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НАКАЗ 
 

29 квітня 2022 року м. Черкаси № 43 
 

 

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"  

у 2021-2022 навчальному році, відповідно до листа Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

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

етапу Всеукраїнських виставок-конкурсів науково-технічної творчості, 

декоративно-ужиткового мистецтва та початкового технічного моделювання 

серед учнівської молоді", на виконання наказу Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

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

обласного етапу Всеукраїнських виставок-конкурсів науково-технічної 

творчості, декоративно-ужиткового мистецтва та початкового технічного 

моделювання серед учнівської молоді" з 26 квітня по 29 квітня 2022 року 

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 2022 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 взяв участь 61 юний технік 

із 15 закладів позашкільної освіти області віком до 18 років включно, якими 
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було представлено 60 експонатів у двох вікових категоріях (6-10 років;  

11-18 років) за розділами: 

- прилади та обладнання – 7 експонатів (старша вікова категорія –  

7 експонатів); 

- ігри та іграшки з елементами електротехніки – 7 експонатів (молодша 

вікова категорія – 4 експонати; старша вікова категорія – 3 експонати); 

- техніка майбутнього – 10 експонатів (молодша вікова категорія –  

4 експонати, старша вікова категорія – 6 експонатів); 

- спортивно-технічне моделювання – 28 експонатів (молодша вікова 

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

- архітектура та будівництво – 8 експонатів (молодша вікова категорія – 

5 експонатів, 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 

позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської 

ради Черкаської області (8 робіт), Комунального закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" 

(7 робіт), Центру позашкільної освіти Піщанської сільської ради Золотоніського 

району Черкаської області (7 робіт), комунального закладу "Канівська міська 

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

Центру художньо-естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді 

Кам’янської міської ради Черкаської області (5 робіт), комунального закладу 

"Тальнівський центр науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді 

Тальнівської міської ради Черкаської області" (5 робіт), комунального 

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

(4 роботи), Центру дитячої та юнацької творчості Драбівської сільської 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), Семака Романа 

Михайловича, керівника гуртка Центру позашкільної освіти Піщанської 

сільської ради Золотоніського району Черкаської області (6 робіт),  

Мензюка Сергія Анатолійовича, керівника гуртка Комунального закладу 

позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської 

ради Черкаської області (4 роботи), Панченка Юрія Івановича, керівника гуртка 

Комунального закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної 

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

Канюки Юрія Миколайовича, керівника гуртка Центру художньо-естетичної  

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

Черкаської області (4 роботи), Малорода Григорія Володимировича, заступника 

директора з навчально-виховної роботи та керівника гуртка (за суміщенням) 
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комунального позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція 

юних техніків" (3 роботи). 

Найкращі результати показали гуртківці: комунального закладу 

позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської 

ради Черкаської області (8 призових місць), Комунального закладу "Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради" (7 призових місць), Центру позашкільної освіти Піщанської 

сільської ради Золотоніського району Черкаської області (7 призових місць), 

комунального закладу "Канівська міська станція юних техніків Канівської 

міської ради Черкаської області" (6 призових місць), Центру художньо-

естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської 

міської ради Черкаської області (5 призових місць), комунального закладу 

"Тальнівський центр науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді 

Тальнівської міської ради Черкаської області" (5 призових місць), 

комунального позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція 

юних техніків" (4 призових місця). 

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" (6 призерів); 

- Семака Романа Михайловича, керівника гуртка Центру позашкільної 

освіти Піщанської сільської ради Золотоніського району Черкаської області 

(6 призерів); 

- Мензюка Сергія Анатолійовича, керівника гуртка Комунального 

закладу позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської 

міської ради Черкаської області (4 призери); 

- Канюки Юрія Миколайовича, керівника гуртка Центру художньо-

естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської 

міської ради Черкаської області (4 призери); 

- Панченка Юрія Івановича, керівника гуртка Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради" (4 призери); 

- Малорода Григорія Володимировича, заступника директора з 

навчально-виховної роботи та керівника гуртка (за суміщенням) комунального 

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

(3 призери); 

- Кікотя Валентина Миколайовича, керівника гуртка Комунального 

закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді Черкаської обласної ради" (2 призери); 

- Манькути Володимира Івановича, керівника гуртка Центру дитячої  

та юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області (2 призери); 
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- Суворова Юрія Станіславовича, керівника гуртка Станції юних 

техніків Христинівської міської ради (2 призери). 

Рішенням суддівської колегії Виставки-конкурсу було відібрано  

14 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!": 

- Купчишина Валерія Олександровича, директора та керівника гуртка 

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

Канівської міської ради Черкаської області"; 

- Малорода Григорія Володимировича, заступника директора 

з навчально-виховної роботи та керівника гуртка (за суміщенням) 

комунального позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція 

юних техніків"; 

- Канюку Юрія Миколайовича, керівника гуртка Центру художньо-

естетичної та науково-технічної творчості Кам’янської міської ради; 

- Кікотя Валентина Миколайовича, керівника гуртка Комунального 

закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді Черкаської обласної ради"; 
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- Манькуту Володимира Івановича, керівника гуртка Центру дитячої  

та юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області; 

- Мензюка Сергія Анатолійовича, керівника гуртка Комунального 

закладу позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської 

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 Золотоніського району Черкаської області; 

- Суворова Юрія Станіславовича, керівника гуртка Христинівської 

районної станції юних техніків; 

3. Методисту закладу Баглюку Ю.В. до 20 червня 2022 року забезпечити 

документальний супровід та необхідне оформлення робіт переможців та 

призерів Виставки-конкурсу для їх участі у фінальному етапі Всеукраїнської 

виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді "Наш пошук 

і творчість – тобі, Україно!" що проводиться у м. Києві Українським державним 

центром позашкільної освіти (онлайн формат) (додаток 3). 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

В.о. директора Геннадій БРАГІНЕЦЬ 



Додаток 1 

до наказу Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості 

учнівської молоді Черкаської 

обласної ради" 

29.04.2022 № 43 

 

 

Таблиця 

загальної кількості експонатів та кількості призерів 

обласної виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді  

"Наш пошук і творчість – тобі, Україно!" 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
КЗПО "Ватутінська СЮТ" 

Ватутінської м.р. 
8 8 - - 2/ІІ,ІІ 

5/ІІ,ІІІ,

ІІІ,ІІІ,ІІ

І 

1/ІІІ 

2. 

КЗ "Канівська міська СЮТ 

Канівської міської ради Черкаської 

області" 

6 6 
4/І,ІІ,І

І,ІІ 
2/І,ІІІ - - - 

3. 
КЗ "ТРЦНТТДУМ Тальнівської 

м.р." 
5 5 - 1/ІІ - 

3/ІІ,ІІІ,

ІІІ 
1/ІІ 

4. 

КЗ "Черкаський обласний 

ЦНТТУМ Черкаської обласної 

ради" 

7 7 - 1/І  - 
4/І,І,ІІ,І

ІІ 
2/І,ІІ 

5. КПНЗ м. Черкаси "Міська СЮТ" 4 4 - 1/І 2/ІІ,ІІІ 1/ІІ - 

6. 
СЮТ Христинівської м.р. 

Черкаської обл. 
2 2 - - - 2/І,І - 

7. УМЦПО "Територія творчості" 2 1 - - 2/ІІ - - 

8. 
ЦХЕНТТУМ Кам’янської міської 

ради 
5 5 2/І,ІІ 1/І - 2/І,ІІ - 

9. 
БДЮТ Монастирищенської міської 

ради 
- - - - - - - 

10. БДЮТ Смілянської міської ради - - - - - - - 

11. 
БДЮТ Христинівської міської 

ради 
- - - - - - - 

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

13. 

Городищенський ЗПО "ЦДЮТ" 

Городищенської м.р. Черкаської 

обл. 

- - - - - - - 
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14. 

Єрківський КЗПО "БДЮТ" 

Єрківської селищ. ради  

Черкаської обл. 

- - - - - - - 

15 Звенигородський ЦДЮТ - - - - - - - 

16. Золотоніський БДЮТ  3 2 1/ІІІ - 1/ІІІ 1/0 - 

17. Катеринопільський БДЮТ - - - - - - - 

18. 
КЗПО "ЦДЮТ" Іркліївської 

сільської ради 
- - - - - - - 

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

20. 
КЗ "Шполянський ЦДЮТУМ" 

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

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

22. 
Лисянський БДЮТ Лисянської 

селищної ради 
- - - - - - - 

23. 

Маньківський ЦДЮТ, МАН 

учнівської молоді Маньківської 

селищ. ради Черкаської обл. 

- - - - - - - 

24. ПНЗ "БМЦ" Черкаської міськ. ради - - - - - - - 

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

26. Тальнівський БДЮ - - - - - - - 

27. 
ЦДМТ Корсунь-Шевченківської м.р. 

Черкаської обл. 
2 2 - - - - 

2/ІІІ, 

ІІІ 

28. 
ЦДЮТ Березняківської с.р. 

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

29. 
ЦДЮТ Драбівської селищ.р. 

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

30. 
ЦДЮТ Мошнівської с.р. 

Черкаського р-ну Черкаської обл. 
3 3 - - 2/І,І 1/І - 

31. 
ЦДЮТ Чорнобаївської селищ. р. 

Черкаської обл. 
- - - - - - - 

32. 
ЦПО Піщанської с.р. 

Золотоніського р-ну Черк. обл. 
7 7 - - 2/ІІ,ІІ 

5/І,ІІ,ІІ, 

ІІІ, 

ІІІ 

- 

33. 
ЦРТ Гельмязівської с.р. 

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

34. 
КЗ «Центр культури, дозвілля та 

спорту Леськівської сільради 
1 1 - - - 1\ІІ - 

Всього 60 57 7/7 6/6 11/10 29/27 7/7 

 

 

Методист Юрій БАГЛЮК 

 

 

 



Додаток 2 

до наказу Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості 

учнівської молоді Черкаської 

обласної ради" 

29.04.2022 № 43 

 

Рейтингова таблиця 

участі закладів освіти Черкаської області в обласному етапі Всеукраїнської виставки-

конкурсі науково-технічної творчості учнівської молоді 

"Наш пошук і творчість – тобі, Україно!" 
 

№ 

з/п 
Назва закладу освіти 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. КЗПО "Ватутінська СЮТ" Ватутінської м.р. 8 8 І І 2 І/25,0 

2. КЗ "Канівська міська СЮТ Канівської 

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

3. КЗ "ТРЦНТТДУМ Тальнівської м.р." 5 5 4 4 8 4/23,5 

4. КЗ "Черкаський обласний ЦНТТУМ 

Черкаської обласної ради" 
7 7 ІІ ІІ 4 ІІ/24,5 

5. КПНЗ м. Черкаси "Міська СЮТ" 4 4 5 5 10 5/23,0 

6. СЮТ Христинівської м.р. Черкаської обл. 2 2 7 7 14 9/21,0 

7. УМЦПО "Територія творчості" 2 1 7 8 15 10/20,5 

8. ЦХЕНТТУМ Кам’янської міської ради 5 5 4 4 8 4/23,5 

9. БДЮТ Монастирищенської міської ради 4 3 5 6 11 6/22,5 

10. БДЮТ Смілянської міської ради - - - - - - 

11. БДЮТ Христинівської міської ради - - - - - - 

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

13. Городищенський ЗПО "ЦДЮТ" 

Городищенської м.р. Черкаської обл. 

- - - - 
- - 

14. Єрківський КЗПО "БДЮТ" Єрківської 

селищ. ради Черкаської обл. 

- - - - 
- - 

15. Звенигородський ЦДЮТ - - - - - - 

16. Золотоніський БДЮТ 3 2 6 7 13 8/21,5 

17. Катеринопільський БДЮТ - - - - - - 

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

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

20. КЗ "Шполянський ЦДЮТУМ" Шполянської 

міської ради  ОТГ 
1 1 8 8 16 11/20,0 

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

22. Лисянський БДЮТ Лисянської селищної 

ради 

- - - - 
- - 

23. Маньківський ЦДЮТ, МАН учнівської 

молоді Маньківської селищ. ради 

Черкаської обл. 

- - - - 

- - 

24. ПНЗ "БМЦ" Черкаської міськ. ради 

 

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

26. Тальнівський БДЮ - - - - - - 

27. ЦДМТ Корсунь-Шевченківської м. р. 

Черкаської обл. 
2 2 7 7 14 9/21,0 

28. ЦДМТ Корсунь-Шевченківської м. р. 

Черкаської обл. 
- - - - - - 

29. ЦДЮТ Драбівської селищ.р. Черкаської 

обл. 
4 3 5 6 11 6/22,5 

30. ЦДЮТ Мошнівської с.р. Черкаського р-ну 

Черкаської обл. 
3 3 6 6 12 7/22,0 

31. ЦДЮТ Чорнобаївської селищ. р.  

Черкаської обл. 
- - - - - - 

32. ЦПО Піщанської с.р. Золотоніського р-ну 

Черкаської. обл. 
7 7 ІІ ІІ 4 ІІ/24,5 

33. ЦРТ Гельмязівської с.р. Золотоніського р-ну 

Черкаської обл. 
- - - - - - 

34. КЗ «Центр культури, дозвілля та спорту 

Леськівської сільради 
1 1 8 8 16 11/20,0 

 

 

Методист Юрій БАГЛЮК 
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Додаток 3 

до наказу Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості 

учнівської молоді Черкаської 

обласної ради"  

29.04.2022 № 43 

 

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. "Пліт "Контікі" – колективна робота Струкова Констянтина 

та Христенка Артема, вихованців Центру позашкільної освіти Піщанської 

сільської ради Золотоніського району Черкаської області. 

2. "Парусне судно "Меркурій" – робота Стрельнікової Ельвіри, вихованки 

Комунального закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради". 

3. "Туристичне каное "Хокула", – робота Стрельнікової Ельвіри, 

вихованки Комунального закладу "Черкаський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради". 

4. "Спортивна модель ракети класу "S-2-P", – робота Захарчука Андрія, 

вихованця Христинівської районної станції юних техніків. 

5. "Космічний корабель "Протон" – робота Шевченка Івана, вихованця 

комунального закладу позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" 

Ватутінської міської ради Черкаської області. 

6. "Автокордова модель "АМ-2" – робота Марієнка Андрія, вихованця 

Центру художньо-естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді 

Кам’янської міської ради Черкаської області. 

7. "Самоцвіт" – робота Савіної Анни, вихованки Центру художньо-

естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам’янської 

міської ради Черкаської області. 

8. "Прилад "Регулятор рівня води або вологості" – робота Маляра Єгора, 

вихованця комунального закладу "Канівська міська станція юних техніків 

Канівської міської ради Черкаської області". 

9. "Марсохід" – колективна робота Яковенка Ярослава  

та Сташенка Ярослава, вихованців Центру дитячої та юнацької творчості 

Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області. 

10. "Діюча модель лука" – колективна робота Майора Іллі  

та Компанійця Дениса, вихованців Центру дитячої та юнацької творчості 

Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області. 
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11. "Фортеця" – робота Конюшенка Миколи, вихованця Центру дитячої 

та юнацької творчості Драбівської селищної ради Черкаської області. 

12. "Епізод із життя птахів" – колективна робота Ткаліча Кіріла  

та Антонова Миколи, вихованців комунального закладу "Канівська міська 

станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської області". 

13. "Блискавиця" – робота Мірзоєвої Софії, вихованки Комунального 

закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді Черкаської обласної ради". 

14. "Аеромобіль" – робота Грицик Поліни, вихованки комунального 

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

 

 

Методист Юрій БАГЛЮК 



Додаток 4 

до наказу Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості 

учнівської молоді Черкаської 

обласної ради" 

29.04.2022 № 43 

 

Автори робіт, які зайняли призові місця в обласному етапі 

Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської 

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

 

1. Розділ "Прилади та обладнання": 

1.1. "Радіоелектроніка" (вікова категорія 11-18 років): 

ІІ місце – Шаповалов Олександр, вихованець комунального закладу 

"Канівська міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської 

області", учень 9 класу Канівської гімназії імені Івана Франка Канівської 

міської ради Черкаської області" (робота "Звуковий маячок", керівник 

Купчишин В.О.). 

1.2.  "Електротехніка" (вікова категорія 11-18 років): 

І місце – Савіна Анна, вихованка Центру художньо-естетичної та науково-

технічної творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради Черкаської 

області, учениця 7 класу Кам’янської загальноосвітної школи І-ІІІ ступенів №2 

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

Канюка Ю.М.); 

ІІ місце – Гудімов Богдан, вихованець комунального закладу "Канівська 

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

9 класу Канівської гімназії імені Івана Франка Канівської міської ради 

Черкаської області (робота "Приставка Регулюємий блок живлення 

до адаптерів живлення ноутбуків", керівник Купчишин В.О.); 

ІІ місце – Шумський Денис, вихованець комунального закладу "Канівська 

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

5 класу Канівської гімназії імені Івана Франка Канівської міської ради 

Черкаської області" (робота "Унівсерсальний блок живлення з захистом 

від коротких замикань", керівник Купчишин В.О.); 

ІІІ місце – Сивухін Володимир, вихованець Золотоніського будинку 

дитячої та юнацької творчості Золотоніської міської ради Черкаської області, 

учень 10 класу Золотоніської гімназії ім. С.Д. Скляренка Золотоніської міської 

ради Черкаської області (робота "Таймер для двигуна моделі літака", керівник 

Синьоок В.П.). 

1.3. "Промислова техніка" (вікова категорія 11-18 років): 

І місце – Маляр Єгор, вихованець комунального закладу "Канівська міська 

станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської області", учень 7 

класу Канівської гімназії імені Івана Франка Канівської міської ради Черкаської 
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області (робота "Прилад "Регулятор рівня води або вологості", керівник 

Купчишин В.О.); 

ІІ місце – Докієнко Іван, вихованець Центру художньо-естетичної 

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

Черкаської області, учень 8 класу комунального закладу "Кам’янський  

ліцей №1 Кам’янської міської ради Черкаської області" (робота "Крупорушка", 

керівник Канюка Ю.М.). 

2. Розділ "Ігри та іграшки з елементами електротехніки" (вікова 

категорія 6-10 років): 

І місце – Ткаліч Кіріл, Антонов Микола, вихованці комунального закладу 

"Канівська міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської 

області", учні 4 та 3 класу відповідно Канівської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 4 імені Т.Г. Шевченка Канівської міської ради Черкаської 

області (колективна робота "Епізод із життя птахів", керівники Гурбич В.В., 

Купчишин В.О.); 

І місце – Мірзоєва Сумая, вихованка комунального закладу "Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради", учениця  2 класу Черкаської спецалізованої школи І-ІІІ ступенів 

№17 Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Блискавиця", 

керівник Панченко Ю.І.);  

ІІ місце – Терновська Анастасія, вихованка комунального позашкільного 

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

2 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Черкаської 

міської ради Черкаської області (робота "Човен-катамаран", керівник  

Малород Г.В.)  

ІІІ місце – Антонов Микола, вихованець комунального закладу "Канівська 

міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської області",  

учень 3 класу Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4  

імені Т.Г. Шевченка Канівської міської ради Черкаської області (робота 

"Віднайди мене", керівник Купчишин В.О.). 

3. Розділ "Ігри та іграшки з елементами електротехніки" (вікова 

категорія 11-18 років): 

І місце – Грицик Поліна, вихованка комунального позашкільного 

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

4 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Черкаської 

міської ради Черкаської області (робота "Аеромобіль", керівник Малород Г.В.); 

І місце – Почіпцов Іван, вихованець Центру художньо-естетичної  

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

Черкаської області, учень 4 класу комунального закладу "Кам’янський ліцей 

№1 Кам’янської міської ради Черкаської області" (робота "Співуча пташка", 

керівник Швагер Н.П.); 

ІІ місце – Білоус Назар, вихованець комунального закладу "Тальнівський 

центр науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді Тальнівської 
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міської ради Черкаської області", учень 10 класу Тальнівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №2 Тальнівської міської ради Черкаської області (робота 

"Трактор", керівник Нишпора Л.В.). 

4. Розділ "Техніка майбутнього": 

4.1. Номінація "Космічна техніка" (вікова категорія 6-10 років): 

ІІ місце – Кононенко Владислав, вихованець Центру позашкільної освіти 

Піщанської сільської ради Золотоніського району Черкаської області, учень  

3 класу Піщанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (робота "Космічний 

корабель багаторазового використання", керівник Семак Р.М.). 

4.2. Номінація "Космічна техніка" (вікова категорія 11-18 років): 

І місце – Яковенко Ярослав, Сташенко Ярослав, вихованці Центру дитячої 

та юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області, учні 8 та 10 класу відповідно Шелепуського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів (колективна робота "Марсохід", 

керівник Манькута В.І.); 

ІІ місце – Решетніков Олександр, вихованець Уманського міського центру 

позашкільної освіти "Територія творчості", учень 6 класу Уманської 

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

області (робота "Буран", керівник Килимник М.М.). 

4.3. Номінація "Історичні моделі" (вікова категорія 6 -10 років): 

ІІ місце – Поступака Володимир, вихованець Центру позашкільної освіти 

Піщанської сільської ради Золотоніського району Черкаської області, учень  

2 класу Піщанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (робота "Вантажний 

танк "Пантера", керівник Семак Р.М.); 

ІІ місце – Вовк Софія, вихованка комунального закладу позашкільної 

освіти "Ватутінська станція юних техніків", учениця 1 класу Ватутінського 

ліцею №1 Ватутінської міської ради Черкаської області (робота "Гармата", 

керівник Поліщук І.С.); 

ІІІ місце – Пахар Ірина, вихованка комунального позашкільного 

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

3 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Черкаської 

міської ради Черкаської області (робота "Дівчата летять в космос", керівник 

Малород Г.В.). 

4.4. Номінація "Історичні моделі" (вікова категорія 11-18 років): 

І місце – Компанієць Данило, Майор Ілля, вихованці Центру дитячої та 

юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської 

області, учні відповідно 6 та 10 класу Шелепуського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів (колективна робота "Діюча модель лука", 

керівник Манькута В.М.); 

ІІ місце – Котко Ігор, вихованець комунального позашкільного 

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

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

Черкаської області (робота "Бронепоїзд", керівник Фенске Б.Б.); 
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ІІІ місце – Антоненко Олександр, вихованець Золотоніського будинку 

дитячої та юнацької творчості Золотоніської міської ради Черкаської області, 

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

Золотоніської міської ради Черкаської області (робота "Скрипка "Страдіварі", 

керівник Писанюк В.М.). 

5. Розділ "Спортивно-технічне моделювання":  

5.1. Номінація "Моделі суден" (вікова категорія 6-10 років): 

І місце – Христенко Артем, Струков Олександр, вихованці Центру 

позашкільної освіти Піщанської сільської ради Золотоніського району 

Черкаської області, учні 2 та 4 класу відповідно Піщанської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Піщанської сільської ради Золотоніського району 

Черкаської області (колективна робота "Пліт "Контікі", керівник  

Стеценко В.О.); 

ІІ місце – Ванатієв Артем, вихованець комунального закладу позашкільної 

освіти "Ватутінська станція юних техніків", учень 5 класу Ватутінського  

ліцею №2 ім. М.Ф. Ватутіна Ватутінської міської ради Черкаської області 

(робота "Модель катера", керівник Мензюк С.А.); 

ІІ місце – Мельник Ілля, вихованець Центру позашкільної освіти 

Піщанської сільської ради Золотоніського району Черкаської області, учень  

2 класу Піщанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золотоніського 

району Черкаської області, (робота "Океанське судно тримаран "Нептун", 

керівник Семак Р.М.); 

ІІІ місце – Халявка Олександр, вихованець вихованець Центру 

позашкільної освіти Піщанської сільської ради Золотоніського району 

Черкаської області, учень 3 класу Піщанської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Золотоніського району Черкаської області, (робота "Сторожовий 

катер військово-морських сил України", керівник Семак Р.М.); 

ІІІ місце – Міщенко Ігор, вихованець комунального закладу позашкільної 

освіти "Ватутінська станція юних техніків", учень 5 класу Ватутінського  

ліцею №2 ім. М.Ф. Ватутіна Ватутінської міської ради Черкаської області 

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

5.2. Номінація "Моделі суден" (вікова категорія 11-18 років): 

І місце – Cтрельнікова Ельвіра, вихованка комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради", учениця 9 класу Черкаської загальноосвітньої 

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

"Парусне судно "Меркурій", керівник Кікоть В.М.); 

І місце – Cтрельнікова Ельвіра, вихованка комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради", учениця 9 класу Черкаської загальноосвітньої 

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

"Туристичне каное "Хокула", керівник Кікоть В.М.); 

ІІ місце – Воробкало Святослав, вихованець комунального закладу "Центр 
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культури, дозвілля та спорту" Леськівської сільської ради, учень 7 класу 

Леськівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черкаського району 

Черкаської області (робота "Судно "Крим", керівник Назаренко І.М.); 

ІІІ місце – Колісник Єгор, вихованець комунального закладу позашкільної 

освіти "Ватутінська станція юних техніків", учень 7 класу Ватутінського  

ліцею №2 ім. М.Ф. Ватутіна Ватутінської міської ради Черкаської області 

(робота "Модель катера", керівник Мензюк С.А.); 

ІІІ місце – Важлівцев Вадим, вихованець комунального закладу 

позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків", учень 7 класу 

комунального закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський 

ліцей №5 Ватутінської міської ради Черкаської області (робота "Модель 

катера", керівник Мензюк С.А.). 

5.3. Номінація "Ракетомоделювання" (вікова категорія 11-18 років): 

І місце – Захарчук Андрій, вихованець Станції юних техніків 

Христинівської міської ради Черкаської області, учень 4 класу Христинівської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 ім. О.Є. Корнійчука Христинівської 

міської ради Черкаської області (робота "Спортивна модель ракети класу  

"S-2-Р", керівник Суворов Ю.С.); 

ІІ місце – Шевченко Іван, вихованець комунального закладу позашкільної 

освіти "Ватутінська станція юних техніків", учень 5 класу Ватутінського  

ліцею №2 ім. М.Ф. Ватутіна Ватутінської міської ради Черкаської області 

(робота "Космічний корабель "Протон", керівник Жмайло О.Д.); 

ІІІ місце – Скочко Михайло, вихованець комунального закладу 

"Тальнівський центр науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді 

Тальнівської міської ради Черкаської області", учень 9 класу Потаського 

навчально-виховного комплексу "Заклад дошкільної освіти-загальноосвітня 

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

"Якщо сядеш на ракету, то потрапиш на планету", керівник  

Мітокару О.І.). 

5.4. Номінація "Стендові моделі" (вікова категорія 11-18 років): 

І місце – Луценко Артем, вихованець Центру дитячої та юнацької 

творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області, 

учень 9 класу Тубільцівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Черкаського району Черкаської області (робота "Трьохярусний повітряний 

змій", керівник Шепіль В.Я.); 

ІІ місце – Мельник Данило, вихованець Центру позашкільної освіти 

Піщанської сільської ради Золотоніського району Черкаської області, учень  

4 класу Піщанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золотоніського 

району Черкаської області (робота "Реактивний літак "БетменДжет", керівник 

Семак Р.М.). 

5.5. Номінація "Автомоделі" (вікова категорія 6-10 років): 

І місце – Балазюк Олександр, вихованець Станції юних техніків 

Христинівської міської ради Черкаської області, учень 4 класу Христинівської 
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спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 ім. О.Є. Корнійчука Христинівської 

міської ради Черкаської області (робота "Швидкісний болід 021", керівник 

Суворов Ю.С.); 

ІІ місце – Конюшенко Микола, вихованець Центру дитячої та юнацької 

творчості Драбівської селищної ради, учень 5 класу Драбівського навчально-

виховного комплексу "Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  

імені С.В. Васильченка – гімназія" Драбівської селищної ради Черкаської 

області (робота "Самоскид", керівник Конюшенко Н.А.). 

5.6. Номінація "Автомоделі" (вікова категорія 11-18 років): 

І місце – Марієнко Андрій, вихованець Центру художньо-естетичної  

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

Черкаської області, учень 11 класу Кам’янської загальноосвітної школи  

І-ІІІ ступенів №2 Кам’янської міської ради Черкаської області (робота 

"Автокордова модель АМ-2", керівник Канюка Ю.М.); 

ІІ місце – Федоренко Денис, вихованець комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради", учень 7 класу Черкаської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів №13 Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Ретро-

автомобіль", керівник Панченко Ю.І.); 

ІІ місце – Конюшенко Дмитро, вихованець Центру художньо-естетичної 

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

Черкаської області, учень 6 класу Кам’янської загальноосвітної школи  

І-ІІІ ступенів №1 Кам’янської міської ради Черкаської області (робота "Кордова 

модель - 2", керівник Канюка Ю.М.); 

ІІІ місце – Янцин Ростислав, вихованець комунального закладу 

"Тальнівський центр науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді 

Тальнівської міської ради Черкаської області", учень 11 класу 

Кривоколінського навчально-виховного комплекс "Заклад дошкільної освіти-

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Тальнівської міської ради Черкаської 

області (робота "Грузовик", керівник Метушевський В.Г.); 

ІІІ місце – Бут Юрій, вихованець Центру дитячої та юнацької творчості 

Драбівської селищної ради, учень 5 класу Драбівського навчально-виховного 

комплексу "Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  

імені С.В. Васильченка – гімназія" Драбівської селищної ради Черкаської 

області (робота "Поїзд", керівник Ільєнко С.О.); 

ІІІ місце – Сириця Сергій, вихованець комунального закладу "Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради", учень 7 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№17 Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Автотрасова модель 

G-12", керівник Панченко Ю.І.). 

5.7. Номінація "Авіаційні моделі" (вікова категорія 11-18 років): 

ІІ місце – Верзун Владислав, вихованець комунального закладу 

"Тальнівський центр науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді 
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Тальнівської міської ради Черкаської області", учень 8 класу Соколівоцької 

гімназії Тальнівської міської ради Черкаської області (робота "Гелікоптер  

КТ-112", керівник Хоменко М.М.); 

ІІ місце – Авдюхов Роман, вихованець комунального закладу 

"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 

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

об’єднаної територіальної громади Черкаської області, (робота "Безпілотник 

"Bayraktar Akini", керівник Кардаш М.М.); 

ІІІ місце – Чукаленко Ельман, вихованець Центру позашкільної освіти 

Піщанської сільської ради Золотоніського району Черкаської області, учень  

5 класу Піщанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золотоніського 

району Черкаської області (робота "Метальний планер-напівкопія літака 

ВІГГЕН", керівник Семак Р.М.). 

6. Розділ "Архітектура та будівництво" (вікова категорія 6-10 років): 

І місце – Конюшенко Микола, вихованець Центру дитячої та юнацької 

творчості Драбівської селищної ради Черкаської області, учень 5 класу 

Драбівського навчально-виховного комплексу "Заклад загальної середньої 

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

ради Черкаської області (робота "Фортеця", керівник Конюшенко Н.А.); 

І місце – Глухов Данило, вихованець комунального закладу "Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради", учень 4  класу дистанційної школи "Джерело" м. Київ (робота 

"Тауерський міст", керівник Шандригось В.М.); 

ІІ місце – Гребенюк Анастасія, вихованка комунального закладу 

"Тальнівський центр науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді 

Тальнівської міської ради Черкаської області", учениця 4 класу Кобринівського 

навчально-виховного комплексу "Заклад дошкільної освіти-загальноосвітня 

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

"Млин", керівник Чилій М.Ф.); 

ІІІ місце – Філіпова Ангеліна, вихованка комунального закладу 

позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської 

ради Черкаської області, учениця 4 класу комунального закладу загальної 

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

ради Черкаської області" (робота "Макет будинку", керівник Єніна О.В.); 

ІІІ місце – Поковба Наталія, вихованка центру дитячої та молодіжної 

творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області, учениця  

2 класу Корсунь-Шевченківської гімназії Корсунь-Шевченківської міської ради 

Черкаської області (робота "Будинок мрій", керівник Карпенко О.В.). 

7. Розділ "Архітектура та будівництво" (вікова категорія 11-18 років): 

ІІ місце – Сириця Сергій, вихованець комунального закладу "Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради", учень 7 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 
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№17 Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Хатинка", керівник 

Панченко Ю.І.); 

ІІІ місце – Клімова Дарина, вихованка центру дитячої та молодіжної 

творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області, учениця   

5 класу Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої школи №2 Корсунь-

Шевченківської міської ради Черкаської області (робота "Англійський котедж", 

керівник Топчій О.М.); 

ІІІ місце – Бондаренко Олексій, вихованець комунального закладу 

позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської 

ради Черкаської області, учень 6 класу комунального закладу загальної 

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

ради Черкаської області" (робота "Макет подвір’я", керівник Єніна О.В.) 

 

 

Методист Юрій БАГЛЮК 

 

 

 

 


