задніпрянець Максим, вихованець Центру художньо-естетичної  

та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради 

Черкаської області, учень 3 класу Кам’янської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням окремих 

предметів Кам’янської міської ради Черкаської області (робота "Вантажівка", 

керівник Хоменко О.І.); 

І місце – Грубяк Дмитро, Барабаш Іван, вихованці комунального закладу 

"Канівська міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської 

області", учні 4 класу Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

імені Т.Г. Шевченка Канівської міської ради Черкаській області (колективна 

робота "БРДМ" (Бойова розвідувальна десантна машина), керівник  

Гурбич В.В.); 

І місце – Мірзоєва Сумая, вихованка Комунального закладу "Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради", учениця 2 класу Черкаської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 15 Черкаської міської ради Черкаської області (робота 

"Ретроавтомобіль", керівник Панченко Ю.І.); 

І місце – Птушкін Еммануіл, вихованець Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради", учень 1 класу Черкаської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 24 Черкаської міської ради Черкаської області (робота 

"Автомобіль Хамер", керівник Панченко Ю.І.); 

ІІ місце – Миколенко Єгор, вихованець Центру дитячої та молодіжної 

творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області, учень  

4 класу Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 

Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області (робота "Модель 

вантажного автомобіля ЗІС-5", керівник Педченко О.Г.); 

ІІ місце – Степанченко Надія, вихованка комунального закладу 

"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської об’єднаної територіальної громади Черкаської області, учениця  

3 класу Шполянського ліцею № 1 Шполянської міської ради об'єднаної 
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територіальної громади Черкаської області (робота "Паровоз", керівник 

Курінна З.С.); 

ІІІ місце – Лозінська Ліза, вихованка комунального закладу 

"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської об’єднаної територіальної громади Черкаської області, учениця  

3 класу Шполянського ліцею № 1 Шполянської міської ради об'єднаної 

територіальної громади Черкаської області (робота "Джип", керівник  

Курінна З.С.); 

ІІІ місце – Царалунга Тимур, вихованець Центру дитячої та юнацької 

творчості Драбівської селищної ради Черкаської області, учень 4 класу 

Драбівського навчально-виховного комплексу "Заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів імені С.В. Васильченка – гімназія" Драбівської селищної 

ради Черкаської області (робота "Грузова машина", керівник Ільєнко С.О.); 

ІІІ місце – Задояний Олександр, вихованець Комунального закладу 

"Тальнівський центр науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді 

Тальнівської міської ради Черкаської області", учень 3 класу Тальнівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Тальнівської міської ради 

Черкаської області (робота "Таксі", керівник Нишпора Л.В.). 

У розділі "Найпростіші авіа- та ракетомоделі": 

І місце – Задояний Олександр, вихованець Комунального закладу 

"Тальнівський центр науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді 

Тальнівської міської ради Черкаської області", учень 3 класу Тальнівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Тальнівської міської ради 

Черкаської області (робота "Літак", керівник Нишпора Л.В.); 

ІІ місце – Підгірна Євангеліна, вихованка Комунального закладу 

"Тальнівський центр науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді 

Тальнівської міської ради Черкаської області", учениця 4 класу Кобринівського 

навчально-виховного комплексу "Заклад дошкільної освіти – загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів" Тальнівської міської ради Черкаської області (робота  

"АН-2" керівник Чилій М.Ф.); 

ІІ місце – Корнієнко Вероніка, вихованка комунального закладу 

"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської об’єднаної територіальної громади Черкаської області, учениця  

3 класу Шполянського ліцею № 1 Шполянської міської ради об'єднаної 

територіальної громади Черкаської області (робота "Літак "Мрія", керівник 

Курінна З.С.); 

ІІІ місце – Ковтун Мілена, вихованка комунального закладу 

"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської об’єднаної територіальної громади Черкаської області, учениця  

3 класу Шполянського ліцею № 1 Шполянської міської ради об'єднаної 

територіальної громади Черкаської області (робота "Літак "АН-24", керівник 

Курінна З.С.). 

 

У розділі "Найпростіші судномоделі": 
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І місце – Гусінський Ілля, вихованець Центру дитячої та юнацької творчості Мошнівської 
сільської ради Черкаського району Черкаської області, учень 3 класу Мошнівського закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області 
(робота "Корабель", керівник Гусінський С.В.); 

І місце – Сидоренко Ілля, вихованець Комунального закладу "Центр культури, дозвілля та 
спорту" Леськівської сільської ради Черкаського району Черкаської області, учень 4 класу 
Леськівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Леськівської сільської ради Черкаського 
району Черкаської області (робота "Троянда", керівник Назаренко І.М.); 

ІІ місце – Михайленко Ян, вихованець Комунального закладу "Центр культури, дозвілля та 
спорту" Леськівської сільської ради Черкаського району Черкаської області, учень 4 класу 
Леськівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Леськівської сільської ради Черкаського 
району Черкаської області (робота "Черкаси", керівник Назаренко І.М.); 

ІІ місце – Балушкіна Юлія, Іванченкова Златослава, вихованки Комунального закладу 
"Тальнівський центр науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді Тальнівської міської ради 
Черкаської області", учениці  
2 класу Тальнівської гімназії № 3 Тальнівської міської ради Черкаської області (колективна робота 
"Кораблик-мандрівник", керівник Тицькун О.О.); 

ІІІ місце – Костенко Матвій, вихованець Центру дитячої та молодіжної творчості Корсунь-
Шевченківської міської ради Черкаської області, учень  
4 класу Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Корсунь-Шевченківської 
міської ради Черкаської області (робота "Вітрильник", керівник Педченко О.Г.); 

ІІІ місце – Новак Олександр, 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 № 6 Ватутінської міської 

ради Черкаської області" (робота "Модель яхти", керівник Мензюк С.А.); 

ІІІ місце – Боронюк 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 № 6 Ватутінської міської 

ради Черкаської області" (робота "Модель катера", керівник Мензюк С.А.). 

У розділі "Найпростіші механічні ігри та іграшки, машини  

та механізми": 

І місце – Ревука Ніка, вихованка Комунального закладу "Тальнівський 

центр науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді Тальнівської 

міської ради Черкаської області", учениця 4 класу Тальнівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Тальнівської міської ради 

Черкаської області (робота "Клоун барабанщик", керівник Нишпора Л.В.); 

І місце – Різник Богдан, вихованець Звенигородського центру дитячої 

та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського району 

Черкаської області, учень 4 класу Звенигородської спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів № 1 Звенигородської міської ради Звенигородського району 

Черкаської області (робота "Іграшка "Дятел-стрибунець", керівник  

Поєдинок М.П.); 

ІІ місце – Рупатовська Богдана, вихованка Центру художньо-естетичної  

та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради 

Черкаської області, учениця 3 класу комунального закладу "Кам'янський  

ліцей № 1 Кам'янської міської ради Черкаської області" (робота "Гойдалка для 

фей", керівник Швагер Н.П.); 
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ІІ місце – Драган Максим, вихованець Тальнівського Будинку дітей  

та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учень 4 класу, 

Тальнівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 1 – гімназія" Тальнівської міської ради Черкаської області 

(робота "Півник та курочка зернятка клювали", керівник Віслобокова В.І.); 
ІІІ місце – Дяченко Олексій, вихованець Центру художньо-естетичної  

та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради Черкаської області, учень 3 
класу Кам’янської загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим 
вивченням окремих предметів Кам’янської міської ради Черкаської області (робота "Авто", керівник 
Козаченко О.Ф.); 

ІІІ місце – Шевченко В’ячеслав, вихованець Центру художньо-естетичної та науково-технічної 
творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради Черкаської області, учень 4 класу Кам’янської 
загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням окремих 
предметів Кам’янської міської ради Черкаської області (робота "Слон", керівник Козаченко О.Ф.); 

ІІІ місце – Керез Назарій, вихованець Маньківського центру дитячої  

та юнацької творчості, Мала академія наук учнівської молоді Маньківської 

селищної ради Черкаської області, учень 4 класу Рогівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Маньківської селищної ради Черкаської області 

(робота "Динамічна іграшка "Коник", керівник Шарапов І.Д.). 

У розділі "Ігри, іграшки та атракціони з використанням елементів 

електротехніки": 

І місце – Мірзоєва Сумая, вихованка Комунального закладу "Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради", учениця 2 класу Черкаської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 15 Черкаської міської ради Черкаської області (робота 

"Блискавка", керівник Панченко Ю.І.); 

І місце – Птушкін Еммануіл, вихованець Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради", учень 1 класу Черкаської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 24 Черкаської міської ради Черкаської області (робота 

"Ялинка", керівник Панченко Ю.І.); 

ІІ місце – Кучеренко Євген, вихованець комунального закладу "Канівська 

міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської області", учень 

3 класу Канівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 6 з поглибленим 

вивченням іноземних мов Канівської міської ради Черкаської області (робота 

"Садовий ліхтар", керівник Дехтяренко О.Ю.); 

ІІІ місце – Гусак Анастасія, Панченко Станіслав, вихованці Уманського 

міського центру позашкільної освіти "Територія творчості", учні 3 класу 

Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14 Уманської міської ради 

Черкаської області (колективна робота "Ріпка", керівник Богашко Н.Ю.). 

У розділі "Вироби в техніці оригамі та паперопластики": 

І місце – Задирко Марія, вихованка Комунального закладу "Тальнівський 

центр науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді Тальнівської 

міської ради Черкаської області", учениця 4 класу Тальнівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Тальнівської міської ради Черкаської 

області (робота "Чайний будиночок", керівник Нишпора Л.В.); 
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І місце – Івчук Вероніка, вихованка Будинку дитячої та юнацької творчості 

Монастирищенської міської ради Черкаської області, учениця 3 класу опорного 

закладу загальної середньої освіти "Ліцей "Ерудит" Монастирищенської міської 

ради Уманського району Черкаської області (робота "Чорнобривці моєї мами", 

керівник Дякова О.В.); 

ІІ місце – Скрипник Кіра, вихованка комунального закладу позашкільної 

освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської ради 

Черкаської області, учениця 1 класу Ватутінського ліцею № 1 Ватутінської 

міської ради Черкаської області (робота "Кораблик-мандрівник", керівник 

Поліщук І.С.); 

ІІ місце – Назаренко Андрій, вихованець позашкільного навчального 

закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, учень  

3 класу Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради Черкаської 

області (робота "Ракета", керівник Топчій Н.Ф.); 

ІІІ місце – Кругляк Нікіта, вихованець Будинку дитячої та юнацької 

творчості Смілянської міської ради Черкаської області, учень 4 класу 

Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Смілянської міської 

ради Черкаської області (робота "Атлас Юрського періоду", керівник  

Корсун О.В.); 

ІІІ місце – Саламашенко Софія, вихованка Центру художньо-естетичної 

та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради 

Черкаської області, учениця 4 класу Кам’янської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням окремих 

предметів Кам’янської міської ради Черкаської області (робота "На 

прогулянці", керівник Хоменко О.І.); 

ІІІ місце – колектив вихованців Комунального закладу "Тальнівський 

центр науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді Тальнівської 

міської ради Черкаської області", Павленко Каріна, Дерещук Роман, учні  

4 класу, Бахарєва Софія, Баранюк Данило, учні 3 класу Вишнопільської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тальнівської міської ради Черкаської 

області (колективна робота "Квіти для мами", керівник Дерещук О.В.). 

У розділі "Макети будівель": 

І місце – Волчанкова Єльвіра, вихованка Центру художньо-естетичної  

та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради 

Черкаської області, учениця 2 класу комунального закладу "Кам'янський  

ліцей № 1 Кам'янської міської ради Черкаської області" (робота "Хата моя, біла 

хата", керівник Сундукова Л.В.); 

ІІ місце – Доброскок Дарія, вихованка комунального закладу позашкільної 

освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської ради 

Черкаської області, учениця 1 класу Ватутінського ліцею № 1 Ватутінської 

міської ради Черкаської області (робота "Бабусина хатинка", керівник  

Поліщук І.С.); 

ІІ місце – Дубинець Іван, вихованець Золотоніського Будинку дитячої та 

юнацької творчості, учень 1 класу Золотоніської гімназії імені С.Д. Скляренка 
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Золотоніської міської ради Черкаської області (робота "Макет українського 

подвір'я", керівник Шихова А.М.); 

ІІІ місце – Дробина Євгеній, вихованець Комунального закладу 

"Тальнівський центр науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді 

Тальнівської міської ради Черкаської області", учень 3 класу Глибочківського 

навчально-виховного комплексу "Заклад дошкільної освіти – загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів" Тальнівської міської ради Черкаської області (робота 

"Вітряк", керівник Дробина В.В.). 

У розділі "Паперове моделювання і PaperCraft": 

І місце – Сущенко Анастасія, вихованка Центру художньо-естетичної 

та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради 

Черкаської області, учениця 4 класу Кам’янської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням окремих 

предметів Кам’янської міської ради Черкаської області (робота "Заєць", керівник 

Хоменко О.І.); 
І місце – Гусінський Даниїл, вихованець Центру дитячої та юнацької творчості Мошнівської 

сільської ради Черкаського району Черкаської області, учень 4 класу Мошнівського закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області 
(робота "Трактор Т-40", керівник Гусінський С.В.); 

І місце – Василенко Денис, вихованець Центру дитячої та юнацької творчості Мошнівської 
сільської ради Черкаського району Черкаської області, учень 4 класу Мошнівського закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області 
(робота "Назустріч новому року", керівник Григуть З.В.); 

ІІ місце – Сокірко Яна, вихованка Звенигородського центру дитячої 

та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського району 

Черкаської області, учениця 3 класу Звенигородської загальноосвітньої школи 

I-II cтупенів № 4 Звенигородської міської ради Звенигородського району 

Черкаської області (робота "Квітучий кактус", керівник Безверха О.М.); 

ІІІ місце – Хижняк Софія, вихованка Центру дитячої та юнацької 

творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області, 

учениця 3 класу Мошнівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області (робота 

"Лісова рада", керівник Григуть З.В.); 

ІІІ місце – Озеран Андрій, Птушкін Еммануіл, вихованці Комунального 

закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді Черкаської обласної ради", учні 1 класу Черкаської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 33 ім. В. Симоненка Черкаської міської ради Черкаської 

області та Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 24 Черкаської 

міської ради Черкаської області відповідно (колективна робота "Автопарк", 

керівник Панченко Ю.І.); 

ІІІ місце – Сірий Максим, вихованець позашкільного навчального закладу 

"Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, учень  

2 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 ім. І.Ф. Момота 

Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Ракета", керівник  

Кулак В.М.). 
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Методист Вікторія ШАНДРИГОСЬ 



Додаток 4 

до наказу Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості 

учнівської молоді Черкаської 

обласної ради" 

29.04.2022 № 44 

 

Роботи переможців 

обласної виставки-конкурсу робіт учнів молодшого шкільного віку 

з початкового технічного моделювання 

рекомендовані суддівською колегією для участі у Всеукраїнській 

виставці-конкурсі науково-технічної творчості учнівської молоді 

"Наш пошук і творчість – тобі, Україно!" 

 

1. "Іграшка "Дятел-стрибунець" – робота Різник Богдана, вихованця 

Звенигородського Центру дитячої та юнацької творчості. 

2. "Ялинка" – робота Птушкіна Еммануіла, вихованця Комунального 

закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді Черкаської обласної ради". 

3. "БРДМ" (Бойова розвідувальна десантна машина) – колективна 

робота Грубяка Дмитра та Барабаша Івана, вихованців Комунального закладу 

"Канівська міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської 

області". 

4. "Ретроавтомобіль" – робота Мірзоєвої Сумайї, вихованки 

Комунального закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради". 

5. "Автомобіль "Хаммер" робота Птушкіна Еммануіла, вихованця 

Комунального закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради". 

6. "Корабель" – робота Гусінського Іллі, вихованця Центру дитячої 

та юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області. 

7. "Хата моя, біла хата" – робота Волчанкової Ельвіри, вихованки 

Центру художньо-естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді 

Кам’янської міської ради Черкаської області. 

 

 

Методист Вікторія ШАНДРИГОСЬ 

 

 

 

 


