
 
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

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

 

НАКАЗ 
 

12 квітня 2021 року м. Черкаси № 51 
 

 

Про підсумки обласного етапу 

Всеукраїнської виставки-конкурсу 

науково-технічної творчості 

учнівської молоді "Наш пошук 

і творчість – тобі, Україно!" 

 

На виконання Орієнтовного плану 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 01.02.2021 № 2107/02/11-02 

"Про проведення обласного етапу Всеукраїнських виставок-конкурсів науково-

технічної творчості, декоративно-ужиткового мистецтва та початкового 

технічного моделювання серед учнівської молоді", наказу Комунального 

закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді Черкаської обласної ради" від 17.03.2021 № 39 "Про організацію  

та проведення обласного етапу Всеукраїнських виставок-конкурсів науково-

технічної творчості, декоративно-ужиткового мистецтва та початкового 

технічного моделювання серед учнівської молоді" з 06 квітня по 12 квітня  

2021 року проводився обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу 

науково-технічної творчості учнівської молоді "Наш пошук і творчість – тобі, 

Україно!" (далі – Виставка-конкурс). 

Виставку-конкурс було організовано та проведено Комунальним 

закладом "Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді Черкаської обласної ради" відповідно до діючих у 2021 році 

інформаційно-методичних матеріалів щодо проведення обласного етапу 

Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської 

молоді "Наш пошук і творчість, тобі – Україно!". 

Суддівська колегія Виставки-конкурсу складалася з 6 осіб та оцінювала 

конкурсні роботи вихованців згідно з основними критеріями, серед яких: 

новизна винаходу, оригінальність ідеї, практична цінність, наявність 

і відповідність документації. 

У Виставці-конкурсі взяли участь 72 юних техніка із 16 закладів 

позашкільної освіти області віком до 18 років включно, якими було 

представлений 61 експонат у двох вікових категоріях (6-10 років;  

11-18 років) за розділами: 
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- прилади та обладнання – 13 експонатів (старша вікова категорія –  

13 експонатів); 

- ігри та іграшки з елементами електротехніки – 9 експонатів (молодша 

вікова категорія – 3 експонати; старша вікова категорія – 6 експонатів); 

- техніка майбутнього – 7 експонатів (молодша вікова категорія –  

1 експонат, старша вікова категорія – 6 експонатів); 

- спортивно-технічне моделювання – 28 експонатів (молодша вікова 

категорія 7 експонатів, старша вікова категорія – 21 експонат); 

- архітектура та будівництво – 4 експонати (молодша вікова категорія – 

1 експонат, старша вікова категорія – 3 експонати). 

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

Найактивнішими учасниками обласного етапу Всеукраїнської виставки-

конкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді "Наш пошук  

і творчість – тобі, Україно!" визнано вихованців Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради" (14 робіт), комунального позашкільного навчального 

закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків" (8 робіт), комунального 

закладу "Канівська міська станція юних техніків Канівської міської ради 

Черкаської області" (6 робіт), Комунального закладу позашкільної освіти 

"Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської ради Черкаської 

області (6 робіт), станції юних техніків міста Умані (4 роботи), Центру 

технічної творчості Піщанської сільської ради (4 роботи), Центру художньо-

естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської 

міської ради Черкаської області (4 роботи). 

Найбільша кількість робіт на Виставку-конкурс представлена 

вихованцями: Купчишина Валерія Олександровича, директора та керівника 

гуртка (за суміщенням) комунального закладу "Канівська міська станція юних 

техніків Канівської міської ради Черкаської області" (6 робіт), 

Мензюка Сергія Анатолійовича, керівника гуртка Комунального закладу 

позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської 

ради Черкаської області (4 роботи), Канюки Юрія Миколайовича, керівника 

гуртка Центру художньо-естетичної та науково-технічної творчості учнівської 

молоді Кам’янської міської ради Черкаської області (4 роботи),  

Торби Павла Васильовича, директора та керівника гуртка (за сіміщенням) 

Комунального закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" (4 роботи), Панченка 

Юрія Івановича, керівника гуртка Комунального закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" 

(4 роботи). 

Найкращі результати показали гуртківці: Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради" (12 призових місць), комунального позашкільного 

навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків" (7 призових 

місць), комунального закладу "Канівська міська станція юних техніків 
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Канівської міської ради Черкаської області" (6 призових місць). 

Високий рівень підготовки до обласного етапу Всеукраїнської виставки-

конкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді "Наш пошук  

і творчість – тобі, Україно!" продемонстрували вихованці: 

- Купчишина Валерія Олександровича, директора та керівника гуртка 

(за суміщенням) комунального закладу "Канівська міська станція юних техніків 

Канівської міської ради Черкаської області" (5 призерів); 

- Панченка Юрія Івановича, керівника гуртка Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради" (4 призери); 

- Торби Павла Васильовича, директора та керівника гуртка  

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

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

- Короля Євгенія Юрійовича, заступника директора з навчально-

виховної роботи та керівника гуртка (за суміщенням) комунального 

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

(3 призери); 

- Канюки Юрія Миколайовича, керівника гуртка Центру художньо-

естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської 

міської ради Черкаської області (3 призери); 

- Нишпори Любові Василівни, керівника гуртка Тальнівського Будинку 

дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області (3 призери); 

- Малород Галини Миколаївни, завідувача відділу методичного  

та керівника гуртка (за суміщенням) Комунального закладу "Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради" (2 призери); 

- Шандригось Вікторії Миколаївни, методиста та керівника гуртка  

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

технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" (2 призери); 

- Кардаша Максима Миколайовича, керівника гуртка комунального 

закладу "Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської об’єднаної територіальної громади Черкаської області 

(2 призери); 

- Ковальова В’ячеслава Миколайовича, керівника гуртка комунального 

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

(2 призери); 

- Манькути Володимира Івановича, керівника гуртка Центру дитячої  

та юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області (2 призери); 

- Семака Романа Михайловича, керівника гуртка Центру технічної 

творчості Піщанської сільської ради (2 призери); 

- Суворова Юрія Станіславовича, керівника гуртка Христинівської 

районної станції юних техніків (2 призери). 

Рішенням суддівської колегії Виставки-конкурсу було відібрано  
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13 експонатів для їх подальшої участі у Всеукраїнській виставці-конкурсі 

науково-технічної творчості учнівської молоді "Наш пошук і творчість – тобі, 

Україно!", яку проводить у місті Києві Український державний центр 

позашкільної освіти (додаток 3). 

Із конкурсних робіт на обласній постійно діючій виставці науково-

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

у Комунальному закладі "Черкаський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" сформована експозиція, 

яка працюватиме упродовж року. 

Витрати на організацію і проведення Виставки-конкурсу здійснювалися 

за рахунок Комунального закладу "Черкаський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради", витрати 

на завезення експонатів та відрядження працівників – за рахунок відряджуючих 

організацій. 

Враховуючи вище сказане та рішення суддівської колегії Виставки-

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 

Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської 

молоді "Наш пошук і творчість – тобі, Україно!" (додаток 4). 

2. Нагородити Грамотами Комунального закладу "Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради" керівників гуртків за високий рівень підготовки їх вихованців 

до обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної 

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

- Канюку Юрія Миколайовича, керівника гуртка Центру художньо-

естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської 

міської ради; 

- Кардаша Максима Миколайовича, керівника гуртка комунального 

закладу "Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської об’єднаної територіальної громади Черкаської області; 

- Ковальова В’ячеслава Миколайовича, керівника гуртка комунального 

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

- Короля Євгенія Юрійовича, заступника директора з навчально-

виховної роботи та керівника гуртка (за суміщенням) комунального 

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

- Купчишина Валерія Олександровича, директора та керівника гуртка 

(за суміщенням) комунального закладу "Канівська міська станція юних техніків 

Канівської міської ради Черкаської області"; 
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- Малород Галину Миколаївну, завідувача відділу методичного  

та керівника гуртка (за суміщенням) Комунального закладу "Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради"; 

- Манькуту Володимира Івановича, керівника гуртка Центру дитячої  

та юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області; 

- Нишпору Любов Василівну, керівника гуртка Тальнівського Будинку 

дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області; 

- Панченка Юрія Івановича, керівника гуртка Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради"; 

- Семака Романа Михайловича, керівника гуртка Центру технічної 

творчості Піщанської сільської ради; 

- Суворова Юрія Станіславовича, керівника гуртка Христинівської 

районної станції юних техніків; 

- Торбу Павла Васильовича, директора та керівника гуртка  

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

технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради"; 

- Шандригось Вікторію Миколаївну, методиста та керівника гуртка  

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

технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради". 

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

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради" організувати доставку робіт переможців та призерів 

Виставки-конкурсу до м. Києва в Український державний центр позашкільної 

освіти для участі у Всеукраїнській виставці-конкурсі науково-технічної 

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

(додаток 3). 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

В.о. директора  П.В.Торба 
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Додаток 1 

до наказу Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості 

учнівської молоді Черкаської 

обласної ради" 

12.04.2021 № 51 

 

Таблиця 

загальної кількості експонатів та кількості призерів 

обласної виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді  

"Наш пошук і творчість – тобі, Україно!" 

 

№ 

з/п 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Центр технічної творчості 

Піщанської сільської ради  
4 2 1 - - 3/ІІІ,ІІІ - 

2. 

КПНЗ "Ватутінська міська СЮТ" 

Ватутінської міської ради 

Черкаської області 

6 1 - - - 6/ІІІ - 

3. 

КЗ "Канівська міська СЮТ 

Канівської міської ради Черкаської 

області" 

6 5 
5/І, ІІ, 

ІІ, ІІІ 
1/І - - - 

4. КПНЗ м. Черкаси "Міська СЮТ" 8 7 - 1/0 

7/І, І, ІІ, 

 ІІ, ІІ, ІІ, 

ІІІ  

- - 

5. 

КЗ "Тальнівський районний 

ЦНТТДУМ Тальнівської районної 

ради Черкаської області " 

2 - - - 2 - - 

6. 
КЗ "ЧОЦНТТУМ Черкаської 

обласної ради" 
14 13 1/ІІ 

2/ІІ, 

ІІІ 
1/І 

7/І,І,ІІ, ІІІ, 

ІІІ, ІІІ 

 

3/І,ІІ,ІІІ 

7. СЮТ м.Умані 4 4 1/І 
3/І, 

ІІ,ІІІ 
- - - 

8. Христинівська районна СЮТ 2 2 - - 2/І, ІІ - - 

9. 
ЦХЕНТТУМ Кам’янської міської 

ради 
4 3 2/ІІІ - - 2/ІІ, ІІІ - 

10. 
БДЮТ Монастирищенської 

районної ради 
- - - - - - - 

11. БДЮТ Смілянської міської ради - - - - - - - 

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

13. Драбівський районний БДТ - - - - - - - 
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14. 

Єрківський КПНЗ "БДЮТ" 

Єрківської селищної ради 

Черкаської області 

- - - - - - - 

15 Звенигородський ЦДЮТ  - - - - - - - 

16. Золотоніський БДЮТ  - - - - - - - 

17. Золотоніський районний БДЮТ - - - - - - - 

18. 
Катеринопільський районний 

БДЮТ 
1 - 1 - - - - 

19. 
КПНЗ "БДЮТ" Балаклеївської 

сільської ради 
- - - - - - - 

20. 
КЗ "Вільшанська ДШМ 

Городищенського району" 
- - - - - - - 

21. 
КЗ "Районний БДЮ 

Городищенського районої ради"  
- - - - - - - 

22. 
КЗПО "ЦДЮТ" Іркліївської 

сільської ради 
- - - - - - - 

23. КЗПО "ЦДЮТ" Степанецької ОТГ - - - - - - - 

24. 
КЗ "Шполянський ЦДЮТУМ" 

Шполянської міської ради ОТГ 
2 2 1/ІІІ - - 1/І - 

25. 
Корсунь-Шевченківський міський 

ЦДМТ 
1 1 - - 1/ІІІ - - 

26. Лисянський районний БДЮТ - - - - - - - 

27. 
Маньківський районний ЦДЮТ, 

МАН учнівської молоді 
1 - - 1 - - - 

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

29. 
ПНЗ "БМЦ Черкаської міської 

ради" 
- - - - - - - 

30. ПНЗ "ЦДЮТ м. Черкаси" - - - - - - - 

31. Тальнівський БДЮ 3 3  1/ІІ  1/ІІ 1/І 

32. Христинівський районний БДЮТ - - - - - - - 

33. ЦДЮТ Смілянської районної  ради - - - - - - - 

34. ЦДЮТ Уманської районної ради - - - - - - - 

35. 
ЦДЮТ Чорнобаївської районної 

ради 
- - - - - - - 

36. ЦНПВ Жашківської районної ради - - - - - - - 

37. 
ЦДЮТ Мошнівської сільської ради 

Черкаського району 
2 2 - - - 2/І, ІІІ - 

Всього 60 45 12/8 9/7 13/11 22/15 4/4 

 

 

Методист Баглюк Ю.В. 
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Додаток 2 

до наказу Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості 

учнівської молоді Черкаської 

обласної ради" 

12.04.2021 №51 
 

Рейтингова таблиця 

участі закладів освіти Черкаської області в обласному етапі Всеукраїнської виставки-

конкурсі науково-технічної творчості учнівської молоді 

"Наш пошук і творчість – тобі, Україно!" 
 

№ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Центр технічної творчості Піщанської 

сільської ради  
4 2 4 6 10 6/22,5 

2. КПНЗ "Ватутінська міська СЮТ" 

Ватутінської міської ради Черкаської 

області 

6 1 3 7 10 6/22,5 

3. КЗ "Канівська міська СЮТ Канівської 

міської ради Черкаської області" 
6 5 3 3 6 ІІІ/24,0 

4. КПНЗ м. Черкаси "Міська СЮТ" 8 7 2 2 4 ІІ/24,5 

5. КЗ "Тальнівський районний ЦНТТДУМ 

Тальнівської районної ради Черкаської 

області" 

2 - 6 8 14 8/21,5 

6. КЗ "ЧОЦНТТУМ Черкаської обласної 

ради" 
14 13 1 1 ІІ І/25,0 

7. СЮТ м.Умані 4 4 4 4 8 4/23,5 

8. Христинівська районна СЮТ 2 2 6 6 12 7/22,0 

9. ЦХЕНТТУМ Кам’янської міської ради 4 3 4 5 9 5/23,0 

10. БДЮТ Монастирищенської районної ради - - - - - - 

11. БДЮТ Смілянської міської ради - - - - - - 

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

13. Драбівський районний БДТ - - - - - - 

14. Єрківський КПНЗ "БДЮТ" Єрківської 

селищної ради Черкаської області 
- - - - - - 

15. Звенигородський ЦДЮТ  - - - - - - 

16. Золотоніський БДЮТ  - - - - - - 

17. Золотоніський районний БДЮТ - - - - - - 

18. Катеринопільський районний БДЮТ 1 - 7 8 15 9/21,0 

19. КПНЗ "БДЮТ" Балаклеївської сільської 

ради 
- - - - - - 

20. КЗ "Вільшанська ДШМ Городищенського 

району" 
- - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

21. КЗ "Районний БДЮ Городищенського 

районої ради"  
- - - - - - 

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

23. КЗПО "ЦДЮТ" Степанецької ОТГ - - - - - - 

24. КЗ "Шполянський ЦДЮТУМ" 

Шполянської міської ради ОТГ 
2 2 6 6 12 7/22,0 

25. Корсунь-Шевченківський міський ЦДМТ 1 1 7 7 14 8/21,5 

26. Лисянський районний БДЮТ - - - - - - 

27. Маньківський районний ЦДЮТ, МАН 

учнівської молоді 
1 - 7 8 15 9/21,0 

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

29. ПНЗ "БМЦ Черкаської міської ради" - - - - - - 

30. ПНЗ "ЦДЮТ м. Черкаси" - - - - - - 

31. Тальнівський БДЮ 3 3 5 5 10 6/22,5 

32. Христинівський районний БДЮТ - - - - - - 

33. ЦДЮТ Смілянської районної  ради - - - - - - 

34. ЦДЮТ Уманської районної ради - - - - - - 

35. ЦДЮТ Чорнобаївської районної ради - - - - - - 

36. ЦНПВ Жашківської районної ради - - - - - - 

37. ЦДЮТ Мошнівської сільської ради 

Черкаського району 
2 2 6 6 12 7/22,0 

38. Уманський міський ЦЕНТУМ - - - - - - 

 

 

Методист Баглюк Ю.В. 
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Додаток 3 

до наказу Комунального 

закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради"  

12.04.2021 № 51 

 

Роботи переможців та призерів 

Обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної 

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

рекомендовані суддівською колегією для участі у Всеукраїнській  

виставці-конкурсі науково-технічної творчості учнівської молоді  

"Наш пошук і творчість – тобі, Україно!" 

 
1. "Сигналізація з дистанційною передачею сигналу тривоги" – 

колективна робота Сивухіна Володимира та Строканя Богдана, вихованців 

Золотоніського будинку дитячої та юнацької творчості Золотоніської міської 

ради Черкаської області. 

2. "LED освітлювальна лампа "Шляхосвіт" – робота Рязанова Іллі, 

вихованця комунального закладу "Канівська міська станція юних техніків 

Канівської міської ради Черкаської області". 

3. "LED освітлювальна лампа "Увага, небезпека" – робота  

Міхневича Дениса, вихованця комунального закладу "Канівська міська станція 

юних техніків Канівської міської ради Черкаської області". 

4. "Космічна підстанція дослідницької лабораторії рослинного світу 

космосу" – робота Дехтярьова Іллі, вихованця станції юних техніків  

міста Умані. 

5. "Ракетоносій "Промінь" – робота Балазюк Анни, вихованки 

Христинівської районної станції юних техніків. 

6. "Тачанка січових стрільців 1917-1921 рр" – колективна робота 

Антоненка Олександра та Кравченка Віктора, вихованців Золотоніського 

будинку дитячої та юнацької творчості Золотоніської міської ради Черкаської 

області. 

7. Одномачтове судно "Хой" – робота Стрельнікової Єльвіри, вихованки 

Комунального закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради". 

8. "S-9-А" – робота Жикуліної Софії, вихованки Комунального 

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

9. "Діюча модель арбалета" – колективна робота Майора Іллі, 

Компанійця Данила, Сташенка Ярослава, вихованців Центру дитячої та 

юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської 

області. 
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10. "Ейфелева вежа" – робота Білоуса Назара, вихованця Тальнівського 

Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області. 

11. "Мамина молитва" – колективна робота Бутури Олександра 

та Гуцалюк Поліни, вихованців станції юних техніків міста Умані. 

12. "Ялинка" – робота Птушкіна Емануіла, вихованця Комунального 

закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді Черкаської обласної ради". 

13. "Символ року - Бик" – колективна робота Несененка Володимира 

та Борисенка Владислава, вихованців комунального закладу "Канівська міська 

станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської області". 

 

 

Методист Баглюк Ю.В. 
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Додаток 4 

до наказу Комунального 

закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради" 

12.04.2021 № 51 

 

Автори робіт, 

які зайняли призові місця 

в обласному етапі Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної 
творчості учнівської молоді "Наш пошук і творчість – тобі, Україно!" 

 
У розділі "Прилади та обладнання" (вікова категорія 11-18 років): 

І місце – Сивухін Володимир та Строкань Богдан, вихованці 

Золотоніського будинку дитячої та юнацької творчості, учні 7 та 9 класу 

відповідно комунального закладу "Золотоніська санаторна школа Черкаської 

обласної ради" (колективна робота "Сигналізація з дистанційною передачею 

сигналу тривоги", керівник Синьоок В.П.); 

І місце – Міхневич Денис,  вихованець комунального закладу "Канівська 

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

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

вивченням іноземних мов Канівської міської ради Черкаської області (робота 

"LED освітлювальна лампа "Увага, небезпека", керівник Купчишин В.О.); 

І місце – Дегтярьов Ілля, вихованець станції юних техніків міста Умані, 

учень 3 класу Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Уманської 

міської ради Черкаської області (робота "Космічна підстанція дослідницької 

лабораторії рослинного світу космосу", керівник Стрільчик Л. І.); 

ІІ місце – Рязанов Ілля, вихованець комунального закладу "Канівська 

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

6 класу Канівської гімназії імені Івана Франка Канівської міської ради 

Черкаської області (робота "LED освітлювальна лампа "Шляхосвіт", керівник 

Купчишин В.О.); 

ІІ місце – Маляр Єгор, вихованець комунального закладу "Канівська 

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

5 класу Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Канівської 

міської ради Черкаської області (робота "Протипожежна розетка", керівник 

Купчишин В.О.); 

ІІ місце – Ніконов Даниїл, вихованець Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради", учень 6 класу Черкаського гуманітарно-правового 

ліцею Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Універсальний 

вимірювальний пристрій", керівник Харченко Я.Ф.); 
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ІІІ місце – Шаповалов Олександр, вихованець комунального закладу 

"Канівська міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської 

області", учень 8 класу Канівської гімназії імені Івана Франка Канівської 

міської ради Черкаської області (робота "Незалежне управління симисторами, 

тиристорами", керівник Купчишин В.О.); 

ІІІ місце – Цимбаленко Артем, вихованець комунального закладу 

"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської об’єднаної територіальної громади Черкаської області, учень  

8 класу  Шполянського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 2-ліцей" Шполянської міської ради об’єднаної 

територіальної громади Черкаської області", (робота "Модель "Катушка Тесли", 

керівник Кардаш М.М.); 

ІІІ місце – Ткаченко Ярослав, Джулай Артем, вихованці Центру 

художньо-естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді 

Кам’янської міської ради, учні 8 класу комунального закладу "Кам’янський 

ліцей № 1 Кам’янської міської ради Черкаської області (колективна робота 

"Оприскувач", керівник Канюка Ю.М.). 

У розділі "Ігри та іграшки з елементами електротехніки" (вікова 

категорія 6-10 років): 

І місце – Батура Олександр, Гуцалюк Поліна, вихованці станції юних 

техніків міста Умані, учні 5 класу Уманської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 5 Уманської міської ради Черкаської області (колективна 

робота "Мамина молитва", керівник Людвенко І.Ю.); 

ІІ місце – Птушкін Емануїл, вихованець Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради", учень 1 класу приватної школи Discoveri School 

(робота "Ялинка ІІ", керівник Панченко Ю.І.); 

ІІІ місце – Хвастовець Андрій, вихованець Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради", учень 2 класу Черкаської спеціалізованої школи  

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

"Ялинка І", керівник Панченко Ю.І.). 

У розділі  "Ігри та іграшки з елементами електротехніки" (вікова 

категорія 11-18 років): 
І місце – Несененко Володимир, Борисенко Владислав, вихованці 

комунального закладу "Канівська міська станція юних техніків Канівської 

міської ради Черкаської області", учні 7 та 8 класу відповідно Канівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 імені Т.Г. Шевченка Канівської 

міської ради Черкаської області (колективна робота "Символ 2021 року - Бик", 

керівник Купчишин В.О.); 

ІІ місце – Манжос Владислав, вихованець станції юних техніків  

міста Умані, учень 5 класу Уманського навчально-виховного комплексу 
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"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7-колегіум" Уманської міської ради 

Черкаської області, (робота "Пістолет ТТ", керівник Харишук О.А.); 

ІІ місце – Гаршин Артур, вихованець Тальнівського Будинку дітей  

та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учень 8 класу 

Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Тальнівської міської 

ради Черкаської області (робота "Автомобіль "Нова пошта", керівник  

Нишпора Л.В.); 

ІІІ місце – Задорожний Артем, Шевчук Сергій, вихованці станції юних 

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

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

(колективна робота "Світильник – повітряних зміїв лічильник", керівник 

Колесник М.І.). 

У розділі "Техніка майбутнього" (вікова категорія 6-10 років): 

І місце – Черненко Олександр, Черненко Марія вихованці Комунального 

закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді Черкаської обласної ради", учні 3 та 1 класу відповідно Черкаської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 Черкаської міської ради Черкаської 

області (робота "Космічний рятувальний корабель", керівник Малород Г.М.). 

У розділі "Техніка майбутнього" (вікова категорія 11-18 років): 
І місце – Балазюк Анна, вихованка Христинівської районної станції юних 

техніків, учениця 7 класу Христинівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

№ 1 ім. О.Є. Корнійчука Христинівської районної ради Черкаської області 

(робота "Ракетоносій "Промінь", керівник Суворов Ю.С.); 

І місце – Антоненко Олександр, Кравченко Віктор, вихованці 

Золотоніського Будинку дитячої та юнацької творчості Золотоніської  

міської ради Черкаської області, учні 6 класу Золотоніської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 Золотоніської міської ради Черкаської області 

та Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Золотоніської 

міської ради Черкаської області відповідно (колективна робота "Тачанка 

січових стрільців 1917-1921 рр", керівник Писанюк В.М.); 

ІІ місце – Кілімніченко Назар, вихованець Христинівської  

районної станції юних техніків, учень Христинівської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 2 Христинівської міської ради Черкаської області 

(робота "Космічний човен "Буран", керівник Суворов Ю.С.); 

ІІІ місце – Ляшук Артем, вихованець Центру дитячої та молодіжної 

творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області, учень 

5 класу Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

№ 2 Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області (робота "Макет 

танка Т-34", керівник Педченко О.Г.). 

У розділі "Спортивно - технічне моделювання" (вікова категорія  

6-10 років): 

І місце – Авдюхов Роман, вихованець комунального закладу 

"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської об'єднаної територіальної громади Черкаської області, учень 
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4 класу Шполянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Шполянської 

міської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської області (робота 

"Модель-напівкопія "МІГ-29", керівник Кардаш М.М.); 

ІІ місце – Джабарін Олександр, вихованець комунального позашкільного 

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

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

Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Модель планера А-1", 

керівник Ковальов В.М.); 

ІІІ місце – Мельник Данило, вихованець Центру технічної творчості 

Піщанської сільської ради, учень 3 класу Піщанської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Піщанської сільської ради Золотоніського району Черкаської 

області (робота "Літак "Біплан", керівник Семак Р.М.); 

ІІІ місце – Савіна Анна, 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 (робота "Модель літака ЯК-18", керівник Канюка Ю.М.). 

У розділі "Спортивно - технічне  моделювання" (вікова категорія  

11-18 років): 

І місце – Стрельнікова Ельвіра, вихованка комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради", учениця 8 класу Черкаської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 11 Черкаської міської ради Черкаської області (робота 

"Одномачтове судно "Хой", керівник Кікоть В.М.); 

І місце – Полудненко Олександр, вихованець комунального 

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

учень 9 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської 

міської ради Черкаської області (робота "F-4-А", керівник Король Є.Ю.); 

І місце – Жикуліна Софія, вихованка Комунального позашкільного 

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

0 курсу Черкаського фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ) Черкаської міської 

ради Черкаської області, (робота "S-9-А", керівник Король Є.Ю.); 

І місце – Майор Ілля, Сташенко Ярослав, Компанієць Данило, вихованці 

Центру дитячої та юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського 

району Черкаської області, учні 9 та класу відповідно Шелепухівського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Мошнівської сільської ради 

Черкаського району Черкаської області (робота "Діюча модель арбалета", 

керівник Манькута В.І.); 

І місце – Сириця Сергій, вихованець Комунального закладу "Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради", учень 6 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

№ 17 Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Трасова модель", 

керівник Панченко Ю.І.); 

ІІ місце – Шостя Євген, вихованець комунального позашкільного 
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навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", учень 6 класу 

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

Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Підводний човен 

Чорноморського флоту А-5", керівник Фенске Б.Б.); 

ІІ місце – Конюшенко Дмитро, вихованець Центру художньо-естетичної 

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

учні 4 класу комунального закладу "Кам’янський ліцей № 1 Кам’янської 

міської ради Черкаської області (робота "Модель ракети "Патріот", керівник 

Канюка Ю.М.); 

ІІ місце – Пономаренко Дмитро, вихованець комунального 

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

учень 8 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №20 Черкаської 

міської ради Черкаської області (робота "Ретро", керівник Самара О.С.); 

ІІ місце – Бортнік Сергій, вихованець Комунального закладу "Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради",  учень 8 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 11 Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Кордова 

модель "Metalex", керівник Панченко Ю.І.); 

ІІ місце – Білоус Назар, вихованець Тальнівського Будинку дітей та 

юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учень 9 класу 

Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Тальнівської міської 

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

ІІ місце – Пасєка Тимофій, вихованець комунального позашкільного 

навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", учень 6 класу 

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

Чорновола Черкаської міської ради Черкаської області (робота "F-2-А", 

керівник Ковальов В.М.); 

ІІІ місце – Орлова Анастасія, вихованка комунального закладу 

позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської 

ради Черкаської області, учениця 6 класу комунального закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 5 Ватутінської міської 

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

ІІІ місце – Гордієнко Ілля, вихованець комунального позашкільного 

навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", учень 1 курсу 

Черкаського Державного бізнес-коледжу (робота "S-6-А", керівник  

Король Є.Ю.); 

ІІІ місце – Яковенко Ярослав, вихованець Центру дитячої та юнацької 

творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області, 

учень 7 класу Софіївського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів 

Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області (робота 

"Дерев’яна модель меча", керівник Манькута В.І.); 

ІІІ місце – Голобородько Кирило, вихованець Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради", учень 7 класу Черкаської загальноосвітньої  
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школи І-ІІІ ступенів № 23 Черкаської міської ради Черкаської області (робота 

"Модель автомобіля "Баггі", керівник Торба П.В.); 

ІІІ місце – Голобородько Кирило, вихованець Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради", учень 7 класу Черкаської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 23 Черкаської міської ради Черкаської області (робота 

"Модель ретро-автомобіля", керівник Торба П.В.); 

ІІІ місце – Голобородько Кирило, вихованець Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради", учень 7 класу Черкаської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 23 Черкаської міської ради Черкаської області (робота 

"Модель гоночного автомобіля "Мазда", керівник Торба П.В.); 

ІІІ місце – Мельник Михайло, вихованець Центру технічної творчості 

Піщанської сільської ради, учень 3 класу Піщанської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Піщанської сільської ради Золотоніського району Черкаської 

області (робота "Кордовий літак Су-26", керівник Семак Р.М.). 

У розділі "Архітектура та будівництво" (вікова категорія 6-10 років): 

І місце – Колодко Антон, вихованець Комунального закладу "Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

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

№ 33 ім. Василя Симоненка Черкаської міської ради Черкаської області (робота 

"Зимовий будинок", керівник Малород Г.М.). 

У розділі "Архітектура та будівництво" (вікова категорія 11-18 років): 

І місце – Білоус Назар, вихованець Тальнівського Будинку дітей 

та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учень 9 класу 

Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Тальнівської міської 

ради Черкаської області (робота "Ейфелева вежа", керівник Нишпора Л.В.); 

ІІ місце – Шандригось Марія, Боденко Дар’я, вихованки Комунального 

закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді Черкаської обласної ради", учениці 5 класу Черкаської гімназії № 31 

Черкаської міської ради Черкаської області (колективна робота "Собор 

Паризької Богоматері", керівник Шандригось В.М.); 

ІІІ місце – Шандригось Марія, Базилевська Вікторія, вихованки 

Комунального закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради", учениці 5 класу, 

Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області  

та Черкаського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня  

школа І-ІІІ ступенів – ліцей спортивного профілю № 34" Черкаської міської 

ради Черкаської області відповідно (колективна робота "Гассе-дзукузі", 

керівник Шандригось В.М.). 

 

Методист Баглюк Ю.В. 

 


