
 
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

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

 

НАКАЗ 
 

15 грудня 2020 року м. Черкаси № 145 

 

Про підсумки проведення 

обласної виставки-конкурсу 

"Мистецтво оригамі" 

 

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 2020-2021 навчальний рік, відповідно до листа Управління 

освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації  

від 02.11.2020 № 19938/02/11-02 "Про проведення обласної виставки-конкурсу 

"Мистецтво оригамі" серед учнівської молоді", наказу Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради" від 04.11.2020 № 136 "Про проведення обласної 

виставки-конкурсу "Мистецтво оригамі" серед учнівської молоді" та з метою 

розвитку творчих здібностей у дітей і підлітків, популяризації мистецтва 

оригамі в області, ознайомлення громадськості з мистецтвом оригамі  

та сучасними напрямками його розвитку в світовій культурі, стимулювання 

творчого та інтелектуального розвитку дітей і юнацтва, організації змістовного 

дозвілля, залучення учнівської молоді до розуміння прекрасного в оточуючому 

світі, з 17 листопада по 15 грудня 2020 року на базі Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради" проходила обласна виставка "Мистецтво оригамі"  

в онлайн-форматі (далі – Виставка). 

Виставка проводилась Комунальним закладом "Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" 

відповідно до діючих у 2020 році Інформаційно-методичних матеріалів щодо 

проведення обласної виставки-конкурсу "Мистецтво оригамі". 

Для участі у Виставці було представлено 89 робіт від 103 вихованців  

20 закладів позашкільної освіти області у двох вікових категоріях 

за номінаціями: 

- класичне оригамі – 9 робіт; 

- просте композиційне оригамі – 19 робіт; 

- композиційне оригамі (з будь-яких модулів) – 11 робіт; 

- сувеніри на основі оригамі – 11 робіт; 

- одяг, аксесуари, прикраси – 5 робіт; 

- кусудами – 9 робіт; 
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- вироби в техніці кірігамі – 11 робіт; 

- гофрування – 6 робіт; 

- друге життя старої книги – 8 робіт. 

Результати Виставки підсумовані в таблицях (додаток 1, 2). 

Серед закладів позашкільної освіти науково-технічного напряму  

у Виставці взяли участь вихованці: комунального закладу позашкільної освіти 

"Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської ради Черкаської 

області, комунального закладу "Канівська міська станція юних техніків 

Канівської міської ради Черкаської області", комунального позашкільного 

навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", комунального 

закладу "Тальнівський районний центр науково-технічної творчості дітей 

та учнівської молоді Тальнівської районної ради Черкаської області", станції 

юних техніків міста Умані. 

Серед багатопрофільних закладів позашкільної освіти області у Виставці 

взяли участь вихованці: Будинку дитячої та юнацької творчості Смілянської 

міської ради Черкаської області, Будинку дитячої та юнацької творчості 

Чигиринської міської ради Черкаської області, Драбівського районного 

Будинку дитячої творчості, Звенигородського центру дитячої та юнацької 

творчості Звенигородської районної ради Черкаської області, комунального 

закладу "Районний будинок дітей та юнацтва Городищенської районної ради", 

комунального закладу "Шполянський центр дитячої та юнацької творчості 

учнівської молоді" Шполянської міської ради об’єднаної територіальної 

громади Черкаської області, комунального закладу позашкільної освіти "Центр 

дитячої та юнацької творчості" Степанецької сільської ради об’єднаної 

територіальної громади Черкаської області, Монастирищенського будинку 

дитячої та юнацької творчості, позашкільного навчального закладу 

"Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, позашкільного 

навчального закладу "Центр дитячої та юнацької творчості м. Черкаси", 

Тальнівського Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської 

області, Уманського міського центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді, Центру художньо-естетичної та науково-технічної творчості 

учнівської молоді Кам’янської міської ради Черкаської області, Черкаського 

районного центру дитячої та юнацької творчості, учні комунального закладу 

"Золотоніська санаторна школа Черкаської обласної ради". 

Найактивнішими учасниками Виставки визнано: позашкільний 

навчальний заклад "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської 

ради (10 робіт), станцію юних техніків міста Умані (9 робіт), комунальний 

заклад "Тальнівський районний центр науково-технічної творчості дітей  

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

комунальний заклад "Шполянський центр дитячої та юнацької творчості 

учнівської молоді" Шполянської міської ради об’єднаної територіальної 

громади Черкаської області (8 робіт), Тальнівський Будинок дітей та юнацтва 

Тальнівської міської ради Черкаської області (7 робіт). 

Конкурсні роботи оцінювались згідно з основними критеріями, серед 

яких: візуальне враження від експонату, трудомісткість виготовлення, 
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відповідність вимогам дизайну, якість виготовлення, творчий підхід, 

композиційність, оригінальність та відповідність темі. 

Суддівська колегія відзначила високий рівень виконання конкурсних 

робіт та творчий підхід. Найбільше призових місць отримали вихованці 

позашкільного навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" 

Черкаської міської ради (9 нагороджених робіт), комунального закладу 

"Тальнівський районний центр науково-технічної творчості дітей та учнівської 

молоді Тальнівської районної ради Черкаської області" (7 нагороджених робіт), 

станції юних техніків міста Умані (6 нагороджених робіт), комунального 

позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків" 

(5 нагороджених робіт), комунального закладу "Шполянський центр дитячої  

та юнацької творчості учнівської молоді" Шполянської міської ради об’єднаної 

територіальної громади Черкаської області (5 нагороджених робіт), 

Тальнівського Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської 

області (5 нагороджених робіт). 

Високий рівень підготовки до виставки "Мистецтво оригамі" 

продемонстрували вихованці: 

- Нишпори Любові Василівни, керівника гуртка Тальнівського Будинку 

дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області (5 робіт); 

- Дякової Олени Вікторівни, керівника гуртка Будинку дитячої 

та юнацької творчості Монастирищенської районної ради (4 роботи); 

- Киби Світлани Володимирівни, керівника гуртка комунального 

закладу "Тальнівський районний центр науково-технічної творчості дітей  

та учнівської молоді Тальнівської районної ради Черкаської області" (4 роботи); 

- Григуть Юлії Олександрівни, керівника гуртка комунального 

позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків" 

(4 роботи); 

- Бабенко Аліни Анатоліївни, керівника гуртка комунального закладу 

"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області (4 роботи); 

- Кулак Вікторії Миколаївни, керівника гуртка позашкільного 

навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської 

ради (4 роботи); 

- Величко Ганни Олександрівни, керівника гуртка позашкільного 

навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської 

ради (3 роботи); 

- Корсун Олени Володимирівни, керівника гуртка Будинку дитячої 

та юнацької творчості Смілянської міської ради Черкаської області (3 роботи); 

- Кульбіди Наталії Павлівни, керівника гуртка  комунального закладу 

"Тальнівський районний центр науково-технічної творчості дітей та учнівської 

молоді Тальнівської районної ради Черкаської області" (3 роботи). 

У рамках Виставки, кращими керівниками гуртків оригамі  

та паперопластики, було проведено відео майстер-класи: 



4 
 

- відео майстер-клас "Кишенька "Песик" – Людвенко Ірина Юріївна, 

керівник гуртка "Оригамі" станції юних техніків міста Умані; 

- відео майстер-клас "Пташка оригамі" – Каракада Ірина Миколаївна, 

керівник гуртка "Моделювання іграшок-сувенірів" станції юних техніків міста 

Умані; 

- відео майстер-клас "Човник з паперу" – Монько Людмила 

Миколаївна, керівник гуртка "Паперопластика" позашкільного навчального 

закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради; 

- відео майстер-клас "Квітка соняшника" – Оснач Наталія Миколаївна, 

керівник зразкового художнього колективу "Дивосвіт" позашкільного 

навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської 

ради. 

У майстер-класах взяли участь 16 керівників гуртків. Для подальшої 

роботи на місцях педагогам було надано електронні матеріали та схеми 

виробів. 

Крім цього, переможцями та призерами обласної виставки-конкурсу 

"Мистецтво оригамі" для керівників гуртків і вихованців були проведені відео 

майстер-класи: 

- "Виготовлення вітряка"; 

- "Виготовлення закладки"; 

- "Антистрес"; 

- "Виготовлення елементу роботи "Космо-місто"; 

- "Виготовлення янгола-охоронця"; 

- "Виготовлення корони"; 

- "Виготовлення кулі"; 

- "Виготовлення літального апарату"; 

- "Виготовлення НЛОбуса"; 

- "Ялинка"; 

- "Виготовлення млинчика"; 

- "Виготовлення кусудами". 

Також відбулася презентація матеріалів відкритого фестивалю-конкурсу  

з оригамі, паперопластики та комп’ютерної графіки "Стильний папір. Настрій  

в кольорі". 

По закінченню онлайн-заходу, адміністрацією закладу проведена нарада  

з представниками закладів позашкільної освіти області, на якій обговорено 

організаційні питання та внесені зміни до Інформаційно-методичних матеріалів 

щодо проведення обласної виставки "Мистецтво оригамі" 

у 2021 році; визначено тематику наступної виставки та її номінації. 

З метою широкої популяризації мистецтва оригамі в області Виставка 

експонувалась в інтерактивному онлайн-форматі, яку можна було переглянути 

за посиланням:  

ttps://drive.google.com/drive/folders/1WOWhGId7Z_j9tmkK7XSMl1ie7cxH

MAxA?usp=sharing 

Інформація про обласну виставку "Мистецтво оригамі" висвітлювалась 

на сайтах Управління освіти і науки Черкаської обласної державної 
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адміністрації, на сайті Черкаської обласної ради та Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради". 

Витрати на організацію та проведення виставки "Мистецтво оригамі" 

здійснювалися за рахунок Комунального закладу "Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради". 

Враховуючи вищевказане та рішення суддівської колегії 

 

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 

"Мистецтво оригамі" (додаток 3). 

2. Нагородити Грамотами Комунального закладу "Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради" керівників гуртків за якісну підготовку вихованців до обласної 

виставки "Мистецтво оригамі": 

- Нишпору Любов Василівну, керівника гуртка Тальнівського Будинку 

дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області; 

- Дякову Олену Вікторівну, керівника гуртка Будинку дитячої 

та юнацької творчості Монастирищенської районної ради; 

- Кибу Світлану Володимирівну, керівника гуртка  комунального 

закладу "Тальнівський районний центр науково-технічної творчості дітей  

та учнівської молоді Тальнівської районної ради Черкаської області"; 

- Григуть Юлію Олександрівну, керівника гуртка комунального 

позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків"; 

- Бабенко Аліну Анатоліївну, керівника гуртка комунального закладу 

"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області; 

- Кулак Вікторію Миколаївну, керівника гуртка позашкільного 

навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської 

ради; 

- Величко Ганну Олександрівну, керівника гуртка позашкільного 

навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської 

ради; 

- Корсун Олену Володимирівну, керівника гуртка Будинку дитячої 

та юнацької творчості Смілянської міської ради Черкаської області; 

- Кульбіду Наталію Павлівну, керівника гуртка  комунального закладу 

"Тальнівський районний центр науково-технічної творчості дітей та учнівської 

молоді Тальнівської районної ради Черкаської області". 

3. Висловити Подяку Комунального закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" 

за сприяння розвитку оригамі в області, творчий підхід та високий рівень 
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проведення майстер-класів на обласній виставці "Мистецтво оригамі": 

- Людвенко Ірині Юріївні, керівнику гуртка станції юних техніків 

міста Умані; 

- Каракаді Ірині Миколаївні, керівнику гуртка станції юних техніків 

міста Умані; 

- Монько Людмилі Миколаївні, керівнику гуртка позашкільного 

навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської 

ради; 

- Оснач Наталія Миколаївна, керівнику зразкового художнього 

колективу позашкільного навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний 

центр" Черкаської міської ради. 

4. Висловити Подяку Комунального закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" 

за сприяння розвитку оригамі в області, якісне та коректне суддівство обласної 

виставки "Мистецтво оригамі": 

- Демиденко Тетяні Миколаївні, доценту кафедри соціальної роботи  

та соціальної педагогіки Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького; 

- Мовчан Валентині Іванівні, доценту кафедри початкової освіти 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького; 

- Микитченко Ользі Григорівні, культорганізатору позашкільного 

навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської 

ради; 

- Білик Наталії Іванівні, керівнику гуртка Черкаського районного 

Центру дитячої та юнацької творчості. 

5. Завідувачу відділу методичного Комунального закладу "Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради" Малород Г.М. внести зміни до Інформаційно-методичних 

матеріалів щодо проведення обласної виставки "Мистецтво оригамі" 

у 2021-2022 навчальному році. 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор П.В.Торба 

 



Додаток 1 

до наказу КЗ "ЧОЦНТТУМ 

Черкаської обласної ради" 

15.12.2020 № 145 

Таблиця 

загальної кількості експонатів та кількості призерів 

обласної виставки-конкурсу "Мистецтво оригамі" 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 
Золотоніський районний 

ЦТТ та ПУ 
- - - - - - - - - - - 

2 
КЗПО "Ватутінська СЮТ" 

Ватутінської міської ради 
2 2 - - - - - 1/ІІІ 1/ІІ - - 

3. 

КЗ "Канівська міська СЮТ 

канівської міської ради 

Черкаської області" 

3 1 - 1 - - - - 2/І - - 

4. 
КПНЗ м.Черкаси "Міська 

СЮТ" 
6 5 - - 

2/ІІ, 

ІІІ 
- 1/І - - 

2/І, 

ІІІ 
1 

5. 

КЗ "Тальнівський р. 

ЦНТТДУМ Тальнівської 

р.р. Черкаської обл." 

9 7 1/ІІ 
2/І, 

ІІІ 
- 

2/ІІІ, 

ІІІ 
- 2/ІІ - - 2/ІІ 

6. 
КЗ "ЧОЦНТТУМ 

Черкаської обласної ради" 
- - - - - - - - - - - 

7. СЮТ м.Умані 9 6 1 
2/ІІ, 

ІІІ 
1/ІІІ 1/І 1/ІІІ 1 1 1/І - 

8. Христинівська р. СЮТ - - - - - - - - - - - 

9. 
ЦХЕНТТУМ Кам’янської 

міської ради 
2 1 1 - - - - 1/ІІ - - - 

10. 

БДЮТ 

Монастирищенської р. 

ради 

5 4 1 1/ІІ 1/ІІ - 1/ІІ - - 1/ІІ - 

11. 
БДЮТ Смілянської 

міської ради 
4 3 - - 1 1/ІІІ 1/ІІ - - 1/ІІ - 

12. 
БДЮТ Чигиринської 

міської ради 
1 1 - - - - - - 1/ІІІ - - 

13. Драбівський р. БДТ 5 - - 2 1 1 - 1 - - - 

14. 

Єрківський КЗПО 

"БДЮТ" Єрківської 

селищної ради Черкаської 

області 

- - - - - - - - - - - 



2 

 

Продовження додатка 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

15. Звенигородський ЦДЮТ  4 3 1/ІІІ 1 1/І - - 1/І - - - 

16. Золотоніський БДЮТ  - - - - - - - - - - - 

17. Золотоніський р. БДЮТ - - - - - - - - - - - 

18. 
Катеринопільський р. 

БДЮТ 
- - - - - - - - - - - 

19. 
КПНЗ "БДЮТ" 

Балаклеївської сіл. ради 
- - - - - - - - - - - 

20.  
КЗ "Вільшанська ДШМ 

Городищенського району" 
- - - - - - - - - - - 

21. 
КЗ "РБДЮ 

Городищенського р. ради"  
2 1 - 1 - - - - - - 1/ІІ 

22. 
КЗПО "ЦДЮТ" 

Іркліївської сільської ради 
- - - - - - - - - - - 

23. 
КЗПО "ЦДЮТ" 

Степанецької ОТГ 
2 2 - 1/ІІ - - - - 1/ІІ - - 

24. 

КЗ "Шполянський 

ЦДЮТУМ" Шполянської 

міської ради ОТГ 

8 5 1 1/ІІІ 1/ІІІ 2/ІІ 1/ІІІ - 1 - 1/ІІІ 

25. 
К-Шевченківський 

районний ЦДЮТ 
- - - - - - - - - - - 

26. 
Лисянський районний 

БДЮТ 
- - - - - - - - - - - 

27. 

Маньківський районний 

ЦДЮТ, МАН учнівської 

молоді 

- - - - - - - - - - - 

28. Міський БДЮТ м. Умані - - - - - - - - - - - 

29. 
ПНЗ "БМЦ Черкаської 

міської ради" 
10 9 1/І 

2/І, 

ІІІ 
2/І 1/І - 

2/І, 

ІІ 
1/І - 1/І 

30. ПНЗ "ЦДЮТ м. Черкаси" 1 1 - 1/ІІІ - - - - - - - 

31. Тальнівський БДЮ 7 5 
2/ІІ, 

ІІ 
2/І - 1/ІІ - - - 1 1/ІІІ 

32. Христинівський р. БДЮТ - - - - - - - - - - - 

33. 
ЦДЮТ Смілянської р.  

ради 
- - - - - - - - - - - 

34. ЦДЮТ Уманської р. ради - - - - - - - - - - - 

35. 
ЦДЮТ Чорнобаївської р. 

ради 
- - - - - - - - - - - 

36. 
ЦНПВ Жашківської р. 

ради 
- - - - - - - - - - - 

37. 
Черкаський районний 

ЦДЮТ 
3 2 - - 1/І - - - 2/ІІІ - - 

38. 
Уманський міський 

ЦЕНТУМ 
2 - - - - - - - 1 - 1 

39. 

КЗ "Золотоніська 

санаторна школа 

Черкаської обласної ради" 

4 - - 2 - 2 - - - - - 

 Всього 89 58 9/5 19/11 11/8 11/7 5/5 9/6 11/6 6/5 8/5 
 

 

Методист Мікульська А.М. 



Додаток 2 

до наказу КЗ "ЧОЦНТТУМ 

Черкаської обласної ради" 

15.12.2020 № 145 

 

 

Рейтингова таблиця 

обласної виставки-конкурсу "Мистецтво оригамі" 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Золотоніський районний ЦТТ та ПУ - - - - - - 

2. КЗПО "Ватутінська СЮТ" 

Ватутінської міської ради 
2 2 9 7 16 10/20,5 

3. КЗ "Канівська міська СЮТ канівської 

міської ради Черкаської області" 
3 1 8 8 16 10/20,5 

4. КПНЗ м.Черкаси "Міська СЮТ" 6 5 5 4 9 6/22,5 

5. КЗ "Тальнівський р. ЦНТТДУМ 

Тальнівської р.р. Черкаської обл." 
9 7 2 2 4 ІІ/24,5 

6. КЗ "ЧОЦНТТУМ Черкаської обл. ради" - - - - - - 

7. СЮТ м.Умані 9 6 2 3 5 ІІІ/24,0 

8. Христинівська р. СЮТ - - - - - - 

9. ЦХЕНТТУМ Кам’янської міської ради 2 1 9 8 17 11/20,0 

10. БДЮТ Монастирищенської р. ради 5 4 6 5 11 7/22,0 

11. БДЮТ Смілянської міської ради 4 3 7 6 13 8/21,5 

12. БДЮТ Чигиринської міської ради 1 1 10 8 18 12/19,5 

13. Драбівський районний БДТ 5 - 6 9 15 9/21,0 

14. Єрківський КЗПО "БДЮТ" Єрківської 

селищної ради Черкаської обл. 
- - - - - - 

15. Звенигородський ЦДЮТ  4 3 7 6 13 8/21,5 

16. Золотоніський БДЮТ  - - - - - - 

17. Золотоніський р. БДЮТ - - - - - - 

18. Катеринопільський р. БДЮТ - - - - - - 

19. КПНЗ "БДЮТ" Балаклеївської сіл. ради - - - - - - 

20. КЗ "Вільшанська ДШМ 

Городищенського району" 
- - - - - - 

21. КЗ "Районний БДЮ Городищенського 

районої ради"  
2 1 9 8 17 10/20,5 

22. КЗПО "ЦДЮТ" Іркліївської сіл. ради - - - - - - 

23. КЗПО "ЦДЮТ" Степанецької ОТГ 2 2 9 7 16 10/20,5 

24. КЗ "Шполянський ЦДЮТУМ" 

Шполянської міської ради ОТГ 
8 5 3 4 7 4/23,5 

25. К-Шевченківський р. ЦДЮТ - - - - - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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26. Лисянський р. БДЮТ - - - - - - 

27. Маньківський р. ЦДЮТ, МАН 

учнівської молоді 
- - - - - - 

28. Міський БДЮТ м. Умані - - - - - - 

29. ПНЗ "БМЦ Черкаської міської ради" 10 9 1 1 2 І/25,0 

30. ПНЗ "ЦДЮТ м. Черкаси" 1 1 10 8 18 12/19,5 

31. Тальнівський БДЮ 7 5 4 4 8 5/23,0 

32. Христинівський р. БДЮТ - - - - - - 

33. ЦДЮТ Смілянської р.  ради - - - - - - 

34. ЦДЮТ Уманської р. ради - - - - - - 

35. ЦДЮТ Чорнобаївської р. ради - - - - - - 

36. ЦНПВ Жашківської р. ради - - - - - - 

37. Черкаський районний ЦДЮТ 3 2 8 7 15 9/21,0 

38. Уманський міський ЦЕНТУМ 2 - 9 9 18 12/19,5 

39. КЗ "Золотоніська санаторна школа 

Черкаської обласної ради" 
4 - 7 9 16 10/20,5 

 

 

Методист Мікульська А.М. 

 



Додаток 3 

до наказу КЗ "ЧОЦНТТУМ 

Черкаської обласної ради" 

15.12.2020 № 145 

 

Автори робіт, 

які зайняли призові місця 

на обласній виставці-конкурсі "Мистецтво оригамі" 

та нагороджені Дипломами Комунального закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради" 

 

1. У розділі "Класичне оригамі". 

Вікова категорія (6-10 років): 
за І місце – Топчій Поліна, вихованка позашкільного навчального закладу 

"Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, учениця 5 класу 

Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №17 Черкаської міської ради 

Черкаської області, за роботу "Гвинтокрил майбутнього" (керівник  

Топчій Н.Ф.); 

за ІІ місце – Бондаренко Вероніка, вихованка Тальнівського Будинку 

дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 3 класу 

Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 2 Тальнівської міської 

ради Черкаської області, за роботу "Особистий літаючий апарат" (керівник 

Нишпора Л.В.); 

за ІІ місце – Гаврилишина Євгенія, вихованка комунального закладу 

"Тальнівський районний центр науково-технічної творчості дітей та учнівської 

молоді Тальнівської районної ради Черкаської області", учениця 3 класу 

Майданецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тальнівської районної 

ради Черкаської області, за роботу "НЛОбус" (керівник Кульбіда Н.П.); 

за ІІІ місце – Рудько Софія, вихованка Звенигородського центру дитячої 

та юнацької творчості Звенигородської районної ради Черкаської області, 

учениця 3 класу Звенигородської загальноосвітньої школи I-II ступенів № 5 

Звенигородської районної ради Черкаської області, за роботу "Житель 

майбутнього міста" (керівник Дяченко Л.В.). 

Вікова категорія (11-18 років): 

за ІІ місце – Білоус Назар, вихованець Тальнівського Будинку дітей  

та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учень 6 класу 

Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 2 Тальнівської міської 

ради Черкаської області, за роботу "Аеромобіль" (керівник Нишпора Л.В.). 

2. У розділі "Просте композиційне оригамі". 

Вікова категорія (6-10 років): 

за І місце – Бондаренко Вероніка, вихованка Тальнівського Будинку 

дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 3 класу 

Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 2 Тальнівської міської 
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ради Черкаської області, за роботу "У місті майбутнього" (керівник  

Нишпора Л.В.); 

за І місце – Борщевська Дар’я, вихованка комунального закладу 

"Тальнівський районний центр науково-технічної творчості дітей та учнівської 

молоді Тальнівської районної ради Черкаської області", учениця 3 класу 

Майданецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тальнівської районної 

ради Черкаської області, за роботу "Урок географії" (керівник Кульбіда Н.П.); 

за ІІ місце – Олех Станіслав, вихованець станції юних техніків  

міста Умані, учень 3 класу Уманської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 3 Уманської міської ради Черкаської області, за роботу "Парк 

розваг з клонованими динозаврами" (керівник Мелентьєва І.Б.); 

за ІІ місце – Стоколос Артем, вихованець комунального закладу 

позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької творчості" Степанецької 

сільської ради об’єднаної територіальної громади, учень 2 класу комунального 

закладу "Степанецький ліцей - опорний заклад загальної середньої освіти 

"Степанецької сільської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської 

області, за роботу "Моє місто майбутнього" (керівник Чорноіван О.І.); 

за ІІІ місце – Кривуца Ангеліна, Солоденко Аліса, вихованки 

позашкільного навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" 

Черкаської міської ради, учениці 3 класу Черкаської спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів № 28 ім. Т.Г. Шевченка Черкаської міської ради Черкаської 

області та 2 класу Черкаської спеціалізованої школи № 27 I-III ступенів 

ім. М.К. Путейка Черкаської міської ради Черкаської області відповідно, 

за колективну роботу "Світанок. Рік 3020" (керівник Величко Г.О.); 

за ІІІ місце – Сніцар Марія, вихованка комунального закладу 

"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської міської ради, учениця 4 класу Шполянського навчально-

виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 - гімназія" 

Шполянської міської ради об`єднаної територіальної громади Черкаської 

області, за роботу "Геометричне місто" (керівник Бабенко А.А.); 

за ІІІ місце – Білоус Вікторія, Шавлак Катерина, Гонтар Вероніка, 

вихованці позашкільного навчального закладу "Центр дитячої та юнацької 

творчості м. Черкаси", учениці 4 класу Черкаської спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів № 3 Черкаської міської ради Черкаської області, 5 класу 

Черкаського гуманітарно-правового ліцею Черкаської міської ради Черкаської 

області, 5 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 

Черкаської міської ради Черкаської області відповідно, за колективну роботу 

"Місто майбутнього" (керівник Сорока М.М.). 

Вікова категорія (11-18 років): 

за І місце – Ревнюк Софія, вихованка позашкільного навчального закладу 

"Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, учениця  

6 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 28 ім. Т.Г. Шевченка 

Черкаської міської ради Черкаської області, за роботу "СТОТ" Станція 

технічного обслуговування телепортів" (керівник Величко Г.О.); 
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за ІІ місце – Підчасюк Валерія, Мельничук Ганна, Бойко Олена, 

вихованці Будинку дитячої та юнацької творчості Монастирищенської районної 

ради, учні 5 класу опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

"Монастирищенський "Ліцей "Ерудит" Монастирищенської районної ради 

Черкаської області, за колективну роботу "Місто майбутнього ГУДВІЛЬ" 

(керівник Дякова О.В.); 

за ІІІ місце – Миколенко Інна, вихованка комунального закладу 

"Тальнівський районний центр науково-технічної творчості дітей та учнівської 

молоді Тальнівської районної ради Черкаської області", учениця 7 класу 

Майданецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тальнівської районної 

ради Черкаської області, за роботу "іPARK" (керівник Кульбіда Н.П.); 

за ІІІ місце – Корнієнко Каміла, Задорожній Артем, вихованці станції 

юних техніків міста Умані, учні 2 та 5 класу відповідно Уманської 

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

області, за колективну роботу "Моє рідне місто" (керівник Колесник М.С.). 

3. У розділі "Композиційне оригамі (з будь-яких модулів)". 

Вікова категорія (6-10 років): 

за І місце – Крайня Ангеліна, Псурцева Людмила, вихованки Черкаського 

районного центру дитячої та юнацької творчості, учениці  

3 класу Шелепуської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черкаської 

районної ради Черкаської області, за колективну роботу "Місто майбутнього" 

(керівник Білик Н.І.); 

за І місце – Ліпська Даніелла, вихованка Звенигородського центру 

дитячої та юнацької творчості Звенигородської районної ради Черкаської 

області, учениця 3 класу Звенигородської загальноосвітньої школи I-II cтупенів 

№ 4 Звенигородської міської ради Звенигородського району Черкаської області, 

за роботу "Веселковий мегаполіс" (керівник Безверха О.М.); 

за ІІ місце – Мольська Альона, Акімова Анастасія, вихованки 

комунального позашкільного навчального закладу м.Черкаси "Міська станція 

юних техніків", учениці 2 класу Черкаської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 30 Черкаської міської ради Черкаської області, за колективну 

роботу "Будинок-трансформер" (керівник Григуть Ю.О.); 

за ІІІ місце – Смикова Вікторія, вихованка станції юних техніків  

міста Умані, учениця 2 класу Уманського навчально-виховного комплексу  

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 – медична гімназія" Уманської 

міської ради Черкаської області, за роботу "Скульптура – майбутнє це любов" 

(керівник Сугак І.І.); 

за ІІІ місце – Кучеренко Вероніка, Різник Ірина, вихованки комунального 

закладу "Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської міської ради, учениці 5 класу Шполянського навчально-

виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 - гімназія" 

Шполянської міської ради об`єднаної територіальної громади Черкаської 

області, за колективну роботу "Затишний двір" (керівник Варяниця М.В.). 

Вікова категорія (11-18 років): 



 

 

Продовження додатка 2 
 

14 

за І місце – Олексюк Дарина, Сіра Юлія, вихованки позашкільного 

навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської 

ради, учениці 5 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 28  

ім. Т.Г. Шевченка Черкаської міської ради Черкаської області та Черкаської 

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

ради Черкаської області відповідно, за колективну роботу "Черкаси 

майбутнього" (керівник Кулак В.М.); 

за ІІ місце – Івахова Анастасія, Щербанюк Вероніка, Дяков Данило, 

вихованці Будинку дитячої та юнацької творчості Монастирищенської районної 

ради, учні 7 класу опорного закладу загальної середньої освіти  

І-ІІІ ступенів "Монастирищенський "Ліцей "Ерудит" Монастирищенської 

районної ради Черкаської області та 4 класу опорного закладу загальної 

середньої освіти "Монастирищенська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5" 

Монастирищенської районної ради Черкаської області відповідно, за 

колективну роботу "ПІКСЕЛЬ - Мешканці міста - 2250" (керівник Дякова О.В.); 

за ІІІ місце – Коліушко Єлизавета, Черненко Єлизавета, вихованки 

комунального позашкільного навчального закладу м.Черкаси "Міська станція 

юних техніків", учениці 5 та 4 класу відповідно Черкаської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 30 Черкаської міської ради Черкаської області,  

за колективну роботу "Дитячий майданчик 2050" (керівник Григуть Ю.О.). 

4. У розділі "Сувеніри на основі оригамі". 

Вікова категорія (6-10 років): 
за І місце – Запара Дмитро, вихованець позашкільного навчального 

закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, учень  

4 класу Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради Черкаської 

області, за роботу "Машина майбутнього" (керівник Топчій Н.Ф.); 

за ІІ місце – Кучеренко Каріна, вихованка комунального закладу 

"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської міської ради, учениця 3 класу Шполянського навчально-

виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 - гімназія" 

Шполянської міської ради об`єднаної територіальної громади Черкаської 

області, за роботу "Мелофон" (керівник Бабенко А.А.); 

за ІІІ місце – Собченко Олександр, вихованець комунального закладу 

"Тальнівський районний центр науково-технічної творчості дітей та учнівської 

молоді Тальнівської районної ради Черкаської області", учень 2 класу 

Білашківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Тальнівської районної ради 

Черкаської області, за роботу "Чиста планета" (керівник Киба С.В.); 

за ІІІ місце – Ножко Семен, вихованець Будинку дитячої та юнацької 

творчості Смілянської міської ради Черкаської області, учень 3 класу 

Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Смілянської міської 

ради Черкаської області, за роботу "Герб мого міста" (керівник Корсун О.В.). 

Вікова категорія (11-18 років): 
за І місце – Слободяник Софія, Панська Ангеліна, вихованки станції 

юних техніків міста Умані, учениці 6 та 2 класу відповідно Уманської 
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загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 ім. В.І. Чуйкова Уманської міської 

ради Черкаської області, за колективну роботу "Скринька-гелікоптер" (керівник 

Людвенко І.Ю.); 

за ІІ місце – Білоус Олеся, вихованка Тальнівського Будинку дітей  

та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 5 класу 

Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 2 Тальнівської міської 

ради Черкаської області, за роботу "Місто майбутнього" (керівник  

Нишпора Л.В.); 

за ІІІ місце – Качуренко Карина, вихованка комунального закладу 

"Тальнівський районний центр науково-технічної творчості дітей та учнівської 

молоді Тальнівської районної ради Черкаської області", учениця 5 класу 

Білашківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Тальнівської районної ради 

Черкаської області, за роботу "Диво іграшки" (керівник Киба С.В.). 

5. У розділі "Одяг, аксесуари, прикраси". 

Вікова категорія (6-10 років): 

за І місце – Ярошенко Анастасія, вихованка комунального позашкільного 

навчального закладу м.Черкаси "Міська станція юних техніків", учениця  

3 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 33 ім. В. Симоненка 

Черкаської міської ради Черкаської області, за роботу "Шоурум Dress of the 

future" (керівник Поломаренко Н.В.); 

за ІІ місце – Скрипник Дар’я, вихованка Будинку дитячої та юнацької 

творчості Смілянської міської ради Черкаської області, учениця 4 класу 

Смілянської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12 Смілянської міської ради 

Черкаської області, за роботу "Сучасна та стильна" (керівник Корсун О.В.); 

за ІІІ місце – Венбенер Аліна, вихованка станції юних техніків  

міста Умані, учениця 3 класу Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 14 Уманської міської ради Черкаської області, за роботу "Одяг майбутнього" 

(керівник Богашко Н.Ю.); 

за ІІІ місце – Кучеренко Каріна, вихованка комунального закладу 

"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської міської ради, учениця 3 класу Шполянського навчально-

виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 - гімназія" 

Шполянської міської ради об`єднаної територіальної громади Черкаської 

області, за роботу "Місс Україна Всесвіт" (керівник Бабенко А.А.). 

Вікова категорія (11-18 років): 

за ІІ місце – Бевз Софія, вихованка Будинку дитячої та юнацької 

творчості Монастирищенської районної ради, учениця 5 класу опорного 

закладу загальної середньої освіти "Монастирищенська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 5" Монастирищенської районної ради Черкаської області,  

за роботу "Окуляри людей у чорному" (керівник Дякова О.В.). 

6. У розділі "Кусудами". 

Вікова категорія (6-10 років): 
за І місце – Осауленко Анна, вихованка Звенигородського центру дитячої 
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та юнацької творчості Звенигородської районної ради Черкаської області, 

учениця 5 класу Звенигородської загальноосвітньої школи I-IІI cтупенів № 2 

Звенигородської районної ради Черкаської області, за роботу "Будинок-

трансформер" (керівник Дяченко Л.В.); 

за ІІ місце – Артемчук Вікторія, вихованка позашкільного навчального 

закладу "Багатопрофільний молодіжний центр", учениця 4 класу Черкаської 

міської ради, учениця 4 класу Черкаської спеціалізованої школа І-ІІІ ступенів 

№ 28 ім. Т.Г. Шевченка Черкаської міської ради Черкаської області, за роботу 

"Кусудама "Тітаніум" (керівник Кулак В.М.); 

за ІІ місце – Лога Юлія, вихованка 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, за роботу "Автоліт" (керівник Хоменко О.І.); 

за ІІІ місце – Постоленко Софія, вихованка комунального закладу 

позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської 

ради, учениця 1 класу комунального закладу загальної середньої освіти  

І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 2 ім. М.Ф. Ватутіна Ватутінської міської 

ради Черкаської області", за роботу "Містерія" (керівник Горова О.В.). 

Вікова категорія (11-18 років): 
за І місце – Полтавець Лілія, вихованка позашкільного навчального 

закладу "Багатопрофільний молодіжний центр", учениця 5 класу Черкаської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 28 ім. Т.Г. Шевченка Черкаської міської 

ради Черкаської області, за роботу "Генератор Радості" (керівник  

Величко Г.О.); 

за ІІ місце – Мулярчук Антон, вихованець комунального закладу 

"Тальнівський районний центр науково-технічної творчості дітей та учнівської 

молоді Тальнівської районної ради Черкаської області", учень 5 класу 

Білашківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Тальнівської районної ради 

Черкаської області, за роботу "У квітці магія і чари загадкові" (керівник  

Киба С.В.). 

7. У розділі "Вироби в техніці кірігамі". 

Вікова категорія (6-10 років): 

за І місце – Головко Владислав, вихованець комунального закладу 

"Канівська міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської 

області", учень 1 класу Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 

Канівської міської ради Черкаської області, за роботу "Мінімісто" (керівник 

Ведмідь А.С.); 

за ІІ місце – Сивак Марія, вихованка комунального закладу позашкільної 

освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської ради, учениця 

4 класу комунального закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

"Ватутінський ліцей № 2 ім. М.Ф. Ватутіна Ватутінської міської ради 

Черкаської області", за роботу "Будинок мрії" (керівник Здоровило Ю.А.); 

за ІІІ місце – Осадча Еліна, вихованка Черкаського районного центру 
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дитячої та юнацької творчості, учениця 5 класу Яснозірської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради Черкаської області, за роботу 

"Заміський будиночок" (керівник Литвяк К.П.). 

Вікова категорія (11-18 років): 
за І місце – Оцвей Єлізавєта, вихованка позашкільного навчального 

закладу "Багатопрофільний молодіжний центр", учениця 8 класу Черкаської 

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

ради Черкаської області, за роботу "Школа 3020 року" (керівник Кулак В.М.); 

за ІІ місце – Мельничук Маргарита, вихованка комунального закладу 

позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької творчості" Степанецької 

сільської ради об’єднаної територіальної громади, учениця 8 класу 

комунального закладу "Степанецький ліцей - опорний заклад загальної 

середньої освіти "Степанецької сільської ради об'єднаної територіальної 

громади Черкаської області, за роботу "Гармонія природи. Політ фантазії" 

(керівник Негуляєва Л.Ю.); 

за ІІІ місце – Баволяк Дар'я, вихованка Будинку дитячої та юнацької 

творчості Чигиринської міської ради Черкаської області, учениця 9 класу 

Чигиринського опорного закладу загальної середньої освіти Чигиринської 

міської ради Черкаської області, за роботу "Місто мрії" (керівник  

Філоненко Д.С.). 

8. У розділі "Гофрування". 

Вікова категорія (6-10 років): 

за І місце – Каравашкіна Софія, Шевчук Поліна, вихованки комунального 

позашкільного навчального закладу м.Черкаси "Міська станція юних техніків", 

учениці 3 та 4 класу відповідно Черкаської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 30 Черкаської міської ради Черкаської області, за колективну 

роботу "Космо-місто" (керівник Григуть Ю.О.); 

за ІІ місце – Кругляк Нікіта, вихованець Будинку дитячої та юнацької 

творчості Смілянської міської ради Черкаської області, учень 4 класу 

Смілянської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12 Смілянської міської ради 

Черкаської області, за роботу "City future" (керівник Корсун О.В.). 

Вікова категорія (11-18 років): 

за І місце – Слободяник Софія, Панська Ангеліна, Дідурик Каріна, 

вихованки станції юних техніків м. Умані, учениці 6 та 2 класу відповідно, 

Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 ім. В.І.Чуйкова 

Уманської міської ради Черкаської області, за колективну роботу "Літаюче 

місто" (керівник Людвенко І.Ю.); 

за ІІ місце – Фартушна Поліна, Цимбалюк Діана, вихованки Будинку 

дитячої та юнацької творчості Монастирищенської районної ради, учениці  

7 та 6 класу опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

"Монастирищенський "Ліцей "Ерудит" Монастирищенської районної ради 

Черкаської області, опорного закладу загальної середньої освіти 
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"Монастирищенська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5" 

Монастирищенської районної ради Черкаської області відповідно,  

за колективну роботу "Набір для панянки майбутнього" (керівник Дякова О.В.); 

за ІІІ місце – Булава Крістіна, вихованка комунального позашкільного 

навчального закладу м.Черкаси "Міська станція юних техніків", учениця  

5 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 30 Черкаської 

міської ради Черкаської області, за роботу "Сад мрій" (керівник Григуть Ю.О.). 

9. У розділі "Друге життя старої книжки". 

Вікова категорія (6-10 років): 

за І місце – Левченко Аліна, вихованка позашкільного навчального 

закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, 

учениця 4 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 28  

ім. Т.Г. Шевченка Черкаської міської ради Черкаської області, за роботу 

"Будиночок" (керівник Кулак В.М.); 

за ІІ місце – Барабаш Дар’я, вихованка комунального закладу "Районний 

Будинок дітей та юнацтва Городищенської районної ради", учениця  

2 класу Городищенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1  

імені С.С.Гулака-Артемовського Городищенської районної ради Черкаської 

області, за роботу "Еко будинок" (керівник Різник І.В.); 

за ІІІ місце – Курінна Каміла, вихованка комунального закладу 

"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської міської ради, учениця 4 класу Шполянського навчально-

виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 - гімназія" 

Шполянської міської ради об`єднаної територіальної громади Черкаської 

області, за роботу "Вид з вікна" (керівник Бабенко А.А.). 

Вікова категорія (11-18 років): 

за ІІ місце – Чмига Аліна, вихованка комунального закладу 

"Тальнівський районний центр науково-технічної творчості дітей та учнівської 

молоді Тальнівської районної ради Черкаської області", учениця 5 класу 

Білашківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Тальнівської районної ради 

Черкаської області, за роботу "Я ведмедик чарівний" (керівник Киба С.В.); 

за ІІІ місце – Білоус Назар, вихованець Тальнівського Будинку дітей  

та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учень 6 класу 

Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 2 Тальнівської міської 

ради Черкаської області, за роботу "Місто в книзі" (керівник Нишпора Л.В.). 

 

 

Методист Мікульська А.М. 

 

 


