
 
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

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

 

НАКАЗ 
 

08 лютого 2023 року м. Черкаси № 16 

 

Про підсумки проведення  

І (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 2022-2023 навчальний рік, листа Комунального закладу "Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради" від 08.12.2022 № 181/01-09 "Про проведення І (обласного) етапу 

Всеукраїнського гуманітарного конкурсу "Космічні фантазії", на виконання 

наказу Комунального закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" від 30.12.2022 № 114 

"Про проведення І (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 07 лютого 2023 року на базі Черкаського обласного краєзнавчого музею 

проходив І (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 2023 році інформаційно-методичних матеріалів щодо 

проведення обласного етапу Всеукраїнського гуманітарного конкурсу 

"Космічні фантазії". 

У Конкурсі взяли участь 205 вихованців із 26 закладів освіти області, 

якими було представлено 183 роботи у двох вікових категоріях (8-12 років,  

13-16 років) за розділами: 

І. Декоративно-ужиткове мистецтво – 87 робіт, серед яких: 

- вишивка – 3 (8-12 років – 2, 13-16 років – 1); 
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- м’яка іграшка – 12 (8-12 років – 6, 13-16 років – 6); 

- вироби з бісеру, прикраси – 8 (8-12 років – 8); 

- паперопластика, оригамі – 10 (8-12 років – 7, 13-16 років – 3); 

- композиції на тлі з різних матеріалів – 8 (8-12 років – 7,  

13-16 років – 1); 

- вироби з різних матеріалів (металу, дерева, пластику, тощо) – 21  

(8-12 років – 12, 13-16 років – 9); 

- інші техніки – 21 (8-12 років – 12, 13-16 років – 9); 

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

ІІ. Образотворче мистецтво – 73 роботи, серед яких: 

- живопис – 50 (8-12 років – 25, 13-16 років – 25); 

- комікси – 4 (8-12 років – 1, 13-16 років – 3); 

- дизайн космічної валюти – 3 (8-12 років –2, 13-16 років – 1); 

- графіка – 16 (8-12 років – 6, 13-16 років – 10). 

ІІІ. Література (поезія) – 8 робіт (8-12 років – 2, 13-16 років – 6). 

ІV. Фото-, відео- та кіномистецтво – 3 роботи, серед яких: 

- фотомистецтво – 3 роботи (8-12 років – 2, 13-16 років – 1). 

V. Комп’ютерна графіка – 12 робіт (8-12 років – 3, 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: Тальнівського 

Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області – 12,  

позашкільного навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" 

Черкаської міської ради – 8, Звенигородського центру дитячої та юнацької 

творчості Звенигородської міської ради Звенигородського району Черкаської 

області – 8, Уманського міського центру позашкільної освіти "Територія 

творчості" – 7, позашкільного навчального закладу "Центр дитячої та юнацької 

творчості м. Черкаси" – 7, Центру дитячої та юнацької творчості Мошнівської 

сільської ради Черкаського району Черкаської області – 7, комунального 

закладу "Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 
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області – 6. 

Високий рівень підготовки до І (обласного) етапу Всеукраїнського 

гуманітарного конкурсу "Космічні фантазії" продемонстрували вихованці: 

- Маляренко Надії Володимирівни, керівника гуртка Тальнівського 

Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області  

(5 робіт); 

- Дехтяренка Олександра Юрійовича, керівника гуртка комунального 

закладу "Канівська міська станція юних техніків Канівської міської ради 

Черкаської області" (4 роботи); 

- Стеблини Ольги Петрівни, керівника гуртка Центру дитячої 

та юнацької творчості Чорнобаївської селищної ради Черкаської області  

(3 роботи); 

- Кондрамашиної Алли Михайлівни, керівника гуртка  

Степанківського ліцею - закладу загальної середньої освіти Степанківської 

сільської ради Черкаського району 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 50 робіт для подальшої 

участі у ІІ етапі Всеукраїнського гуманітарного конкурсу "Космічні  

фантазії" (додаток 3), який проводить Українське молодіжне аерокосмічне 

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 І (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, 

телерадіокомпанією "ВІККА". 

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 І (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 І (обласного) етапу Всеукраїнського 
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гуманітарного конкурсу "Космічні фантазії": 

- Дехтяренка Олександра Юрійовича, керівника гуртка комунального 

закладу "Канівська міська станція юних техніків Канівської міської ради 

Черкаської області"; 

- Кондрамашину Аллу Михайлівну, керівника гуртка  

Степанківського ліцею - закладу загальної середньої освіти Степанківської 

сільської ради Черкаського району Черкаської області; 

- Маляренко Надію Володимирівну, керівника гуртка Тальнівського 

Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області; 

- Стеблину Ольгу Петрівну, керівника гуртка Центру дитячої 

та юнацької творчості Чорнобаївської 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 І (обласного) етапу Всеукраїнського 

гуманітарного конкурсу "Космічні фантазії": 

- Малорода Григорія Володимировича, в.о. директора комунального 

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

- Григуть Юлію Олександрівну, методиста комунального 

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

- Шепенькова Олександра Олександровича, керівника гуртка 

комунального позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція 

юних техніків"; 

- Топчій Наталію Феодосіївну, керівника гуртка позашкільного 

навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської 

ради; 

- Луцик Ольгу Петрівну, вчителя інформатики Червонослобідського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Червонослобідської 

сільської ради Черкаської області. 

4. Висловити Подяку Комунального закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" 

за допомогу в організації та проведенні І (обласного) етапу Всеукраїнського 

гуманітарного конкурсу "Космічні фантазії": 

- Собко Ірині Василівні, директору комунального закладу "Черкаський 

обласний краєзнавчий музей" Черкаської обласної ради; 

- Бугері Марині Олександрівні, завідувачці відділу науково-

просвітницької та виставкової роботи комунального закладу "Черкаський 

обласний краєзнавчий музей" Черкаської обласної ради. 

5. Лепетусі Ю.В., завідувачу відділу методичного Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради", організувати відправку робіт призерів І (обласного) 

етапу Всеукраїнського гуманітарного конкурсу "Космічні фантазії" до м. Києва 

для участі у ІІ етапі Всеукраїнського гуманітарного конкурсу "Космічні 

фантазії". 

6. 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" 

08.02.2023 № 16 
 

Таблиця загальної кількості експонатів та кількості призерів 

І (обласного) етапу Всеукраїнського гуманітарного конкурсу "Космічні фантазії" 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1. 
КЗПО "Ватутінська СЮТ"  

Ватут. м.р. Черкаської обл. 
7 2 - - 1/ІІІ - - 1 - - 3 - - 2/ІІІ - - - 

2. 
КЗ "Канівська міська СЮТ Канів.м.р. 

Черкаської обл." 
10 5 - 1 1/ІІ 1 1 - - - 4/ІІ, ІІІ - - 

2/І, 

ІІІ 
- - - 

3. КПНЗ м. Черкаси "Міська СЮТ" 8 4 - - 1 1 - 2/ІІ 1/І - 
3/ІІІ, 

ІІІ 
- - - - - - 

4. 
КЗ "ЧОЦНТТУМ Черкаської обласної 

ради" 
7 1 - - - - - 1/ІІ - - 4 - - 2 - - - 

5. 
Уманський міський ЦПО "Територія 

творчості" 
13 7 - - 1 - - 1 2 - - 1/І 2 - 

3/І, І, 

ІІ 
- 

3/І, ІІ, 

ІІІ 

6. 
СЮТ Христинівської м. р. Черкаської 

області 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

7. ЦХЕНТТУМ Кам'янської міської ради 6 2 1/ІІІ - - - 1 1 1 - 1 - - - 1/ІІ - - 
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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 

8. БДЮТ Монастирищенської міськ. ради 7 2 - 1/ІІ 1 - 1/ІІ - - - 4 - - - - - - 

9. БДЮТ Смілянської міської ради 4 3 - - - 1/ІІ 
2/ІІ, 

ІІІ 
- - - 1 - - - - - - 

10. БДЮТ Христинівської міської ради - - - - - - - - - - - - - - - - - 

11. БДЮТ Чигиринської міської ради  2 - - - - - - - 1 - 1 - - - - -  

12. Городищенський ЗПО "ЦДЮТ" 2 2 - - - - - 1/ІІ 1/ІІ - - - - - - - - 

13. 
Єрківський КЗПО "БДЮТ" Єрківської 

с.р. Черкаської області 
9 2 - 1 - - - 1 1/ІІ - 3 - - 3/ІІ - - - 

14. Звенигородський ЦДЮТ 9 8 - - 1/ІІ 1/І - 1/І 1/ІІІ - 2/І, ІІ - - 2/І 1/ІІ - - 

15. Золотоніський БДЮТ  3 3 - 1/І - -  - - 1/І - 1/І - - - - - - 

16. Катеринопільський БДЮТ - - - - - - - - - - - - - - - - - 

17. 
КЗПО "ЦДЮТ" Іркліївської сільської 

ради 
2 1 - 1 - - - - 1/І - - - - - - - - 

18. 
КЗПО "ЦДЮТ" Степанецької с.р. ОТГ 

Черкаської обл. 
6 2 - 1 - 1 - - 1 

2/ІІ, 

ІІІ 
- - - - - - 1 

19. 
КЗ "Шполянський ЦДЮТУМ" 

Шполянської міської ради  ОТГ 
6 6 - 1/ІІ - - 1/І 1/ІІІ 1/І - - - - 1/І 1/ІІ - - 

20. 
КПНЗ "БДЮТ" Балаклеївської с.р. 

Черкаської області 
3 - - - - - - 1 1 - 1 - - - - - - 

21. Лисянський БДЮТ - - - - - - - - - - - - - - - - - 

22. 
Маньківський ЦДЮТ Мала академія 

наук учнівської молоді  
3 3 1/ІІ 1/ІІІ 1/І - - - - - - - - - - - - 

23. ПНЗ "БМЦ" Черкаської міської ради 11 8 - 1/І 1 1/ІІ - 1/І 1/ІІІ - 4/ІІ, ІІІ - - 2/І, ІІ - - - 

24. ПНЗ "ЦДЮТ м. Черкаси" 8 7 - - - 1/ІІІ - 2/І 1/ІІІ - 
4/ІІ, ІІ, 

ІІІ, ІІІ 
- - - - - - 

25. 
Тальнівський БДЮ Тальнівської м.р. 

Черкаської обл. 
14 12 - 1/І - 1 - 

2/І, 

ІІІ 
- 2/І, ІІ 2/І 2/І, ІІ 1/ІІІ 1/ІІІ 1/ІІІ - 1/ІІІ 

26. ЦДМТ Корсунь-Шевченківської м.р. 5 2 - - - - - 2/ІІ 2/ІІ - - - - 1 - - - 

27. 
ЦДЮТ Березняківської с.р. 

Черкаського р-ну Черкаської області 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 
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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 

28. 
ЦДЮТ Драбівської селищної ради 

Черкаської області 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

29. 
ЦДЮТ Мошнівської сільської ради 

Черкаського р-ну Черкаської обл. 
20 7 - 1 - 

2/ІІ, 

ІІІ 
1/ІІІ 1 1/ІІІ - 5/ІІІ - - - 1/ІІІ 3 5/ІІІ 

30. ЦДЮТ Чорнобаївської селищної ради  5 5 - - - - - 
2/ІІ, 

ІІІ 
1/І - 2/І, ІІІ - - - - - - 

31. 
ЦПО "Артспорт" Паланської с.р.  

Уманського р-ну 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

32. 
ЦПО Піщанської с.р. Золотоніського 

р-ну 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

33. 
ЦРТ Гельмязівської с.р. Черкаської 

області 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

34. 

В'язівський ЗЗСО І-ІІІ ст. 

Вільшанської селищної ради 

Звенигородського р-ну Черк. обл. 

10 3 1/І 1/ІІІ - - - - 2 - 5 1/ІІІ - - - - - 

35. 

Степанківський ліцей-заклад ЗСО 

Степанківської с. р. Черкаського р-ну 

Черкаської обл. 

3 3 - - - - 1/І - - - - - - - - - 2/І, І 

 Всього 183 100 3/3 12/7 8/4 10/6 8/6 21/12 21/12 4/4 50/17 4/4 3/1 16/9 8/8 3/- 12/7 

 

 

Методист Анна МІКУЛЬСЬКА 

 

Завідувач відділу методичного Юлія ЛЕПЕТУХА   

 



Додаток 2 

до наказу Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради" 

08.02.2023 № 16 
 

Рейтингова таблиця 

участі закладів позашкільної освіти Черкаської області 

у І (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"  

Ватут. м.р. Черкаської обл. 
7 2 8 8 16 10/20,5 

2. 
КЗ "Канівська міська СЮТ 

Канів.м.р. Черкаської обл." 
10 5 5 5 10 5/23,0 

3. КПНЗ м. Черкаси "Міська СЮТ" 8 4 7 6 13 7/22,0 

4. 
КЗ "ЧОЦНТТУМ Черкаської 

обласної ради" 
7 1 8 9 17 11/20,0 

5. 
Уманський міський ЦПО 

"Територія творчості" 
13 7 3 3 6 ІІІ/24,0 

6. 
СЮТ Христинівської м. р. 

Черкаської області 
- - - - - - 

7. 
ЦХЕНТТУМ Кам'янської міської 

ради 
6 2 9 8 17 11/20,0 

8. 
БДЮТ Монастирищенської міськ. 

ради 
7 2 8 8 16 10/20,5 

9. БДЮТ Смілянської міської ради 4 3 11 7 18 12/19,5 

10. БДЮТ Христинівської міської ради - - - - - - 

11. БДЮТ Чигиринської міської ради  2 - 13 10 23 16/17,5 

12. Городищенський ЗПО "ЦДЮТ" 2 2 13 8 21 14/18,5 

13. 
Єрківський КЗПО "БДЮТ" 

Єрківської с.р. Черкаської області 
9 2 6 8 14 8/21,5 

14. Звенигородський ЦДЮТ 9 8 6 2 8 4/23,5 

15. Золотоніський БДЮТ  3 3 12 7 19 13/19,0 

16. Катеринопільський БДЮТ - - - - - - 

17. 
КЗПО "ЦДЮТ" Іркліївської 

сільської ради 
2 1 13 9 22 15/18,0 

18. 
КЗПО "ЦДЮТ" Степанецької с.р. 

ОТГ Черкаської обл. 
6 2 9 8 17 11/20,0 

19. 
КЗ "Шполянський ЦДЮТУМ" 

Шполянської міської ради  ОТГ 
6 6 9 4 13 7/22,0 

20. 
КПНЗ "БДЮТ" Балаклеївської с.р. 

Черкаської області 
3 - 12 10 22 15/18,0 

21. Лисянський БДЮТ - - - - - - 

22. 
Маньківський ЦДЮТ Мала 

академія наук учнівської молоді  
3 3 12 7 19 13/19,0 
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Продовження додатка 2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

23. ПНЗ "БМЦ" Черкаської міськ. ради 11 8 4 2 6 ІІІ/24,0 

24. ПНЗ "ЦДЮТ м. Черкаси" 8 7 7 3 10 5/23,0 

25. 
Тальнівський БДЮ Тальнівської  

м.р. Черкаської обл. 
14 12 2 1 3 І/25,0 

26. ЦДМТ Корсунь-Шевченківської м.р. 5 2 10 8 18 12/19,5 

27. 
ЦДЮТ Березняківської с.р. 

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

28. 
ЦДЮТ Драбівської селищної ради 

Черкаської області 
- - - - - - 

29. 
ЦДЮТ Мошнівської сільської ради 

Черкаського р-ну Черкаської обл. 
20 7 1 3 4 ІІ/24,5 

30. 
ЦДЮТ Чорнобаївської селищної 

ради  
5 5 10 5 15 9/21,0 

31. 
ЦПО "Артспорт" Паланської с.р.  

Уманського р-ну 
- - - - - - 

32. 
ЦПО Піщанської с.р. 

Золотоніського р-ну 
- - - - - - 

33. 
ЦРТ Гельмязівської с.р. Черкаської 

області 
- - - - - - 

34. 

В'язівський ЗЗСО І-ІІІ ст. 

Вільшанської селищної ради 

Звенигородського р-ну Черк. обл. 

10 3 5 7 12 6/22,5 

35. 

Степанківський ліцей-заклад ЗСО 

Степанківської с. р. Черкаського 

р-ну Черкаської обл. 

3 3 11 7 18 13/19,0 

 

 

Методист Анна МІКУЛЬСЬКА 

 

Завідувач відділу методичного Юлія ЛЕПЕТУХА 

 



Додаток 3 

до наказу Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості 

учнівської молоді Черкаської 

обласної ради" 

08.02.2023 № 16 

 

Роботи переможців та призерів 

І (обласного) етапу Всеукраїнського гуманітарного конкурсу  

"Космічні фантазії", 

рекомендовані суддівською колегією для участі у ІІ етапі 

Всеукраїнського гуманітарного конкурсу "Космічні фантазії" 

 
1. "Місячна симфонія" – робота Андрущенко Аріни, вихованки Маньківського 

центру дитячої та юнацької творчості, Мала академія наук учнівської молоді Маньківської 

селищної ради Черкаської області. 

2. "Космічні подушки" – робота Бондар Анжеліки, учениці В’язівського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Вільшанської селищної ради Звенигородського 

району Черкаської області. 

3. "Веселковий Лупанько" – колективна робота Гомзікова Лева, Шабалкіної Анни, 

вихованців Золотоніського Будинку дитячої та юнацької творчості Золотоніської міської 

ради Черкаської області. 

4. "Прибулець" – робота Мандзюк Анастасії, вихованки Будинку дитячої та 

юнацької творчості Монастирищенської міської ради. 

5. "Скіч" – робота Данільченко Мілани, вихованки позашкільного навчального 

закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради. 

6. "Літак "Мрія" – робота Каналош Діани, вихованки Тальнівського Будинку дітей 

та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області. 

7. "Космічне сяйво" – робота Приходько Анастасії, вихованки Маньківського 

центру дитячої та юнацької творчості, Мала академія наук учнівської молоді Маньківської 

селищної ради Черкаської області. 

8. "Космічне кольє" – робота Коваль Софії, вихованки Звенигородського центру 

дитячої та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського району 

Черкаської області. 

9. "Сонячна система" – робота Скляренко Вероніки, вихованки комунального 

закладу "Канівська міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської області". 

10. "Всесвіт" – робота Кармазіна Данила, вихованця Звенигородського центру 

дитячої та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського району 

Черкаської області. 

11. "Вихід у відкритий космос" – робота Волошиної Віри, вихованки позашкільного 

навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради. 

12. "Перший космонавт у світовій історії" – робота Єрмолаєвої Дар’ї, вихованки 

Будинку дитячої та юнацької творчості Смілянської міської ради Черкаської області. 

13. "Міс Всесвіт" – колективна робота Лісовської Марії, Коваленко Дар’ї, вихованок 

комунального закладу "Шполянський центр дитячої  

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

територіальної громади Черкаської області. 
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Продовження додатка 3 
 

14. "Патрон – космонавт" – робота Замирайло Єви, учениці Степанківського ліцею 

- закладу загальної середньої освіти Степанківської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області. 

15. "Зірка ПЕРЕМОГИ" – робота Саєнко Анастасії, вихованки Будинку дитячої та 

юнацької творчості Смілянської міської ради Черкаської області. 

16. "Доторкнутись до зірок" – робота Корнейко Поліни, вихованки позашкільного 

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

17. "Космічний Різдвяний гість" – робота Фостецької Злати, вихованки 

Городищенського закладу позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької творчості" 

Городищенської міської ради Черкаської області. 

18. "Зірка" – робота Бойка Захара, вихованця Комунального закладу "Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради". 

19. "Галактоліт" – робота Оришича Івана, вихованця Звенигородського центру 

дитячої та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського району 

Черкаської області. 

20. "Міжгалактичні вечорниці" – колективна робота Завезиступ Вікторії, Шуст 

Кіри, вихованок позашкільного навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" 

Черкаської міської ради. 

21. "НЛО до нас прилетіло, про Перемогу нам сповістило" – робота Тимошенка 

Ярослава, вихованця Тальнівського Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради 

Черкаської області. 

22. "Горгона з Юпітера" – робота Забой Анастасії, вихованки Центру дитячої та 

юнацької творчості Чорнобаївської селищної ради Черкаської області 

23. "Ритми космосу" – робота Заскалети Вікторії, вихованки комунального закладу 

"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" Шполянської міської 

ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області. 

24. "Космос" – робота Бабічевої Вікторії, вихованки комунального позашкільного 

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

25. "Врятуємо планету Земля" – робота Феронової Анастасії, вихованки 

комунального закладу позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької творчості" 

Іркліївської сільської ради Черкаської області. 

26. "Прибулець Пожирака" – робота Сіренко Тетяни, вихованки Центру дитячої та 

молодіжної творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області. 

27. "Всесвіт з Україною" – робота Романенко Анни, вихованки Городищенського 

закладу позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької творчості" Городищенської міської 

ради Черкаської області. 

28. "Українські зорі в мирному космосі" – робота Онищенко Наталії, вихованки 

Центру дитячої та юнацької творчості Чорнобаївської селищної ради Черкаської області. 

29. "Україна-супер, Україна – це ексклюзив" – робота Вітряненко Анастасії, 

вихованки Єрківського комунального закладу позашкільної освіти "Будинок дитячої та 

юнацької творчості" Єрківської селищної ради Черкаської області. 

30. "Зоряне лото" – робота Кармана Євгенія, вихованця Тальнівського Будинку 

дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області. 

31. "Прогулянка космічним простором" – робота Коваль Вероніки, вихованки 

Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської міської ради 

Звенигородського району Черкаської області. 

32. "Мир – вибір цивілізацій" – робота Гармаш Софії, вихованки Центру дитячої та 

юнацької творчості Чорнобаївської селищної ради Черкаської області. 

33. "Космічна феєрія" – робота Дергачової Олександри, вихованки позашкільного 

навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради. 
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34. "Пливе у космосі планета Україна, там мир і спокій, і всим керує там любов" 

– робота Сагайдак Ліни, вихованки Золотоніського Будинку дитячої та юнацької творчості 

Золотоніської міської ради Черкаської області. 

35. "Українське модельне агентство на Марсі "Космос" – робота Андрюшко 

Марини, вихованки Тальнівського Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради 

Черкаської області. 

36. "Подорож до країни Україна" – робота Завірюхи Вікторії, вихованки 

Тальнівського Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області. 

37. "Галактика кольорових мрій" – робота Педан Ірини, вихованки 

Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості Звенигородської міської ради 

Звенигородського району Черкаської області. 

38. "Космічний колорит" – робота Харченко Ганни, вихованки позашкільного 

навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради. 

39. "Космічна екскурсія" – робота Пономаренка-Задорожнього Захара, вихованця 

позашкільного навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської 

міської ради. 

40. "Хай буде мир в усьому всесвіті!" – робота Підмогильної Ольги, вихованки 

комунального закладу "Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської 

молоді" Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області. 

41. "Космічний суслік" – робота Петренко Вероніки, вихованки комунального 

закладу "Канівська міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської області". 

42. "Космічна вечірка" – робота Гунченка Назарія, вихованця  Єрківського 

комунального закладу позашкільної освіти "Будинок дитячої  

та юнацької творчості" Єрківської селищної ради Черкаської області. 

43. "Ворном – космічний герой" – робота Несварливого Олега, вихованця 

Уманського міського Центру позашкільної освіти "Територія творчості". 

44. "Мрії сьогодення" – робота Чупака Святослава, вихованця Центру художньо-

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

Черкаської області. 

45. "Фросина Пастернак і вторгнення мосіян" – робота Зейнідінової Яни, 

вихованки Уманського міського Центру позашкільної освіти "Територія творчості". 

46. "Два світи" – робота Шевченко Аліни, вихованки Уманського міського Центру 

позашкільної освіти "Територія творчості". 

47. "Космомрія" – робота Кобринської Софії, вихованки Звенигородського центру 

дитячої та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського району 

Черкаської області. 

48. "Космічний конгрес" – робота Гетьман Анни, вихованки комунального закладу 

"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" Шполянської міської 

ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області. 

49. "Я частина Всесвіту" – робота Кондрамашиної Ангеліни, учениці 

Степанківського ліцею - закладу загальної середньої освіти Степанківської сільської ради 

Черкаського району Черкаської області. 

50. "Мрії про космос" – робота Тертичної Софії, учениці Степанківського ліцею - 

закладу загальної середньої освіти Степанківської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області. 

51. "Подорож у грі" – робота Коган Анастасії, вихованки Уманського міського 

Центру позашкільної освіти "Територія творчості". 

 
 

Методист Анна МІКУЛЬСЬКА 
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Завідувач відділу методичного Юлія ЛЕПЕТУХА 



Додаток 4 

до наказу Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості 

учнівської молоді Черкаської 

обласної ради" 

08.02.2023 № 16 
 

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): 

ІІ місце – Андрущенко Аріна, вихованка Маньківського центру дитячої  

та юнацької творчості, Мала академія наук учнівської молоді Маньківської 

селищної ради Черкаської області, учениця 6 класу Маньківського навчально-

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

гімназія" Маньківської селищної ради Черкаської області (робота "Місячна 

симфонія", керівник Мельник С.С.); 

ІІІ місце – Харченко Ангеліна, 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 "Космічна 

казка", керівник Грабова Л.Ф.). 

1.2. "Вишивка" (вікова категорія 13-16 років): 

І місце – Бондар Анжеліка, учениця 9 класу В’язівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Вільшанської селищної ради Звенигородського 

району Черкаської області (робота "Космічні подушки", керівник Хамко Т.В.). 

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

І місце – Гомзіков Лев, Шабалкіна Анна, вихованці Золотоніського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Золотоніської міської ради Черкаської 

області, учні 4 та 5 класу відповідно Золотоніської спеціалізованої школи № 1 

Золотоніської міської ради Черкаської області (колективна робота "Веселковий 

Лупанько", керівник Шихова А.М.); 

ІІ місце – Мандзюк Анастасія, вихованка Будинку дитячої та юнацької 

творчості Монастирищенської міської ради, учениця 3 класу опорного закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ліцей "Ерудит" Монастирищенської 

міської ради Уманського району Черкаської області (робота "Прибулець", 

керівник Бондаренко Т.В.); 

ІІІ місце – Кловак Маргарита, вихованка Маньківського центру дитячої  

та юнацької творчості, Мала академія наук учнівської молоді Маньківської 

селищної ради Черкаської області, учениця 5 класу Маньківського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Маньківської селищної ради 

Черкаської області (робота "Космічний гість", керівник Талабанюк Т.В.). 
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1.4. "М’яка іграшка" (вікова категорія 13-16 років): 

І місце – Данільченко Мілана, вихованка позашкільного навчального 

закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, 

учениця 7 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26  

ім. І.Ф. Момота Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Скіч", 

керівник Капелюшна Т.О.); 

І місце – Каналош Діана, вихованка Тальнівського Будинку дітей 

та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 8 класу 

Кобринівського навчально-виховного комплексу "Заклад дошкільної освіти - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Тальнівської міської ради Черкаської 

області (робота "Літак "Мрія", керівник Ротаєнко М.П.); 

ІІ місце – Костоусова Валерія, вихованка комунального закладу 

"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області, учениця 7 класу Лозуватського ліцею Шполянської міської ради 

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

керівник Задворська О.І.); 

ІІІ місце – Благовісна Яна, учениця 9 класу В’язівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Вільшанської селищної ради Звенигородського 

району Черкаської області (робота "Інопланетянин", керівник Хамко Т.В.). 

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

І місце – Приходько Анастасія, вихованка Маньківського центру дитячої  

та юнацької творчості, Мала академія наук учнівської молоді Маньківської 

селищної ради Черкаської області, учениця 6 класу Маньківського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Маньківської селищної ради 

Черкаської області (робота "Космічне сяйво", керівник Поліщук Н.О.); 

ІІ місце – Коваль Софія, вихованка Звенигородського центру дитячої  

та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського району 

Черкаської області, учениця 6 класу Звенигородського ліцею Звенигородської 

міської ради Звенигородського району Черкаської області (робота "Космічне 

кольє", керівник Коваль В.Д.); 

ІІ місце – Скляренко Вероніка, вихованка комунального закладу 

"Канівська міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської 

області", учениця 4 класу Канівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 6  

з поглибленим вивченням іноземних мов Канівської міської ради Черкаської 

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

ІІІ місце – Гончаренко Єгор, вихованець комунального закладу 

позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської 

ради Черкаської області, учень 3 класу Ватутінської початкової школи 

Ватутінської міської ради Черкаської області (робота "Повітряний космос", 

керівник Гончаренко Л.О.). 

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

І місце – Кармазін Данило, вихованець Звенигородського центру дитячої 

та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського району 
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Черкаської області, учень 6 класу Звенигородського опорного закладу загальної 

середньої освіти імені Тараса Шевченка Звенигородської міської ради 

Звенигородського району Черкаської області (робота "Всесвіт", керівник 

Дяченко Л.В.); 

ІІ місце – Волошина Віра, вихованка позашкільного навчального закладу 

"Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, учениці 3 

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

Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Вихід у відкритий космос", 

керівник Кулак В.М.); 

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

творчості Смілянської міської ради Черкаської області, учениця 3 класу 

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

колегіум" Смілянської міської ради Черкаської області (робота "Перший 

космонавт у світовій історії", керівник Єрмолаєва В.Ю.); 

ІІІ місце – Маслюк Дарина, Алєксєєва Поліна, вихованки Центру дитячої 

та юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області, учениці 5 класу Шелепуського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Мошнівської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області (колективна робота "Зореліт", керівник Білик Н.І.). 
1.7. "Паперопластика, оригамі" (вікова категорія 13-16 років): 

ІІ місце – Устименко Богдана, вихованка Центру дитячої та юнацької 

творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області, 

учениця 7 класу Мошнівського ліцею Мошнівської сільської ради Черкаського 

району Черкаської області (робота "В космічному просторі", керівник  

Григуть З.В.); 

ІІІ місце – Надточій Поліна, вихованка позашкільного навчального 

закладу "Центр дитячої та юнацької творчості м. Черкаси", учениця 9 класу 

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

Черкаської області (робота "Квітка-космос", керівник Андреєва Н.О.). 

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

І місце – Лісовська Марія, Коваленко Дар’я, вихованки комунального 

закладу "Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області, учениці 4 класу Шполянського ліцею №1 Шполянської міської ради 

об'єднаної територіальної громади Черкаської області та 5 класу Шполянського 

ліцею №3 Шполянської міської ради об`єднаної територіальної громади 

Звенигородського району Черкаської області (колективна робота "Міс Всесвіт", 

керівник Гегельська Л.М.); 

І місце – Замирайло Єва, учениця 6 класу Степанківського ліцею - закладу 

загальної середньої освіти Степанківської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області (робота "Патрон – космонавт", керівник  

Кондрамашина А.М.); 

ІІ місце – Яюс Аліна, вихованка Будинку дитячої та юнацької творчості 

Монастирищенської міської ради, учениця 2 класу опорного закладу загальної 
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середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ліцей "Ерудит" Монастирищенської міської 

ради Уманського району Черкаської області (робота "Зорепад", керівник 

Совгира Т.Л.); 

ІІІ місце – Бондар Микола, вихованець Будинку дитячої та юнацької 

творчості Смілянської міської ради Черкаської області, учень 4 класу 

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

колегіум" Смілянської міської ради Черкаської області (робота "До космосу 

ВПЕРЕД!", керівник Бондар Л.О.); 

ІІІ місце – Шкарбута Катерина, вихованка Центру дитячої та юнацької 

творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області, 

учениця 3 класу Мошнівського ліцею Мошнівської сільської ради Черкаського 

району Черкаської області (робота "Зоряний шлях", керівник Григуть З.В.). 

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

ІІ місце – Саєнко Анастасія, вихованка Будинку дитячої та юнацької 

творчості Смілянської міської ради Черкаської області, учениця 7 класу 

Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Смілянської міської 

ради Черкаської області (робота "Зірка ПЕРЕМОГИ", керівник Саєнко В.А.). 

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

(вікова категорія 8-12 років): 

І місце – Корнейко Поліна, вихованка позашкільного навчального закладу 

"Центр дитячої та юнацької творчості м. Черкаси", учениця 6 класу Черкаської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №22 Черкаської міської ради Черкаської 

області (робота "Доторкнутись до зірок", керівник Андреєва Н.О.); 

ІІ місце – Фостецька Злата, вихованка Городищенського закладу 

позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької творчості" Городищенської 

міської ради Черкаської області, учениця 3 класу Городищенського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Городищенської міської ради 

Черкаської області (робота "Космічний Різдвяний гість", керівник Гайдамака 

О.В.); 

ІІ місце – Бабічева Вікторія, вихованка комунального позашкільного 

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

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

міської ради Черкаської області (робота "Життя на Місяці", керівник  

Кольцова А.В.); 

ІІ місце – Бойко Захар, вихованець Комунального закладу "Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради", учень 6 класу Черкаської гімназія № 31 Черкаської міської ради 

Черкаської області (робота "Зірка", керівник Панченко Ю.І.); 

ІІІ місце – Дідора Софія, вихованка Центру дитячої та юнацької творчості 

Чорнобаївської селищної ради Черкаської області, учениця 5 класу 

Чорнобаївської гімназії Чорнобаївської селищної ради Черкаської області 

(робота "Планета Мушляндія", керівник Хоменко І.В.); 

ІІІ місце – Гамага Владислав, вихованець Тальнівського Будинку дітей 

та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учень 5 класу 
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Тальнівського навчально-виховного комплексу "загальноосвітня школа  

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

(робота "ТОRRI", керівник Горбаченко Н.М.); 

ІІІ місце – Кульбаченко Крістіна, 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 "На добраніч!", 

керівник Задворська О.І.). 

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

(вікова категорія 13-16 років): 

І місце – Оришич Іван, 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 – Завезиступ Вікторія, Шуст Кіра, вихованки позашкільного 

навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської 

ради, учениці 8 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 

Черкаської міської ради Черкаської області (колективна робота "Міжгалактичні 

вечорниці", керівник Коваленко А.О.); 

І місце – Тимошенко Ярослав, вихованець Тальнівського Будинку дітей 

та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учень 8 класу 

Мошурівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тальнівської міської ради 

Черкаської області (робота "НЛО до нас прилетіло, про Перемогу нам 

сповістило", керівник Мітокару О.І.); 

ІІ місце – Бітюкова Софія, Яківченко Олександра, вихованки Центру 

дитячої та молодіжної творчості Корсунь-Шевченківської міської ради 

Черкаської області, учениці 7 класу Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої 

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

області (колективна робота "Космічна подорож", керівник Резніченко Л.І.) 

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 "Горгона з Юпітера", керівник 

Погребняк Т.В.). 

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

І місце – Заскалета Вікторія, вихованка комунального закладу 

"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області, учениця 3 класу Шполянського ліцею №1 Шполянської міської ради 

об'єднаної територіальної громади Черкаської області (робота "Ритми космосу", 

керівник Сорокопудова Л.О.); 
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І місце – Бабічева Вікторія, вихованка комунального позашкільного 

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

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

міської ради Черкаської області (робота "Космос", керівник Кольцова А.В.); 

І місце – Феронова Анастасія, вихованка комунального закладу 

позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької творчості" Іркліївської 

сільської ради Черкаської області, учениця 3 класу Москаленківської гімназії 

Іркліївської сільської ради Золотоніського району Черкаської області (робота 

"Врятуємо планету Земля", керівник Шостак Л.Г.); 

ІІ місце – Сіренко Тетяна, вихованка Центру дитячої та молодіжної 

творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області, учениця  

5 класу Корсунь-Шевченківської гімназії №5 з початковою школою Корсунь-

Шевченківської міської ради Черкаської області (робота "Прибулець 

Пожирака", керівник Лісова Л.Й.); 

ІІ місце – Романенко Анна, вихованка Городищенського закладу 

позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької творчості" Городищенської 

міської ради Черкаської області, учениця 4 класу Городищенського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Городищенської міської ради 

Черкаської області (робота "Всесвіт з Україною", керівник Гайдамака О.В.); 

ІІІ місце – Марущак Максим, вихованець Звенигородського центру 

дитячої та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського 

району Черкаської області, учень 3 класу Звенигородського ліцею №2 

Звенигородської міської ради Звенигородського району Черкаської області 

(робота "Інопланетний гість", керівник Марущак Л.І.); 

ІІІ місце – Гусінський Ілля, вихованець Центру дитячої та юнацької 

творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області, 

учень 5 класу Мошнівського ліцею Мошнівської сільської ради Черкаського 

району Черкаської області (робота "Старлінк", керівник Гусінський С.В.). 

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

І місце – Кравченко Віктор, Ахмедов Рустам, Бойко Вікторія, вихованці 

Золотоніського Будинку дитячої та юнацької творчості Золотоніської міської 

ради Черкаської області, учні 8 класу Золотоніської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів №5 Золотоніської міської ради Черкаської області, 8 класу 

Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Золотоніської міської 

ради Черкаської області, 4 класу Золотоніської спеціалізованої школи № 1 

Золотоніської міської ради Черкаської області відповідно (колективна робота 

"На високу орбіту", керівники Носуля В.І., Лисаненко М.М., Безгуба Т.Б.); 

І місце – Онищенко Наталія, вихованка Центру дитячої та юнацької 

творчості Чорнобаївської селищної ради Черкаської області, учениця 7 класу 

Чорнобаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Чорнобаївської 

селищної ради Черкаської області (робота "Українські зорі в мирному космосі", 

керівник Стеблина О.П.); 

ІІ місце – Вітряненко Анастасія, вихованка Єрківського комунального 

закладу позашкільної освіти "Будинок дитячої та юнацької творчості" 
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Єрківської селищної ради Черкаської області, учениця 9 класу Єрківського 

ліцею імені Героя України В.М. Чорновола Єрківської селищної ради 

Черкаської області (робота "Україна-супер, Україна – це ексклюзив", керівник 

Якшова Л.Г.); 

ІІІ місце – Шолін Денис, вихованець позашкільного навчального закладу 

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

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №19 Черкаської міської ради Черкаської 

області (робота "Космос", керівник Шоліна Т.М.); 

ІІІ місце – Романенко Поліна, Небилиця Поліна, Собіщакова Альбіна, 

вихованки позашкільного навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний 

центр" Черкаської міської ради, учениці 8 класу Першої міської гімназії 

Черкаської міської ради Черкаської області, 7 класу Черкаської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів №20 Черкаської міської ради Черкаської області, 4 класу 

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

Чорновола Черкаської міської ради Черкаської області відповідно (колективна 

робота "Прибульці з Венери", керівник Малкова В.І.). 

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

І місце – Карман Євгеній, вихованець Тальнівського Будинку дітей  

та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учень 5 класу 

комунального закладу "Тальнівська санаторна школа Черкаської обласної ради" 

(робота "Зоряне лото", керівник Маляренко Н.В.); 

ІІ місце – Костенко Володимир, вихованець комунального закладу 

позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької творчості" Степанецької 

сільської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області, учень  

3 класу комунального закладу "Мартинівський ліцей" Степанецької сільської 

ради Черкаської області (робота "Космічне лото", керівник Ніколаєва Т.В.). 

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

ІІ місце – Шаповал Євгенія, вихованка Тальнівського Будинку дітей  

та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 10 класу 

Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №2 Тальнівської міської 

ради Черкаської області (робота "Мандрівка просторами Всесвіту", керівник 

Нишпора Л.В.); 

ІІІ місце – Гриневич Аліна, вихованка комунального закладу позашкільної 

освіти "Центр дитячої та юнацької творчості" Степанецької сільської ради 

об’єднаної територіальної громади Черкаської області, учениця 8 класу 

комунального закладу "Мартинівський ліцей" Степанецької сільської ради 

Черкаської області (робота "Просто космос!", керівник Ніколаєва Т.В.). 

2. Розділ "Образотворче мистецтво": 

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

І місце – Коваль Вероніка, вихованка Звенигородського центру дитячої  

та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського району 

Черкаської області, учениця 3 класу Звенигородського ліцею Звенигородської 

міської ради Звенигородського району Черкаської області (робота "Прогулянка 

космічним простором", керівник Безверха О.М.); 
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І місце – Гармаш Софія, вихованка Центру дитячої та юнацької творчості 

Чорнобаївської селищної ради Черкаської області, учениця 4 класу 

Чорнобаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Чорнобаївської 

селищної ради Черкаської області (робота "Мир – вибір цивілізацій", керівник 

Стеблина О.П.); 

ІІ місце – Головко Алефтина, вихованка Звенигородського центру дитячої  

та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського району 

Черкаської області, учениця 5 класу Звенигородської гімназії №5 

Звенигородської міської ради Звенигородського району Черкаської області 

(робота "Космостанція", керівник Безверха О.М.); 

ІІ місце – Дергачова Олександра, вихованка позашкільного навчального 

закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, 

учениця 4 класу Черкаської спеціалізованої школи I-III ступенів №18 імені 

В'ячеслава Чорновола Черкаської міської ради Черкаської області (робота 

"Космічна феєрія", керівник Монько Л.М.); 

ІІІ місце – Вдовіченко Ангеліна, вихованка позашкільного навчального 

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

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

Черкаської області (робота "Подорож метеликів у космосі", керівник 

Коротченко І.Ф.); 

ІІІ місце – Кошель Вероніка, вихованка комунального закладу "Канівська 

міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської області", 

учениця 504 групи гімназії № 172 "Нивки" м. Києва (робота "Чарівний 

зорепад", керівник Дехтяренко О.Ю.); 

ІІІ місце – Вовк Вікторія, вихованка комунального позашкільного 

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

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

Чорновола Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Космічний 

ранок", керівник Малород Г.В.); 

ІІІ місце – Конюшок Роксолана, вихованка комунального позашкільного 

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

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

Чорновола Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Всесвіт  

в надійних руках", керівник Шепеньков О.О.). 

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

І місце – Сагайдак Ліна, вихованка Золотоніського Будинку дитячої  

та юнацької творчості Золотоніської міської ради Черкаської області, учениця  

8 класу Золотоніської спеціалізованої школи № 1 Золотоніської міської ради 

Черкаської області (робота "Пливе у космосі планета Україна, там мир і спокій,  

і всим керує там любов", керівник Шевель М.В.); 

І місце – Андрюшко Марина, вихованка Тальнівського Будинку дітей 

та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 7 класу 

комунального закладу "Тальнівська санаторна школа Черкаської обласної ради" 

(робота "Українське модельне агентство на Марсі "Космос", керівник 
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Маляренко Н.В.); 

ІІ місце – Білоус Олеся, вихованка позашкільного навчального закладу 

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

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

області (робота "Десь у далекій галактиці", керівник Булаженко Н.В.); 

ІІ місце – Витько Даніїл, вихованець позашкільного навчального закладу 

"Центр дитячої та юнацької творчості м. Черкаси", учень 10 класу Черкаської 

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

Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Дослідження крижаної 

Європи", керівник Коротченко О.Ф.); 

ІІ місце – Манжула Анна, вихованка комунального закладу "Канівська 

міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської області", 

учениця 9 класу Канівської загальноосвітньої школи I - ІІІ ступенів №4 

Канівської міської ради Черкаської області (робота "Дилема", керівник 

Дехтяренко О.Ю.); 

ІІІ місце – Перехрест Ірина, вихованка Центру дитячої та юнацької 

творчості Чорнобаївської селищної ради Черкаської області, учениця 7 класу 

Чорнобаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Чорнобаївської 

селищної ради Черкаської області (робота "Пізнавай країну разом з нами", 

керівник Стеблина О.П.); 

ІІІ місце – Ярмоленко Ксенія, вихованка позашкільного навчального 

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

Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради Черкаської області 

(робота "У пошуках нової орбіти", керівник Булаженко Н.В.); 

ІІІ місце – Пріхно Владислава, вихованка позашкільного навчального 

закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, 

учениця 10 класу Черкаської загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів № 12 

Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Дивовижне дитинство", 

керівник Заріцька К.М.); 

ІІІ місце – Пустова Єлизавета, вихованка Центру дитячої та юнацької 

творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області, 

учениця 9 класу Шелепуського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області (робота 

"Геть назад у Пекло!", керівник Кравець М.Ф.). 

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

І місце – Глушковський Артем, вихованець Тальнівського Будинку дітей 

та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учень 5 класу 

Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 2 Тальнівської міської 

ради Черкаської області (робота "Переплавимо всю зброю – щоб не було чим 

воювать! Обробимо Землю "Мирином" і буде мир тут панувать", керівник 

Вербовська Т.В.). 

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

І місце – Майборода Анна, Мацуляк Дар’я, вихованки Уманського 

міського Центру позашкільної освіти "Територія творчості", учениці 7 класу 
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Уманської гімназії № 7 Уманської міської ради Черкаської області (колективна 

робота "Як втекти від дракона", керівник Павлова А.А.); 

ІІ місце – Завірюха Вікторія, вихованка Тальнівського Будинку дітей 

та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 7 класу 

комунального закладу "Тальнівська санаторна школа Черкаської обласної ради" 

(робота "Подорож до країни Україна", керівник Маляренко Н.В.); 

ІІІ місце – Тройчук Руслана, Варданян Ангеліна, учениці 7 класу 

В’язівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Вільшанської 

селищної ради Звенигородського району Черкаської області (колективна робота 

"Міжпланетна взаємодопомога", керівник Геращенко В.О.). 

2.5. "Дизайн космічної валюти" (вікова категорія 8-12 років): 

ІІІ місце – Мельник Ангеліна, 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 "Фея казкова начарує щиро – всі гроші всесвіту 

– для добра і миру", керівник Вербовська Т.В.). 

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

І місце – Педан Ірина, вихованка Звенигородського центру дитячої 

та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського району 

Черкаської області, учениця 4 класу Звенигородського ліцею №1 

Звенигородської міської ради Звенигородського району Черкаської області 

(робота "Галактика кольорових мрій", керівник Каюк Т.В.); 

І місце – Харченко Ганна, вихованка позашкільного навчального закладу 

"Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської ради, учениця  

5 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 13 Черкаської 

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

Коваленко А.О.); 

ІІ місце – Пономаренко-Задорожний Захар, вихованець позашкільного 

навчального закладу "Багатопрофільний молодіжний центр" Черкаської міської 

ради, учень 4 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №20 

Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Космічна екскурсія", 

керівник Монько Л.М.); 

ІІІ місце – Михайлова Маргарита, вихованка Тальнівського Будинку дітей 

та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 6 класу 

комунального закладу "Тальнівська санаторна школа Черкаської обласної ради" 

(робота "Ранкова Зоря встала, Україну обійняла, обереги розсипала, усіх діток 

зберігала", керівник Маляренко Н.В.); 

ІІІ місце – Шуляк Діана, вихованка комунального закладу позашкільної 

освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської ради 

Черкаської області, учениця 7 класу Ватутінського ліцею № 1 Ватутінської 

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

Єніна О.В.). 

2.7. "Графіка" (вікова категорія 13-16 років): 
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І місце – Підмогильна Ольга, вихованка комунального закладу 

"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області, учениця 6 класу Шполянського ліцею №1 Шполянської міської ради 

об'єднаної територіальної громади Черкаської області (робота "Хай буде мир  

в усьому всесвіті!", керівник Борутенко С.М.); 

І місце – Петренко Вероніка, вихованка комунального закладу "Канівська 

міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської області", 

учениця 7 класу Канівської загальноосвітньої школи I - ІІІ ступенів №4 

Канівської міської ради Черкаської області (робота "Космічний суслік", 

керівник Дехтяренко О.Ю.); 

ІІ місце – Гунченко Назарій, вихованець Єрківського комунального 

закладу позашкільної освіти "Будинок дитячої та юнацької творчості" 

Єрківської селищної ради Черкаської області, учень 9 класу Єрківського ліцею 

імені Героя України В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської 

області (робота "Космічна вечірка", керівник Якшова Л.Г.); 

ІІІ місце – Мусієнко Поліна, вихованка комунального закладу "Канівська 

міська станція юних техніків Канівської міської ради Черкаської області", 

учениця 7 класу Канівської гімназії імені Івана Франка Канівської міської ради 

Черкаської області (робота "Портал", керівник Дехтяренко О.Ю.). 

3. Розділ "Література": 

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

І місце – Несварливий Олег, вихованець Уманського міського Центру 

позашкільної освіти "Територія творчості", учень 2 класу Уманської гімназії  

№ 7 Уманської міської ради Черкаської області (робота "Ворном – космічний 

герой", керівник Попова О.Б.); 

ІІ місце – Чупак Святослав, вихованець Центру художньо-естетичної  

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

Черкаської області, учень 2 класу комунального закладу "Кам'янський ліцей 

№ 1 Кам'янської міської ради Черкаської області" (робота "Мрії сьогодення", 

керівник Несененко Н.І.). 

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

І місце – Зейнідінова Яна, вихованка Уманського міського Центру 

позашкільної освіти "Територія творчості", учениця 10 класу Уманського ліцею 

№ 3 Уманської міської ради Черкаської області (робота "Фросина Пастернак  

і вторгнення мосіян", керівник Городнюк А.В.); 

ІІ місце – Шевченко Аліна, вихованка Уманського міського Центру 

позашкільної освіти "Територія творчості", учениця 9 класу Уманської гімназії  

№ 7 Уманської міської ради Черкаської області (робота "Два світи", керівник 

Попова О.Б.); 

ІІ місце – Кобринська Софія, вихованка Звенигородського центру дитячої  

та юнацької творчості Звенигородської міської ради Звенигородського району 

Черкаської області, учениця 11 класу Звенигородського ліцею № 3 

Звенигородської міської ради Звенигородського району Черкаської області, 



25 

 

Продовження додатка 3 
 

(робота "Космомрія", керівник Ткаченко Г.В.); 

ІІ місце – Гетьман Анна, вихованка комунального закладу "Шполянський 

центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" Шполянської міської 

ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області, учениця 6 класу 

Шполянського ліцею №1 Шполянської міської ради об'єднаної територіальної 

громади Черкаської області (робота "Космічний конгрес", керівник Гень О.П.); 

ІІІ місце – Шаповал Євгенія, вихованка Тальнівського Будинку дітей  

та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 10 класу 

Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №2 Тальнівської міської 

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

ІІІ місце – Середенко Вікторія, вихованка Центру дитячої та юнацької 

творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області, 

учениця 9 класу Тубільцівського ліцею Мошнівської сільської ради 

Черкаського району Черкаської області (робота "Що ховає космос?", керівник 

Гаврилюк Г.Д.). 

4. Розділ "Комп’ютерна графіка": 

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

ІІІ місце – Верещінський Данило, вихованець Центру дитячої та юнацької 

творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області, 

учень 4 класу Шелепуського ліцею Мошнівської сільської ради Черкаського 

району Черкаської області (робота "Дельфін і жар-птиця", керівник  

Манькута В.І.). 

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

І місце – Кондрамашина Ангеліна, учениця 8 класу Степанківського ліцею 

- закладу загальної середньої освіти Степанківської сільської ради Черкаського 

району Черкаської області (робота "Я частина Всесвіту", керівник  

Кондрамашина А.М.); 

І місце – Тертична Софія, учениця 8 класу Степанківського ліцею - 

закладу загальної середньої освіти Степанківської сільської ради Черкаського 

району Черкаської області (робота "Мрії про космос", керівник  

Кондрамашина А.М.); 

І місце – Коган Анастасія, вихованка Уманського міського Центру 

позашкільної освіти "Територія творчості", учениця 9 класу Уманської гімназії 

№11 Уманської міської ради Черкаської області (робота "Подорож у грі", 

керівник Павлова А.А.); 

ІІ місце – Коган Анастасія, вихованка Уманського міського Центру 

позашкільної освіти "Територія творчості", учениця 9 класу Уманської гімназії 

№11 Уманської міської ради Черкаської області (робота "Погляд у Всесвіт", 

керівник Павлова А.А.); 

ІІІ місце – Бурлака Валерія, вихованка Уманського міського Центру 

позашкільної освіти "Територія творчості", учениця 9 класу Уманської гімназії 

№11 Уманської міської ради Черкаської області (робота "Душа Всесвіту", 

керівник Строй Р.Г.); 

ІІІ місце – Кулик Ольга, вихованка Тальнівського Будинку дітей  
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та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, студентка 

Тальнівського будівельно-економічного фахового коледжу Уманського 

національного університету садівництва (робота "Космолілея", керівник 

Маляренко Н.В.). 

 

 

Методист Анна МІКУЛЬСЬКА 

 

Завідувач відділу методичного Юлія ЛЕПЕТУХА  

 

 


