
 
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

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

 

НАКАЗ 
 

04 лютого 2022 року м. Черкаси № 23 

 

Про підсумки проведення 

обласного етапу Всеукраїнського 

гуманітарного конкурсу 

"Космічні фантазії" 

 

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 07.12.2021 № 228/01-09 "Про проведення обласного етапу 

Всеукраїнського гуманітарного конкурсу "Космічні фантазії", на виконання 

наказу Комунального закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" від 04.01.2022 № 15 

"Про проведення 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 17 січня  

по 04 лютого 2022 року проходив 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 2022 році інформаційно-методичних матеріалів щодо 

проведення обласного етапу Всеукраїнського гуманітарного конкурсу 

"Космічні фантазії". 

У Конкурсі взяли участь 242 вихованці із 32 закладів освіти області, якими 

було представлено 214 робіт у двох вікових категоріях (8-12 років,  

13-16 років) за розділами: 

І. Декоративно-ужиткове мистецтво – 97 робіт, серед яких: 

- вишивка – 3 (8-12 років – 3); 
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- м’яка іграшка – 11 (8-12 років – 7, 13-16 років – 4); 

- вироби з бісеру, прикраси – 8 (8-12 років – 6, 13-16 років – 2); 

- паперопластика, оригамі – 10 (8-12 років – 8, 13-16 років – 2); 

- композиції на тлі з різних матеріалів – 16 (8-12 років – 9,  

13-16 років – 7); 

- вироби з різних матеріалів (металу, дерева, пластику, тощо) – 23  

(8-12 років – 14, 13-16 років – 9); 

- інші техніки – 22 (8-12 років – 15, 13-16 років – 7); 

- настільна гра – 4 (8-12 років – 2, 13-16 років – 2). 

ІІ. Образотворче мистецтво – 75 робіт, серед яких: 

- живопис – 56 (8-12 років – 27, 13-16 років – 29); 

- комікси – 2 (8-12 років – 1, 13-16 років – 1); 

- дизайн космічної валюти – 1 (8-12 років –1); 

- графіка – 16 (8-12 років – 5, 13-16 років – 11). 

ІІІ. Література (поезія) – 23 роботи (8-12 років – 10, 13-16 років – 13). 

ІV. Фото-, відео- та кіномистецтво – 6 робіт, серед яких: 

- фотомистецтво – 4 роботи (8-12 років – 2, 13-16 років – 2); 

- відео- та кіномистецтво – 2 роботи (8-12 років – 1, 13-16 років – 1). 

V. Комп’ютерна графіка – 13 робіт (8-12 років – 4, 13-16 років – 9). 

Серед закладів позашкільної освіти науково-технічного напряму не брали 

участі у вищезазначеному Конкурсі вихованці Станції юних техніків 

Христинівської міської ради Черкаської області (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: позашкільного 

навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської 

ради – 12, Комунального закладу "Тальнівський центр науково-технічної 

творчості дітей та учнівської молоді Тальнівської міської ради Черкаської 

області" – 8, Будинку дитячої та юнацької творчості Монастирищенської 

міської ради – 8, комунального закладу "Шполянський центр дитячої  

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

територіальної громади Черкаської області – 8, Тальнівського Будинку дітей  

та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області – 8, Комунального 
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закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді Черкаської обласної ради" – 7, Уманського міського центру 

позашкільної освіти "Територія творчості" – 7, Центру дитячої та молодіжної 

творчості Корсунь-Шевченківської міської ради – 7, Єрківського комунального 

закладу позашкільної освіти "Будинок дитячої та юнацької творчості" 

Єрківської селищної ради Черкаської області – 6, Звенигородського центру 

дитячої та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського 

району Черкаської області – 6, Центру художньо-естетичної та науково-

технічної творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради Черкаської 

області – 5. 

Високий рівень підготовки до І (обласного) етапу Всеукраїнського 

гуманітарного конкурсу "Космічні фантазії" продемонстрували вихованці: 

- Коваленко Анжели Олександрівни, керівника гуртка позашкільного 

навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської 

ради (6 робіт); 

- Вербовської Тетяни Вікторівни, керівника гуртка Тальнівського 

Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області  

(4 роботи); 

- Козієнко Валентини Борисівни, директора та керівника гуртка  

(за суміщенням) Єрківського комунального закладу позашкільної освіти 

"Будинок дитячої та юнацької творчості" Єрківської селищної ради Черкаської 

області (3 роботи); 

- Лепетухи Юлії Володимирівни, методиста та керівника гуртка  

(за суміщенням) Комунального закладу "Черкаський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" (3 роботи); 

- Борутенко Світлани Миколаївни, керівника гуртка комунального 

закладу "Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області (3 роботи); 

- Гончара Миколи Євгенійовича, керівника гуртка Будинку дитячої 

та юнацької творчості Монастирищенської міської ради (3 роботи); 

- Нишпори Любові Василівни, керівника гуртка комунального закладу 

"Тальнівський центр науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді 

Тальнівської міської ради Черкаської області" (3 роботи); 

- Павлової Алли Анатоліївни, керівника гуртка Уманського міського 

центру позашкільної освіти "Територія творчості" (3 роботи); 

- Якшової Лесі Григорівни, керівника гуртка Єрківського комунального 

закладу позашкільної освіти "Будинок дитячої та юнацької творчості" 

Єрківської селищної ради Черкаської області (3 роботи). 

Результати участі закладів позашкільної освіти області в обласному етапі 

Всеукраїнського гуманітарного конкурсу "Космічні фантазії" подано 

в таблицях (додатки 1-2). 

Рішенням суддівської колегії конкурсу відібрано 39 робіт для подальшої 

участі у ІІ етапі Всеукраїнського гуманітарного конкурсу "Космічні  

фантазії" (додаток 3), який проводить Українське молодіжне аерокосмічне 
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об’єднання "Сузір’я" у м. Києві. 

З метою формування зацікавленості у дітей та підлітків історією розвитку 

людини, дослідженнями про Космос Виставка експонувалась в Черкаському 

обласному краєзнавчому музеї. 

Інформація про обласний етап Всеукраїнського гуманітарного конкурсу 

"Космічні фантазії" висвітлювалась на сайтах Управління освіти  

і науки Черкаської обласної державної адміністрації, на сайті Комунального 

закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді Черкаської обласної ради", соціальній мережі Facebook. 

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 в 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 обласного етапу Всеукраїнського 

гуманітарного конкурсу "Космічні фантазії": 

- Козієнко Валентину Борисівну, директора та керівника гуртка  

(за суміщенням) Єрківського комунального закладу позашкільної освіти 

"Будинок дитячої та юнацької творчості" Єрківської селищної ради Черкаської 

області; 

- Лепетуху Юлію Володимирівну, методиста та керівника гуртка  

(за суміщенням) Комунального закладу "Черкаський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради"; 

- Борутенко Світлану Миколаївну, керівника гуртка комунального 

закладу "Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області; 

- Вербовську Тетяну Вікторівну, керівника гуртка Тальнівського 

Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області; 

- Гончара Миколу Євгенійовича, керівника гуртка Будинку дитячої 

та юнацької творчості Монастирищенської міської ради; 

- Коваленко Анжелу Олександрівну, керівника гуртка позашкільного 

навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської 

ради; 

- Нишпору Любов Василівну, керівника гуртка комунального закладу 

"Тальнівський центр науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді 
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Тальнівської міської ради Черкаської області"; 

- Павлову Аллу Анатоліївну, керівника гуртка Уманського міського 

центру позашкільної освіти "Територія творчості"; 

- 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 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" 

за якісне та об’єктивне суддівство обласного етапу Всеукраїнського 

гуманітарного конкурсу "Космічні фантазії": 

- Малорода Григорія Володимировича, заступника директора  

з навчально-виховної роботи комунального позашкільного навчального закладу 

м. Черкаси "Міська станція юних техніків" Черкаської міської ради; 

- Марченко Людмилу Миколаївну, методиста комунального 

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

Черкаської міської ради; 

- Шепенькова Олександра Олександровича, керівника гуртка 

комунального позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція 

юних техніків" Черкаської міської ради; 

- Топчій Наталію Феодосіївну, керівника гуртка позашкільного 

навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської 

ради. 

4. Малород Г.М., завідувачу відділу методичного Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради", організувати відправку робіт призерів 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 Євгеній КОРОЛЬ 

 

 

  



Додаток 1 

до наказу Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради" 

04.02.2022 № 23 
 

Таблиця загальної кількості експонатів та кількості призерів 

обласного етапу Всеукраїнського гуманітарного конкурсу "Космічні фантазії" 
 

№ 

з/п 
Заклад освіти 

Всього З них по розділам 

к
іл

ьк
іс

ть
 е

к
сп

о
н

ат
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іс
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и
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е

ц
т

в
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в
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и
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е

ц
т

в
о
 

К
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ф
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к
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в
и

ш
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к
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к
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р
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к
а 

в
и

р
о
б

и
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у
, 

п
р
и

к
р
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п
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о
п

л
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к
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о
р
и
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м
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к
о
м

п
о
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ц
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а 

тл
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р
із

н
и

х
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іа
л
ів

 

в
и

р
о
б

и
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з 
р
із

н
и
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м
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іа

л
ів

 

ін
ш

і 
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х
н

ік
и

 

в
и

к
о
н
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н

я 

н
ас

ті
л
ь
н

а 
гр

а 

ж
и

в
о
п

и
с 

к
о
м

ік
си

 

д
и

за
й

н
 к

о
см

іч
н

о
ї 

в
ал

ю
ти

 

гр
аф

ік
а 

    

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

1. 
КЗПО "Ватутінська СЮТ" 

Ватутінської м.р. 
12 2 - - - 1 2/ІІІ 1 1 - 2 - - 2 3/ІІ - - - 

2. 
КЗ "Канівська міська СЮТ Канівської 

міської ради Черкаської області" 
7 3 - - - - - 1/ІІ - - 

5/ІІІ, 

ІІІ 
- - 1 - - - - 

3. КЗ "ТРЦНТТДУМ Тальнівської м.р." 10 8 - - - 1/ІІ 1/ІІІ 1 1/ІІ 2/ІІ, ІІІ - - - - 
4/ІІ, 

ІІ, ІІІ 
- - - 

4. 
КЗ "Черкаський обласний ЦНТТУМ 

Черкаської обласної ради" 
13 7 - - - - - 1/ІІ - - 6 - - - - - 

2/ІІІ, 

ІІІ 

4/І, І, 

ІІ, ІІІ 

5. КПНЗ м. Черкаси "Міська СЮТ" 8 4 - - 1/І 1/ІІ - 1 1 - 1 - - 3/ІІ, ІІІ - - - - 

6. 
СЮТ Христинівської м.р. Черкаської 

обл. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

7. УМЦПО "Територія творчості" 12 7 - - 2/ІІІ - 1 2/ІІ - - - - - - 
4/І, 

ІІІ 
- - 

3/І, 

ІІ, ІІІ 



7 

Продовження додатка 1 

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

8. ЦХЕНТТУМ Кам’янської міської ради 6 5 1/І - - - 1/І 1 1/ІІІ - 1/ІІ - - - 1/ІІІ - - - 

9. 
БДЮТ Монастирищенської міської 

ради 
12 8 - 

3/ІІ, 

ІІІ, ІІІ 
1 - 1 - - - 

3/ІІ,  

ІІІ 
- - - - 

4/ІІ, 

ІІІ, ІІІ 
- - 

10. БДЮТ Смілянської міської ради 4 2 - - - 1 - 1/ІІІ 1/ІІ - 1 - - - - - - - 

11. БДЮТ Христинівської міської ради 3 - - - - - - 1 - 1 1 - - - - - - - 

12. БДЮТ Чигиринської міської ради  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

13. 
Городищенський ЗПО "ЦДЮТ" 

Городищенської м.р. Черкаської обл. 
2 - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - 

14. 
Єрківський КЗПО "БДЮТ" Єрківської 

селищ. ради Черкаської обл. 
12 6 - 1/ІІІ - 1/ІІІ - 2/ІІІ 2/ІІ - 4/ІІ - - 2/ІІ - - - - 

15. Звенигородський ЦДЮТ 12 6 - 1/ІІ - 1/ІІІ  - 2/І 1 - 2/ІІ - - 2/І,ІІІ 3 - - - 

16. Золотоніський БДЮТ  5 4 - - 1/ІІІ - - 1/І 1/І - 2/І - - - - - - - 

17. Катеринопільський БДЮТ 2 1 - - - - - - - - - - - - 2/ІІІ - - - 

18. 
КЗПО "ЦДЮТ" Іркліївської сільської 

ради 
1 1 - 1/І - - - - - - - - - - - - - - 

19. КЗПО "ЦДЮТ" Степанецької ОТГ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

20. 
КЗ "Шполянський ЦДЮТУМ" 

Шполянської міської ради  ОТГ 
10 8 1/І - - 1 2/ІІІ - 1/ІІ - 

3/І, ІІ, 

ІІІ 
- - 1/ІІ 1/ІІІ - - - 

21. КПНЗ "БДЮТ" Балаклеївської с.р. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

22. Лисянський БДЮТ Лисянської с.р. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

23. 

Маньківський ЦДЮТ, МАН 

учнівської молоді Маньківської 

селищ. ради Черкаської обл. 

3 3 - - 1/І - - 1/ІІІ 1/ІІІ - - - - - - - - - 

24. ПНЗ "БМЦ" Черкаської міської ради 12 12 - 1/ІІ 1/ІІ 1/І 1/ІІ - 2/І, ІІІ - 
4/І, ІІ, 

ІІ, ІІ 
- - 2/І, ІІ - - - - 

25. ПНЗ "ЦДЮТ м. Черкаси" 6 4 - - - - - - - - 
6/І, ІІ, 

ІІІ, ІІІ 
- - - - - - - 

26. Тальнівський БДЮ 12 8 - 1 - - 1/І - - 1/ІІІ 2 2/ІІ, ІІ 1/ІІ 1/ІІІ 3/І, ІІ - - - 

27. 
ЦДМТ Корсунь-Шевченківської м. р.  

Черкаської обл. 
7 7 - 1/І - - 1/І 2/І, ІІІ 2/І, І - - - - 1/І - - - - 
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Продовження додатка 1 

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

28. 
ЦДЮТ Березняківської с.р. 

Черкаського р-ну Черкаської обл. 
2 1 - - - - - - - - - - - - 2/І - - - 

29. 
ЦДЮТ Драбівської селищ. ради 

Черкаської обл. 
4 3 - 1/ІІІ 1/ІІ - - 1/І 1 - - - - - - - - - 

30. 
ЦДЮТ Мошнівської с.р. Черкаського 

р-ну Черкаської обл. 
14 3 - - - 1 1 1/І 2/ІІІ - 4 - - 1 - - - 4/ІІІ 

31. 
ЦДЮТ Чорнобаївської селищ. ради 

Черкаської обл.  
5 3 - 1/ІІІ - - 1/ІІ 1 2/ІІІ - - - - - - - - - 

32. 
ЦПО Піщанської с.р. Золотоніського 

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

33. 
ЦРТ Гельмязівської с.р. Золотонісь-

кого р-ну Черкаської обл. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

34. 

Відділ освіти, культури, туризму, 

молоді та спорту Чигиринської м.р. 

Черкаської обл. 

4 2 1/ІІ - - - - 1/ІІ 1 - 1 - - - - - - - 

35. 

Журжинецька філія КОЗ "Лисянський 

НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія-ДНЗ" 

Лисянської с.р. Черкаської обл. 

1 1 - - - - 1/ІІ - - - - - - - - - - - 

36. 
Колодистеньский ліцей Ладижинської 

с. р. Уманського р-ну Черкаської обл. 
1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 

37. 

Моринський НВК "ДНЗ - ЗОШ І-ІІІ ст." 

ім. Т.Г.Шевченка Звенигородської м. р. 

Звенигородського р-ну Черк. обл. 

1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

38. 

Руськополянський заклад ЗСО I-III 

ступенів № 1  Руськополянської с. р., 

Черкаського р-ну Черкаської обл. 

4 2 - - - - - - - - 4/І, ІІІ - - - - - - - 

39. 

Степанківський ліцей заклад ЗСО 

Степанківської с. р. Черкаського р-ну 

Черкаської обл. 

7 2 - - - 1 1/І - 1 - 3 - - - - - - 1/ІІІ 

 Всього 214 123 3/3 11/10 8/6 10/5 16/10 23/13 22/13 4/3 56/21 2/2 1/1 16/10 23/12 4/3 2/2 13/9 

 

 

Методист Анна МІКУЛЬСЬКА 



Додаток 2 

до наказу Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради" 

04.02.2022 № 23 
 

Рейтингова таблиця 

участі закладів позашкільної освіти Черкаської області 

у обласному етапі Всеукраїнського гуманітарного конкурсу 

"Космічні фантазії" 
 

№ 

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.р. 
12 2 3 8 11 7/22,0 

2. 

КЗ "Канівська міська СЮТ 

Канівської міської ради Черкаської 

області" 

7 3 6 7 13 9/21,0 

3. 
КЗ "ТРЦНТТДУМ Тальнівської 

м.р." 
10 8 4 2 6 ІІІ/24,0 

4. 
КЗ "Черкаський обласний 

ЦНТТУМ Черкаської обл. ради" 
13 7 2 3 5 ІІ/24,5 

5. КПНЗ м. Черкаси "Міська СЮТ" 8 4 5 6 11 7/22,0 

6. 
СЮТ Христинівської м.р. 

Черкаської обл. 
- - - - - - 

7. УМЦПО "Територія творчості" 12 7 3 3 6 ІІІ/24,0 

8. ЦХЕНТТУМ Кам’янської міськ.  р. 6 5 7 5 12 8/21,5 

9. БДЮТ Монастирищенської міськ.р. 12 8 3 2 5 ІІ/24,5 

10. БДЮТ Смілянської міської ради 4 2 9 8 17 13/19,0 

11. БДЮТ Христинівської міськ. р. 3 - 10 10 20 14/18,5 

12. БДЮТ Чигиринської міської ради  - - - - - - 

13. 

Городищенський ЗПО "ЦДЮТ" 

Городищенської м.р. Черкаської 

обл. 

2 - 11 10 21 15/18,0 

14. 

Єрківський КЗПО "БДЮТ" 

Єрківської селищ. ради Черкаської 

обл. 

12 6 3 4 7 4/23,5 

15. Звенигородський ЦДЮТ 12 6 3 4 7 4/23,5 

16. Золотоніський БДЮТ  5 4 8 6 14 10/20,5 

17. Катеринопільський БДЮТ 2 1 11 9 20 14/18,5 

18. 
КЗПО "ЦДЮТ" Іркліївської 

сільської ради 
1 1 12 9 21 15/18,0 

19. КЗПО "ЦДЮТ" Степанецької ОТГ - - - - - - 

20. 
КЗ "Шполянський ЦДЮТУМ" 

Шполянської міської ради  ОТГ 
10 8 4 2 6 ІІІ/24,0 

21. КПНЗ "БДЮТ" Балаклеївської с.р. - - - - - - 

22. 
Лисянський БДЮТ Лисянської 

селищної ради 
- - - - - - 



10 

 
Продовження додатка 2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

23. 

Маньківський ЦДЮТ, МАН 

учнівської молоді Маньківської 

селищ. ради Черкаської обл. 

3 3 10 7 17 13/19,0 

24. ПНЗ "БМЦ" Черкаської міськ. ради 12 12 3 1 4 І/25,0 

25. ПНЗ "ЦДЮТ м. Черкаси" 6 4 7 6 13 9/21,0 

26. Тальнівський БДЮ 12 8 3 2 5 ІІ/24,5 

27. 
ЦДМТ Корсунь-Шевченківської м. 

р. Черкаської обл. 
7 7 6 3 9 6/22,5 

28. 
ЦДЮТ Березняківської с.р. 

Черкаського р-ну Черкаської обл. 
2 1 11 9 20 14/18,5 

29. 
ЦДЮТ Драбівської селищ.р. 

Черкаської обл. 
4 3 9 7 16 12/19,5 

30. 
ЦДЮТ Мошнівської с.р. 

Черкаського р-ну Черкаської обл. 
14 3 1 7 8 5/23,0 

31. 
ЦДЮТ Чорнобаївської селищ. р. 

Черкаської обл.  
5 3 8 7 15 11/20,0 

32. 
ЦПО Піщанської с.р. 

Золотоніського р-ну Черк. обл. 
- - - - - - 

33. 
ЦРТ Гельмязівської с.р. 

Золотоніського р-ну Черк. обл. 
- - - - - - 

34. 

Відділ освіти, культури, туризму, 

молоді та спорту Чигиринської 

м.р. Черкаської обл. 

4 2 9 8 17 13/19,0 

35. 

Журжинецька філія комунального 

опорного закладу "Лисянський 

НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія-ДНЗ" 

Лисянської с.р. Черк. обл. 

1 1 12 9 21 15/18,0 

36. 

Колодистеньский ліцей 

Ладижинської с. р. Уманського р-

ну Черкаської обл. 

1 - 12 10 22 16/17,5 

37. 

Моринський НВК "ДНЗ-ЗОШ       І-

ІІІ ступенів" ім. Т. Г. Шевченка 

Звенигородської м. р. 

Звенигородського р-ну Черк. обл. 

1 

 
- 12 10 22 16/17,5 

38. 

Руськополянський заклад ЗСО I-III 

ступенів № 1 Руськополянської с. р., 

Черкаського р-ну Черкаської обл. 

4 2 9 8 17 13/19,0 

39. 

Степанківський ліцей заклад ЗСО 

Степанківської с. р. Черкаського р-

ну Черкаської обл. 

7 2 6 8 14 10/20,5 

 

 

Методист Анна МІКУЛЬСЬКА 

 



Додаток 3 

до наказу Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості 

учнівської молоді Черкаської 

обласної ради" 

04.02.2022 № 23 

 

Роботи переможців та призерів 

обласного етапу Всеукраїнського гуманітарного конкурсу "Космічні фантазії", 

рекомендовані суддівською колегією для участі у ІІ етапі 

Всеукраїнського гуманітарного конкурсу "Космічні фантазії" 

 

1. "Лиш місяць молодий не спить…" – робота Рябої Юлії, вихованки 

Тальнівського Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської 

області. 

2. "Роздуми астронома" – колективна робота Вдовенко Софії, Срібної 

Альони, Мовчанова Дмитра, вихованців Центру дитячої та юнацької творчості 

Березняківської сільської ради Черкаського району Черкаської області. 

3. "Коронавірус в Космос полетів" – робота Драгана Максима, 

вихованця Тальнівського Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради 

Черкаської області. 

4. "Космічні перегони" – робота Задояного Олександра, вихованця 

комунального закладу "Тальнівський центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді Тальнівської міської ради Черкаської області". 

5. "Космічне весілля марсіанина Василія" – робота Соболенко Марії, 

вихованки Уманського міського Центру позашкільної освіти "Територія 

творчості". 

6. "Присвячений Л.К.Каденюку" – робота Семко Діани, вихованки 

комунального закладу "Тальнівський центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді Тальнівської міської ради Черкаської області". 

7. "Незвіданий космос" – робота Макаренко Анастасії, вихованки 

позашкільного навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" 

Черкаської міської ради. 

8. "Вперед до мрії" – робота Оліфер Наталії, вихованки комунального 

закладу "Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області. 

9. "Погляд в нову реальність" – робота Крижанівської Валерії, 

вихованки Руськополянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№ 1 Руськополянської сільської ради Черкаського району Черкаської області. 

10. "Сузір’я Дракона" – робота Каплі Валерії, вихованки Золотоніського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Золотоніської міської ради Черкаської 

області. 
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11. "Дослідження нового світу" – робота Зуєвої Владислави, вихованки 

позашкільного навчального закладу "Центр дитячої та юнацької творчості 

м. Черкаси". 

12. "Щоб не довелось прибульцям землю рятувати – давайте  

на планеті самі прибирати…" – робота Борисенко Софії, вихованки 

Тальнівського Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської 

області. 

13. "Подорож ельфів" – робота Панової Ольги, вихованки Тальнівського 

Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Тальнівського району 

Черкаської області. 

14. "Міжгалактична мелодія" – робота Вільчинського Артема, вихованця 

Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської 

міської ради Звенигородського району Черкаської області. 

15. "Космічний калейдоскоп" – робота Шуст Кіри, вихованки 

позашкільного навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" 

Черкаської міської ради. 

16. "Дивокольори Всесвіту" – колективна робота Мельник Анни, 

Колісник Вікторії, вихованок Центру дитячої та молодіжної творчості Корсунь-

Шевченківської міської ради Черкаської області. 

17. "Дивовижний всесвіт" – робота Тулумана Назара, вихованця 

комунального закладу "Шполянський центр дитячої та юнацької творчості 

учнівської молоді" Шполянської міської ради об’єднаної територіальної 

громади Черкаської області. 

18. "Парад планет" – робота Кам’янецької Юліани, вихованки Центру 

художньо-естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді 

Кам’янської міської ради Черкаської області. 

19. "Разом врятуємо світ!" – робота Хорольської Анастасії, вихованки 

комунального закладу позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької 

творчості" Іркліївської сільської ради Черкаської області. 

20. "Зустріч космічних друзів" – робота Тіхонової Анастасії, вихованки 

Центру дитячої та молодіжної творчості Корсунь-Шевченківської міської ради 

Черкаської області. 

21. "День і ніч" – робота Кіт Сніжани, вихованки Маньківського центру 

дитячої та юнацької творчості, Мала академія наук учнівської молоді 

Маньківської селищної ради Черкаської області. 

22. "Світанок на незвіданій планеті" – робота Оцвей Єлізавєти,  

вихованки позашкільного навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний 

центр" Черкаської міської ради. 

23. "Мрійники" – робота Баранніка Захара, вихованця Центру дитячої 

та молодіжної творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської 

області. 

24. "Міжпланетна подорож" – робота Грабової Надії, вихованки Центру 

художньо - естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді 

Кам’янської міської ради Черкаської області. 
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25. "Місячна соната" – робота Карман Ярослави, вихованки 

Тальнівського Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської 

області. 

26. "Л.К.Каденюк" – колективна робота Семко Діани, Семко Тіни, Семко 

Кароліни, вихованок комунального закладу "Тальнівський центр науково-

технічної творчості учнівської молоді Тальнівської міської ради Черкаської 

області". 

27. "Володарка Всесвіту" – робота Кондрамашиної Ангеліни, вихованки 

комунального закладу "Степанецький ліцей - опорний заклад загальної 

середньої освіти" Степанецької сільської ради об'єднаної територіальної 

громади Черкаської області. 

28. "Маска Дарт Вейдера" – робота Шелудько Ярини, вихованки 

Золотоніського Будинку дитячої та юнацької творчості Золотоніської міської 

ради Черкаської області. 

29. "Планета прибульців" – робота Антонюка Андрія, вихованця Центру 

дитячої та молодіжної творчості Корсунь-Шевченківської міської ради 

Черкаської області. 

30. "Галактоліт" – робота Ніколенка Олексія, вихованця 

Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської 

міської ради Звенигородського району Черкаської області. 

31. "Космічні чоловічки" – робота Пахомової Каріни, вихованки 

позашкільного навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" 

Черкаської міської ради. 

32. "Гість із місяця" – робота Сусли Олексія, Сусли Сергія, вихованців 

Золотоніського Будинку дитячої та юнацької творчості Золотоніської міської 

ради Черкаської області. 

33. "Космічний прибулець Грей" – робота Собченко Лілії, вихованки 

Центру дитячої та молодіжної творчості Корсунь-Шевченківської міської ради 

Черкаської області. 

34. "Подорож до невідомого" – робота Гушти Кароліни, вихованки 

Комунального закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради". 

35. "Галактика" – робота Слєсарєвої Аріани, вихованки Комунального 

закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді Черкаської обласної ради". 

36. "Міжпланетний показ моди" – робота Лепетухи Маргарити, вихованки 

Комунального закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради". 

37. "Дослідження прибульця" – робота Куруц Лілії, вихованки 

Уманського міського Центру позашкільної освіти "Територія творчості". 
 

 

Методист Анна МІКУЛЬСЬКА  



Додаток 4 

до наказу Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості 

учнівської молоді Черкаської 

обласної ради" 

04.02.2022 № 23 
 

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 – Тулуман Назар, вихованець комунального закладу "Шполянський 

центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" Шполянської міської 

ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області, учень 3 класу 

Шполянського ліцею № 3 Шполянської міської ради об`єднаної територіальної 

громади Звенигородського району Черкаської області (робота "Дивовижний 

всесвіт", керівник Курінна З.С.); 

І місце – Кам’янецька Юліана, вихованка Центру художньо-естетичної  

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

Черкаської області, учениця 5 класу Кам'янської загальноосвітньої 

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

предметів Кам'янської міської ради Черкаської області (робота "Парад планет", 

керівник Хоменко О.І.); 

ІІ місце – Гришко Олександра, учениця 4 класу Чигиринського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 ім. Б. Хмельницького 

Чигиринської міської ради Черкаської області (робота "Зоряне небо", керівник 

Швець Л.О.). 

1.2. "М’яка іграшка" (вікова категорія 8-12 років): 

І місце – Хорольська Анастасія, вихованка комунального закладу 

позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької творчості" Іркліївської 

сільської ради Черкаської області, учениця 6 класу Москаленківського 

навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний заклад-

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Іркліївської сільської ради Золотоніського 

району Черкаської області (робота "Разом врятуємо світ!", керівник  

Шостак Л.Г.); 

ІІ місце – Котолуп Варвара, вихованка позашкільного навчального закладу 

"Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, учениця  

6 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської 

міської ради Черкаської області (робота "Мешканець далекої галактики", 

керівник Усіченко І.Е.); 

ІІ місце – Ліпська Даніелла, вихованка Звенигородського центру дитячої 

та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського району 
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Черкаської області, учениця 4 класу Звенигородської загальноосвітньої школи 

I-II cтупенів № 4 Звенигородської міської ради Звенигородського району 

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

ІІІ місце – Портянко Дарина, вихованка Будинку дитячої та юнацької 

творчості Монастирищенської міської ради, учениця 5 класу опорного закладу 

загальної середньої освіти "Ліцей "Ерудит" Монастирищенської міської ради 

Черкаської області (робота "Кассі", керівник Совгира Т.Л.); 

ІІІ місце – Мандзюк Настя, вихованка Будинку дитячої та юнацької 

творчості Монастирищенської міської ради, учениця 2 класу опорного закладу 

загальної середньої освіти "Монастирищенська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 5" Монастирищенської міської ради Черкаської області (робота 

"Інопланетянка", керівник Бондаренко Т.В.); 

ІІІ місце – Зей Євгенія, вихованка Центру дитячої та юнацької творчості 

Драбівської селищної ради Черкаської області, учениця 4 класу Драбівського 

навчально-виховного комплексу "Заклад загальної середньої освіти  

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

Черкаської області (робота "Космічний Хоптик", керівник Кобрушко Л.І.); 

ІІІ місце – Коменюк Валерія, Гмиря Віолета, вихованки Центру дитячої  

та юнацької творчості Чорнобаївської селищної ради Черкаської області, 

учениці 5 класу Богодухівського навчально-виховного комплексу "Дошкільний 

навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Чорнобаївської 

селищної ради Черкаської області (колективна робота "Прибулець", керівник  

Дробницька Т.В.). 

1.3. "М’яка іграшка" (вікова категорія 13-16 років): 

І місце – Тіхонова Анастасія, вихованка Центру дитячої та молодіжної 

творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області, учениця  

7 класу Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області (робота "Зустріч 

космічних друзів", керівник Попик В.В.); 

ІІ місце – Давиденко Нонна, вихованка Будинку дитячої та юнацької 

творчості Монастирищенської міської ради, учениця 5 класу опорного закладу 

загальної середньої освіти "Монастирищенська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 5" Монастирищенської міської ради Черкаської області (робота 

"Дербі", керівник Кульчіцька Н.Є.); 

ІІІ місце – Кузьменко Іван, вихованець Єрківського комунального закладу 

позашкільної освіти "Будинок дитячої та юнацької творчості" Єрківської 

селищної ради Черкаської області, учень 9 класу Єрківського закладу загальної 

середньої освіти I-III ступенів імені Героя України В.М. Чорновола Єрківської 

селищної ради Черкаської області (робота "Космойода", керівник  

Козієнко В.Б.). 

1.4. "Вироби з бісеру, прикраси" (вікова категорія 8-12 років): 

І місце – Кіт Сніжана, вихованка Маньківського центру дитячої  

та юнацької творчості, Мала академія наук учнівської молоді Маньківської 
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селищної ради Черкаської області, учениця 5 класу Маньківського навчально-

виховного комплексу "Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів - 

гімназія" Маньківської селищної ради Черкаської області (робота "День і ніч", 

керівник Поліщук Н.О.); 

І місце – Шевченко Марина, вихованка комунального позашкільного 

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

1 класу Черкаської спеціалізованої школи I-III ступенів № 18 імені В'ячеслава 

Чорновола Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Під знаком 

зодіаку Скорпіон", керівник Марченко Л.М.); 

ІІ місце – Сухацька Соломія, Черкаська Ольга, вихованки позашкільного 

навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської 

ради, учениці 4 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 

Черкаської міської ради Черкаської області (колективна робота "На далекій 

планеті", керівник Оснач Н.М.); 

ІІІ місце – Бортек Олексій, вихованець Золотоніського Будинку дитячої  

та юнацької творчості Золотоніської міської ради Черкаської області, учень  

4 класу Золотоніської спеціалізованої школи № 1 Золотоніської міської ради 

Черкаської області (робота "Космічні пригоди", керівник Мельник С.В.). 

1.5. "Вироби з бісеру, прикраси" (вікова категорія 13-16 років): 

ІІ місце – Самарська Діана, вихованка Центру дитячої та юнацької 

творчості Драбівської селищної ради Черкаської області, учениця 6 класу 

Драбівського навчально-виховного комплексу "Заклад загальної середньої 

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

Черкаської області (робота "Чокер "Всесвіт", керівник Лолашвілі Л.П.); 

ІІІ місце – Комсюков Єгор, Малюта Олександра, вихованці Уманського 

міського Центру позашкільної освіти "Територія творчості", учні 9 та 8 класу 

Уманського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 7-колегіум" Уманської міської ради Черкаської області та 

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

Черкаської області відповідно (колективна робота "Модель з планети 

Шелезяка", керівник Павлова А.А.). 

1.6. "Паперопластика, оригамі" (вікова категорія 8-12 років): 

ІІ місце – Мальська Альона, вихованка комунального позашкільного 

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

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

міської ради Черкаської області (робота "Космічна мрія", керівник  

Григуть Ю.О.); 

ІІІ місце – Комлик Юлія, вихованка Єрківського комунального закладу 

позашкільної освіти "Будинок дитячої та юнацької творчості" Єрківської 

селищної ради Черкаської області, учениця 5 класу Єрківського закладу 

загальної середньої освіти I-III ступенів імені Героя України  

В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області (робота 

"Червоний Урій", керівник Якшова Л.Г.); 
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ІІІ місце – Щербак Анна, Фесенко Валерія, вихованки Звенигородського 

центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської міської ради 

Звенигородського району Черкаської області, учениці 4 класу Звенигородської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів-спортивний ліцей Звенигородської 

міської ради Звенигородського району Черкаської області (колективна робота 

"Космополіс", керівник Дяченко Л.В.). 
1.7. "Паперопластика, оригамі" (вікова категорія 13-16 років): 

І місце – Оцвей Єлізавєта, вихованка позашкільного навчального закладу "Багатопрофільний 

молодіжний центр" Черкаської міської ради, учениця  

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

Черкаської області (робота "Світанок на незвіданій планеті", керівник Кулак В.М.); 

ІІ місце – Дробина Євгеній, вихованець комунального закладу "Тальнівський центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді Тальнівської міської ради Черкаської області", учень 9 класу Глибочківського 

навчально-виховного комплексу "Заклад дошкільної освіти - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів" Тальнівської 

міської ради Черкаської області (робота "Закохана пара в міжпланетному просторі", керівник Дробина В.В.). 

1.8. "Композиції на тлі" (вікова категорія 8-12 років): 

І місце – Бараннік Захар, вихованець Центру дитячої та молодіжної 

творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області, учень  

4 класу Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області (робота "Мрійники", 

керівник Іванова А.В.); 

І місце – Грабова Надія, вихованка Центру художньо-естетичної  

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

Черкаської області, учениця 6 класу комунального закладу "Кам'янський ліцей 

№1 Кам'янської міської ради Черкаської області" (робота "Міжпланетна 

подорож", керівник Швагер Н.П.); 

ІІ місце – Фортуня Валерія, Яковченко Леся, вихованки позашкільного 

навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської 

ради, учениці 5 та 4 класу Черкаської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів 

№ 5 Черкаської міської ради Черкаської області та Черкаської гімназії № 9  

ім. О.М.Луценка Черкаської міської ради Черкаської області відповідно 

(колективна робота "Країна смаколиків", керівник Коваленко А.О.); 

ІІ місце – Булика Олександра, учениця 5 класу Журжинецької філії 

комунального опорного закладу "Лисянський навчально-виховний комплекс 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія-дошкільний навчальний заклад" 

Лисянської селищної ради Черкаської області (робота "Ближче до зірок", 

керівник Мазана Т.В.); 

ІІІ місце – Масякіна Поліна, вихованка комунального закладу 

"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області, учениця 5 класу Шполянського ліцею № 1 Шполянської міської ради 

об'єднаної територіальної громади Черкаської області (робота "Космічна 

безкінечність", керівник Задворська О.І.); 

ІІІ місце – Барчук Назар, вихованець комунального закладу позашкільної 

освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської ради 

Звенигородського району Черкаської області, учень 2 класу Ватутінського 
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ліцею № 2 ім. М.Ф.Ватутіна Ватутінської міської ради Черкаської області 

(робота "Космічна прогулянка", керівник Барчук Л.О.). 

1.9. "Композиції на тлі" (вікова категорія 13-16 років): 

І місце – Карман Ярослава, вихованка Тальнівського Будинку дітей 

та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 8 класу 

комунального закладу "Тальнівська санаторна школа Черкаської обласної ради" 

(робота "Місячна соната", керівник Віслобокова В.І.); 

І місце – Кондрамашина Ангеліна, учениця 7 класу комунального закладу 

"Степанецький ліцей - опорний заклад загальної середньої освіти" Степанецької 

сільської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської області (робота 

"Володарка Всесвіту", керівник Кондрамашина А.М.); 

ІІ місце – Забой Анастасія, вихованка Центру дитячої та юнацької 

творчості Чорнобаївської селищної ради Черкаської області, учениця 7 класу 

Великобурімської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чорнобаївської 

селищної ради Черкаської області (робота "Є контакт!", керівник  

Погребняк Т.В.); 

ІІІ місце – Семко Діана, Семко Тіна, Семко Кароліна, вихованки 

комунального закладу "Тальнівський центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді Тальнівської міської ради Черкаської області", учениці  

10 та 7 класу відповідно Кобринівського навчально-виховного комплексу 

"Заклад дошкільної освіти - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Тальнівської 

міської ради Черкаської області (колективна робота "Л.К.Каденюк", керівник 

Ротаєнко М.П.). 

1.10.  "Вироби із різних матеріалів" (металу, дерева, пластику тощо) 

(вікова категорія 8-12 років): 

І місце – Шелудько Ярина, вихованка Золотоніського Будинку дитячої  

та юнацької творчості Золотоніської міської ради Черкаської області, учениця  

4 класу Золотоніської спеціалізованої школи № 1 Золотоніської міської ради 

Черкаської області (робота "Маска Дарт Вейдера", керівник Лисаненко М.М.); 

І місце – Антонюк Андрій, вихованець Центру дитячої та молодіжної 

творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області, учень  

5 класу Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області (робота "Планета 

прибульців", керівник Карпенко О.В.); 

ІІ місце – Скляренко Вероніка, вихованка комунального закладу 

"Канівська міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської 

області", учениця 3 класу Канівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 6  

з поглибленим вивченням іноземних мов Канівської міської ради Черкаської 

області (робота "Чічі", керівник Килимник Т.В.); 

ІІ місце – Григоренко Володимир, вихованець комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради", учень 3 класу Черкаської гімназії № 9  
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ім. О.М.Луценка Черкаської міської ради Черкаської області (робота  

"Парад планет", керівник Панченко Ю.І.); 

ІІІ місце – Ворона Вікторія, вихованка Будинку дитячої та юнацької 

творчості Смілянської міської ради Черкаської області, учениця 4 класу 

Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Смілянської міської 

ради Черкаської області (робота "Планета Квітляндія", керівник Чернай А.О.); 

ІІІ місце – Мельниченко Мілана, 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 

"Космосадочок", керівник Якшова Л.Г.). 

1.11. "Вироби із різних матеріалів" (металу, дерева, пластику тощо) 

(вікова категорія 13-16 років): 

І місце – Корнієнко Анастасія, вихованка Центру дитячої та юнацької 

творчості Драбівської селищної ради Черкаської області, учениця 11 класу 

Драбівського навчально-виховного комплексу "Заклад загальної середньої 

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

Черкаської області (робота "Прибульці в Україні", керівник Ільєнко С.О.); 

І місце – Ніколенко Олексій, вихованець Звенигородського центру дитячої 

та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського району 

Черкаської області, учень 7 класу Звенигородської загальноосвітньої школи  

I-II cтупенів № 4 Звенигородської міської ради Звенигородського району 

Черкаської області (робота "Галактоліт", керівник Поєдинок М.П.); 

І місце – Здор Анна, вихованка Центру дитячої та юнацької творчості 

Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області, учениця  

7 класу Кумейківського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів 

Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області (робота 

"Інопланетянин", керівник Кравець М.Ф.); 

ІІ місце – Постригань Анна, учениця 7 класу Чигиринського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 ім. Б. Хмельницького 

Чигиринської міської ради Черкаської області (робота "Зоряні шляхи", керівник 

Гержина І.В.); 

ІІ місце – Нагонюк Анастасія, Нагонюк Михайло, вихованці Уманського 

міського Центру позашкільної освіти "Територія творчості", учні 8 та 5 класу 

Уманського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 7-колегіум" Уманської міської ради Черкаської області, 

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

Черкаської області відповідно (колективна робота "Спектральна мелодія", 

керівник Павлова А.А.); 

ІІІ місце – Бєлік Дмитро, вихованець Маньківського центру дитячої  

та юнацької творчості, Мала академія наук учнівської молоді Маньківської 

селищної ради Черкаської області, учень 6 класу Маньківського закладу 
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загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 Маньківської селищної ради 

Черкаської області (робота "Мій космос", керівник Талабанюк Т.В.); 

ІІІ місце – Баглай Каріна, вихованка Центру дитячої та молодіжної 

творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області, учениця  

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

Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області (робота "Подорож 

продовжується. Планета вогнених драконів", керівник Топчій О.М.). 

1.12. "Інші техніки виконання" (вікова категорія 8-12 років): 

І місце – Пахомова Каріна, Пахомова Віра, вихованки позашкільного 

навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської 

ради, учениці 3 та 1 класу відповідно Черкаської спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради Черкаської області (колективна 

робота "Космічні чоловічки", керівник Оснач Н.М.); 

І місце – Бітюкова Софія, Яківченко Олександра, вихованки Центру 

дитячої та молодіжної творчості Корсунь-Шевченківської міської ради 

Черкаської області, учениці 5 класу Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської 

області (колективна робота "А ми до вас в ранковий час", керівник  

Резніченко Л.І.); 

І місце – Сусла Олексій, Сусла Сергій, вихованці Золотоніського Будинку 

дитячої та юнацької творчості Золотоніської міської ради Черкаської області, 

учні 7 класу Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 

Золотоніської міської ради Черкаської області (колективна робота "Гість  

із місяця", керівник Новик Л.І.); 

ІІ місце – Півторак Вероніка, вихованка Будинку дитячої та юнацької 

творчості Смілянської міської ради Черкаської області, учениця 4 класу 

навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

№ 3-колегіум" Смілянської міської ради Черкаської області (робота "Квіткова 

планета мрій", керівник Саєнко В.А.); 

ІІ місце – Тицькун Віталіна, вихованка комунального закладу 

"Тальнівський центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Тальнівської міської ради Черкаської області", учениця 4 класу Тальнівської 

гімназії № 3 Тальнівської міської ради Черкаської області (робота "Підкорювач 

космосу", керівник Тицькун О.О.); 
ІІ місце – Нікітченко Юлія, Вовченко Анна, вихованки комунального закладу "Шполянський центр 

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

Черкаської області, учениці 5 та 4 класу відповідно Шполянського ліцею № 1 Шполянської міської ради 

об'єднаної територіальної громади Черкаської області (колективна робота "Зорепад", керівник Сорокопудова 

Л.О.); 

ІІІ місце – Виноградова Юлія, вихованка Маньківського центру дитячої  

та юнацької творчості, Мала академія наук учнівської молоді Маньківської 

селищної ради Черкаської області, учениця 3 класу Маньківського навчально-

виховного комплексу "Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів - 

гімназія" Маньківської селищної ради Черкаської області (робота "У мріях 

злітаємо до зірок", керівник Мельник С.С.); 
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ІІІ місце – Щербина Єва, вихованка Центру художньо-естетичної  

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

Черкаської області, учениця 3 класу Кам'янської загальноосвітньої 

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

предметів Кам'янської міської ради Черкаської області (робота "Космічний 

дует", керівник Несененко Н.І.); 

ІІІ місце – Верещака Аліна, Демченко Аня, Ляшко Поліна, Цвіткова Юлія, 

вихованки Центру дитячої та юнацької творчості Чорнобаївської селищної ради 

Черкаської області, учениці 6 класу Богодухівського навчально-виховного 

комплексу "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів" Чорнобаївської селищної ради Черкаської області (колективна 

робота "Міжгалактична подорож", керівник Дробницька Т.В.); 

ІІІ місце – Гусінський Данііл, 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  

"На чужій планеті", керівник Гусінський С.В.). 

1.13.  "Інші техніки" (вікова категорія 13-16 років): 

І місце – Собченко Лілія, вихованка Центру дитячої та молодіжної 

творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області, учениця  

5 класу Гарбузинського навчально-виховного комплексу "Дошкільний 

навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Корсунь-

Шевченківської міської ради Черкаської області (робота "Космічний прибулець 

Грей", керівник Лісова Л.Й.); 

ІІ місце – Коломієць Максим, вихованець Єрківського комунального 

закладу позашкільної освіти "Будинок дитячої та юнацької творчості" 

Єрківської селищної ради Черкаської області, учень 7 класу Єрківського 

закладу загальної середньої освіти I-III ступенів імені Героя України  

В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області (робота "Великий 

Йо", керівник Якшова Л.Г.); 

ІІІ місце – Деханова Анастасія, вихованка позашкільного навчального 

закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, 

учениця 6 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 13 

Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Міжпланетні зв’язки", 

керівник Коваленко А.О.). 

1.14.  Розділ "Настільна гра" (вікова категорія 8-12 років): 

ІІ місце – Усатюк Софія, вихованка комунального закладу "Тальнівський 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Тальнівської міської ради 

Черкаської області", учениця 4 класу Тальнівської гімназії № 3 Тальнівської 

міської ради Черкаської області (робота "Мандруємо планетами", керівник 

Нишпора Л.В.); 

ІІІ місце – Криворучко Марія, вихованка Тальнівського Будинку дітей  

та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 3 класу 
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Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 2 Тальнівської міської 

ради Черкаської області (робота "Політ на Місяць", керівник Вербовська Т.В.). 

1.16. Розділ "Настільна гра" (вікова категорія 13-16 років): 

ІІІ місце – Собченко Олександр, Дробина Владислав, вихованці 

комунального закладу "Тальнівський центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді Тальнівської міської ради Черкаської області", учні 7 класу 

Білашківської гімназії Тальнівської міської ради Черкаської області 

(колективна робота "Космічна подорож", керівник Киба С.В.). 

2. Розділ "Образотворче мистецтво": 

2.1. "Живопис" (вікова категорія 8-12 років): 

І місце – Макаренко Анастасія, вихованка позашкільного навчального 

закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, 

учениця 4 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 33  

ім. В. Симоненка Черкаської міської ради Черкаської області (робота 

"Незвіданий космос", керівник Тимошенко Г.В.); 

І місце – Оліфер Наталія, вихованка комунального закладу "Шполянський 

центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" Шполянської міської 

ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області, учениця 2 класу 

Шполянського ліцею № 1 Шполянської міської ради об'єднаної територіальної 

громади Черкаської області (робота "Вперед до мрії", керівник  

Борутенко С.М.); 

І місце – Крижанівська Валерія, учениця 5 класу Руськополянського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  № 1 Руськополянської 

сільської ради Черкаського району Черкаської області (робота "Погляд в нову 

реальність", керівник Чикаленко Р.В.); 

ІІ місце – Шиманович Марія, вихованка позашкільного навчального 

закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, 

учениця 3 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 

Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Космічні перегони", 

керівник Коваленко А.О.); 

ІІ місце – Івчук Вероніка, вихованка Будинку дитячої та юнацької 

творчості Монастирищенської міської ради, учениця 3 класу опорного закладу 

загальної середньої освіти "Ліцей "Ерудит" Монастирищенської міської ради 

Черкаської області (робота "Веселі друзі інопланетяни", керівник Дякова О.В.); 

ІІ місце – Черевко Ольга, вихованка позашкільного навчального закладу 

"Центр дитячої та юнацької творчості м. Черкаси", учениця 5 класу Першої 

міської гімназії Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Весілля  

на планеті Елейн", керівник Булаженко Н.В.); 

ІІ місце – Музиченко Софія, вихованка Звенигородського центру дитячої 

та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського району 

Черкаської області, учениця 3 класу Звенигородської спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів № 1 Звенигородської міської ради Звенигородського району 

Черкаської області (робота "Міжгалактичний простір", керівник  
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Безверха О.М.); 

ІІІ місце – Шевченко Поліна, вихованка комунального закладу "Канівська 

міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської області", 

учениця 3 класу Канівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 6  

з поглибленим вивченням іноземних мов Канівської міської ради Черкаської 

області (робота "Привіт", керівник Дехтяренко О.Ю.); 

ІІІ місце – Кобзаренко Ксенія, 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 "Амоус", керівник 

Дехтяренко О.Ю.); 

ІІІ місце – Бабій Дмитро, вихованець комунального закладу 

"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області, учень 6 класу Шполянського ліцею № 3 Шполянської міської ради 

об'єднаної територіальної громади Звенигородського району Черкаської області 

(робота "Підкорювачі космосу", керівник Борутенко С.М.); 

ІІІ місце – Прудивус Сабріна, вихованка Будинку дитячої та юнацької 

творчості Монастирищенської міської ради, учениця 5 класу опорного закладу 

загальної середньої освіти "Ліцей "Ерудит" Монастирищенської міської ради 

Черкаської області (робота "Око всесвіту", керівник Дякова О.В.). 

2.2. "Живопис" (вікова категорія 13-16 років): 

І місце – Капля Валерія, вихованка Золотоніського Будинку дитячої  

та юнацької творчості Золотоніської міської ради Черкаської області, учениця  

9 класу Золотоніської спеціалізованої школи № 1 Золотоніської міської ради 

Черкаської області (робота "Сузір’я Дракона", керівник Шевель М.В.); 

І місце – Зуєва Владислава, вихованка позашкільного навчального закладу 

"Центр дитячої та юнацької творчості м. Черкаси", учениця 8 класу Черкаської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Черкаської міської ради Черкаської 

області (робота "Дослідження нового світу", керівник Коротченко О.Ф.); 

ІІ місце – Завезиступ Вікторія, вихованка позашкільного навчального 

закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, 

учениця 7 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 

Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Дружні відносини", 

керівник Коваленко А.О.); 

ІІ місце – Савінова Катерина, вихованка позашкільного навчального 

закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, 

учениця 7 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 33  

ім. В. Симоненка Черкаської міської ради Черкаської області (робота 

"Космічний простір", керівник Тимошенко Г.В.); 

ІІ місце – Заруба Ланія, Заруба Поліна, вихованки Центру художньо-

естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської 

міської ради Черкаської області, учениці 10 та 5 класу відповідно Кам'янської 
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загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим 

вивченням окремих предметів Кам'янської міської ради Черкаської області 

(колективна робота "Чарівний космос", керівник Дмитрієва І.Ю.); 

ІІ місце – Шпілька Софія, 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 

"Космічний світ", керівник Козієнко В.Б.); 

ІІІ місце – Задорожня Ольга, Душка Олексій, вихованці комунального 

закладу "Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області, учні 6 та 7 класу Шполянського ліцею № 1 Шполянської міської ради 

об'єднаної територіальної громади Черкаської області, Шполянського ліцею 

№ 2 Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської 

області відповідно (колективна робота "Створення Всесвіту", керівник 

Задворська О.І.); 

ІІІ місце – Пленько Поліна, учениця 9 класу Руськополянського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 Руськополянської сільської ради 

Черкаського району Черкаської області (робота "Планета аватарів", керівник 

Чикаленко Р.В.); 

ІІІ місце – Блбулян Мілена, вихованка позашкільного навчального закладу 

"Центр дитячої та юнацької творчості м. Черкаси", учениця 7 класу Черкаської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Черкаської міської ради Черкаської 

області (робота "Подорож Маленького принца по планетах", керівник 

Коротченко О.Ф.); 

ІІІ місце – Хлівнюк Мар’яна, вихованка позашкільного навчального 

закладу "Центр дитячої та юнацької творчості м. Черкаси", учениця 7 класу 

Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради Черкаської області 

(робота "Андроїди підкорюють всесвіт", керівник Булаженко Н.В.). 

2.3. "Комікси" (вікова категорія 8-12 років): 

ІІ місце – Борисенко Софія, 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 (робота "Щоб не довелось прибульцям землю  

рятувати – давайте на планеті самі прибирати…", керівник Вербовська Т.В.). 

2.4. "Комікси" (вікова категорія 13-16 років): 

ІІ місце – Панова Ольга, вихованка Тальнівського Будинку дітей 

та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 9 класу 

Тальнівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа  

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

(робота "Подорож ельфів", керівник Маляренко Н.В.). 

2.5. "Дизайн космічної валюти" (вікова категорія 8-12 років): 
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ІІ місце – Вовк Марія, 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 (робота "Спільні гроші – на цілі хороші", керівник Вербовська Т.В.). 

2.6. "Графіка" (вікова категорія 8-12 років): 

І місце – Вільчинський Артем, вихованець Звенигородського центру 

дитячої та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського 

району Черкаської області, учень 5 класу Звенигородської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів № 5 Звенигородської міської ради Звенигородського району 

Черкаської області (робота "Міжгалактична мелодія", керівник Каюк Т.В.); 

ІІ місце – Житомирська Софія, вихованка позашкільного навчального 

закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, 

учениця 4 класу Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради 

Черкаської області (робота "Пригоди в космосі", керівник Коваленко А.О.); 

ІІ місце – Савченко Олексій, вихованець комунального закладу 

"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області, учень 6 класу Шполянського ліцею № 3 Шполянської міської ради 

об`єднаної територіальної громади Звенигородського району Черкаської 

області (робота "В ритмі космосу", керівник Борутенко С.М.); 

ІІІ місце – Кулик Ольга, вихованка Тальнівського Будинку дітей 

та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 6 класу 

Тальнівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа  

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

(робота "Ангел космічний крило розкриває – Всесвіт до миру закликає", 

керівник Маляренко Н.В.). 

2.7. "Графіка" (вікова категорія 13-16 років): 

І місце – Шуст Кіра, вихованка позашкільного навчального закладу 

"Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, учениця  

7 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Черкаської 

міської ради Черкаської області (робота "Космічний калейдоскоп", керівник 

Коваленко А.О.); 

І місце – Мельник Анна, Колісник Вікторія, вихованки Центру дитячої  

та молодіжної творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської 

області, учениці 9 класу Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 1 Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області 

(колективна робота "Зустріч космічних друзів", керівник Попик В.В.); 

ІІ місце – Скоромна Оксана, вихованка Єрківського комунального закладу 

позашкільної освіти "Будинок дитячої та юнацької творчості" Єрківської 

селищної ради Черкаської області, учениця 9 класу Єрківського закладу 

загальної середньої освіти I-III ступенів імені Героя України В.М. Чорновола 

Єрківської селищної ради Черкаської області (робота "Міжгалактичний 

простір", керівник Козієнко В.Б.); 
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ІІ місце – Бугмій Ксенія, вихованка комунального позашкільного 

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

10 класу Черкаської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 22 Черкаської 

міської ради Черкаської області (робота "Незвідані простори всесвіту", керівник 

Малород Г.В.); 

ІІІ місце – Каюк Данило, вихованець Звенигородського центру дитячої 

та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського району 

Черкаської області, учень 7 класу Звенигородської загальноосвітньої школи  

І-ІІ ступенів № 5 Звенигородської міської ради Звенигородського району 

Черкаської області (робота "Сузір’я Кішки", керівник Каюк Т.В.); 

ІІІ місце – Пантелеєва Марина, вихованка комунального позашкільного 

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

10 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 Черкаської 

міської ради Черкаської області (робота "Залізна планета", керівник  

Малород Г.В.). 

3. Розділ "Література": 

3.1. "Поезія" (вікова категорія 8-12 років): 

І місце – Ряба Юлія, вихованка Тальнівського Будинку дітей та юнацтва 

Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 4 класу Тальнівської 

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

області (робота "Лиш місяць молодий не спить…", керівник  

Вербовська Т.В.); 

І місце – Вдовенко Софія, Срібна Альона, Мовчанов Дмитро, вихованці 

Центру дитячої та юнацької творчості Березняківської сільської ради 

Черкаського району Черкаської області, учні 4 класу закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів с.Березняки Березняківської сільської ради 

(колективна робота "Роздуми астронома", керівник Богатирьова Т.П.); 

ІІ місце – Драган Максим, вихованець Тальнівського Будинку дітей 

та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учень 5 класу 

Тальнівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа  

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

(робота "Коронавірус в Космос полетів", керівник Віслобокова В.І.); 

ІІ місце – Задояний Олександр, вихованець комунального закладу 

"Тальнівський центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Тальнівської міської ради Черкаської області", учень 3 класу Тальнівської 

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

області (робота "Космічні перегони", керівник Нишпора Л.В.); 

ІІІ місце – Сорокопудова Ангеліна, вихованка комунального закладу 

"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області, учениця 4 класу Шполянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№1 Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської 

області (робота "Рожева планета", керівник Сорокопудова Л.О.); 
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ІІІ місце – Рикало Адель, вихованка комунального закладу "Тальнівський 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Тальнівської міської ради 

Черкаської області", учениця 2 класу Тальнівського навчально-виховного 

комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1-гімназія" Тальнівської 

міської ради Черкаської області (робота "Захворіла планета", керівник  

Нишпора Л.В.); 

ІІІ місце – Чупак Святослав, вихованець Центру художньо-естетичної  

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

Черкаської області, учень 1 класу комунального закладу "Кам'янський ліцей 

№ 1 Кам'янської міської ради Черкаської області" (робота "Ми – на Марсі", 

керівник Несененко Н.І.). 

3.2.  "Поезія" (вікова категорія 13-16 років): 

І місце – Соболенко Марія, вихованка Уманського міського Центру 

позашкільної освіти "Територія творчості", учениця 9 класу Уманської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Уманської міської ради Черкаської 

області (робота "Космічне весілля марсіанина Василія", керівник  

Городнюк А.В.); 

ІІ місце – Семко Діана, вихованка комунального закладу "Тальнівський 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Тальнівської міської ради 

Черкаської області", учениця 10 класу Кобринівського навчально-виховного 

комплексу "Заклад дошкільної освіти - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" 

Тальнівської міської ради Черкаської області (робота "Присвячений 

Л.К.Каденюку", керівник Ротаєнко М.П.); 

ІІ місце – Ткаченко Кароліна, вихованка комунального закладу 

позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської 

ради Звенигородського району Черкаської області, учениця 7 класу 

Ватутінського ліцею № 2 ім. М.Ф.Ватутіна Ватутінської міської ради 

Черкаської області (робота "Солодкий сон, керівник Ткаченко В.І.); 

ІІІ місце – Свиридюк Валерія, вихованка Уманського міського Центру 

позашкільної освіти "Територія творчості", учениця 9 класу навчально-

виховного комплексу "Уманська міська гімназія - школа естетичного 

виховання" Уманської міської ради Черкаської області (робота "Всесвіт 

у абетці", керівник Попова О.Б.); 

ІІІ місце – Чоловська Каріна, вихованка Катеринопільського будинку 

дитячої та юнацької творчості, учениця 9 класу Катеринопільського ліцею 

(робота "Космічний злодій", керівник Сокотун Н.Г.). 

4. Розділ "Комп’ютерна графіка": 

4.1.  "Комп’ютерна графіка" (вікова категорія 8-12 років): 

за І місце – Слєсарєва Аріана, вихованка Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради", учениця 3 класу Черкаської гімназія № 31 

Черкаської міської ради Черкаської області (робот "Галактика", керівник 

Лепетуха Ю.В.); 
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ІІ місце – Лепетуха Маргарита, вихованка Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради", учениця 3 класу Черкаського колегіуму "Берегиня" 

Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Міжпланетний показ 

моди", керівник Лепетуха Ю.В.); 

ІІІ місце – Гушта Вацлав, вихованець Комунального закладу "Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради", учень 2 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 11 Черкаської міської ради Черкаської області  (робота "Планета 

прибульців", керівник Лепетуха Ю.В.); 

ІІІ місце – Сташенко Вероніка, вихованка Центру дитячої та юнацької 

творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області, 

учениця 5 класу Шелепуського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області (робота 

"Космічна веселка", керівник Манькута В.І.). 

4.2.  "Комп’ютерна графіка" (вікова категорія 13-16 років): 

І місце – Куруц Лілія, вихованка Уманського міського Центру 

позашкільної освіти "Територія творчості", учениця 8 класу Уманської 

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

області (робота "Дослідження прибульця", керівник Павлова А.А.); 

за І місце – Мікульський Даниїл, вихованець Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради", учень 7 класу Черкаської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 4 Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Гра 

"Робот проти інопланетян", керівник Мікульська А.М.); 

ІІ місце – Миколайчук Софія, вихованка Уманського міського Центру 

позашкільної освіти "Територія творчості", учениця 8 класу Уманської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Уманської міської ради Черкаської 

області (робота "Пригоди в безмежному Всесвіті", керівник Строй Р.Л.); 

ІІІ місце – Лановська Анастасія, вихованка Уманського міського Центру 

позашкільної освіти "Територія творчості", студентка Уманського медичного 

коледжу (робота "Неземна Діва", керівник Строй Р.Л.); 

ІІІ місце – Кондрамашина Ангеліна, учениця 7 класу комунального 

закладу "Степанецький ліцей - опорний заклад загальної середньої освіти" 

Степанецької сільської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської 

області (робота "Зорепад", керівник Кондрамашина А.М.). 

5. Розділ "Фото-, відео- та кіномистецтво": 

5.1.  "Фотомистецтво" (вікова категорія 8-12 років): 

ІІ місце – Бондарчук Олександра, вихованка Будинку дитячої та юнацької 

творчості Монастирищенської міської ради, учениця 6 класу опорного закладу 

загальної середньої освіти "Монастирищенська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 5" Монастирищенської міської ради Черкаської області (робота 

"Занурення", керівник Гончар М.Є.); 
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ІІІ місце – Домачук Каріна, вихованка Будинку дитячої та юнацької 

творчості Монастирищенської міської ради, учениця 4 класу опорного закладу 

загальної середньої освіти "Монастирищенська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 5" Монастирищенської міської ради Черкаської області (робота 

"Молекулярний рівень", керівник Гончар М.Є.). 

5.2.  "Фотомистецтво" (вікова категорія 13-16 років): 

ІІІ місце – Домачук Каріна, вихованка Будинку дитячої та юнацької 

творчості Монастирищенської міської ради, учениця 4 класу опорного закладу 

загальної середньої освіти "Монастирищенська спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 5" Монастирищенської міської ради Черкаської області (робота 

"Молекулярний рівень", керівник Гончар М.Є.). 

5.3.  "Відео- та кіномистецтво" (вікова категорія 8-12 років): 

ІІІ місце – Птушкін Еммануїл, 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 

"Інопланетянин крадун", керівник Панченко Ю.І.). 

5.4.  "Відео- та кіномистецтво" (вікова категорія 13-16 років): 

ІІІ місце – Гушта Кароліна, вихованка Комунального закладу "Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради", учениця 7 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

№ 3 Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Подорож  

до невідомого", керівник Малород Г.М.). 

 

 

Методист Анна МІКУЛЬСЬКА  

 


