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Про підсумки обласної виставки - 

конкурсу робіт учнів молодшого 

шкільного віку з початкового  

технічного моделювання 

 

На виконання наказу управління освіти, науки та молоді 

облдержадміністрації від 29 березня 2021 року № 93 «Про організацію та 

проведення обласних виставок-конкурсів учнівської молоді з науково-

технічного напряму», з метою розвитку науково-технічної творчості учнівської 

молоді та інтелектуальних рис особистості школяра, популяризації досягнень 

вихованців гуртків технічного напряму, залучення до технічної творчості учнів 

молодшого шкільного віку на базі Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді протягом квітня-травня 2021 року проведено обласну 

виставку-конкурс робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового 

технічного моделювання.  

На захід представлено 95 робіт за такими розділами експозицій: 

автомоделі, судномоделі, авіа- та ракетомоделі, механічні ігри та іграшки, 

машини та механізми, ігри, іграшки та атракціони з використанням елементів 

електротехніки, паперове моделювання PaperCraft, вироби в техніці оригамі та 

паперопластики, макети будівель.  

У виставці-конкурсі взяли участь вихованці гуртків закладів освіти 

Берестечківської, Володимир-Волинської, Горохівської, Камінь-Каширської, 

Ківерцівської, Ковельської, Луцької, Любомльської, Нововолинської, 

Рожищенської міських, Колківської, Любешівської, Маневицької, Ратнівської, 

Турійської, Шацької селищних, Забродівської, Зимнівської, Павлівської 

сільських територіальних громад. 

 Найкращі експонати з відповідними технічними описами, кресленнями та 

схемами з усіх розділів представили вихованці КЗ «Луцький міський центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради», 

Маневицького центру творчості дітей та юнацтва Маневицької селищної ради, 

Ратнівського центру дитячої та юнацької творчості Ратнівської територіальної 

громади, ЗПО «Станція юних техніків Камінь-Каширської міської ради», КЗ 

«Будинок дитячої творчості Любомльської міської ради» та Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради.  

 Разом з тим, мають місце ряд недоліків: не подані в достатній кількості 

роботи з розділів: ракетомоделі, судномоделі, ігри, іграшки та атракціони з 

використанням елементів електротехніки; оформлення документації не в повній 



мірі відповідало вимогам Положення про проведення обласної виставки-

конкурсу робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного 

моделювання.  

 На підставі рішення членів журі  

 
НАКАЗУЮ: 

 
 1. Нагородити дипломами управління освіти і науки облдержадміністрації 

переможців обласної виставки-конкурсу робіт учнів молодшого шкільного віку 

з початкового технічного моделювання: 

за зайняте I місце:  

Барду Костянтина, вихованця гуртка «Столяри-конструктори» 

Маневицького центру творчості дітей та юнацтва, за представлену роботу 

«Колекція моделей»; 

Бомазюка Артема, вихованця гуртка «Судномоделювання» КЗ «Луцький 

ліцей № 28 Луцької міської ради», за представлену роботу «Штурмовик А-10 

Thunderbolt»; 

Вейну Анну, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Старочорторийського ліцею Маневицької селищної ради, за представлену 

роботу «Вулик»; 

Вісин Марію-Вікторію, вихованку гуртка «Початкове технічне 

моделювання» КЗ «Луцький НВК «Гімназія № 14 імені В. Сухомлинського» 

Луцької міської ради», за представлену роботу «Магічне коло»; 

Володіна Арсена, вихованця гуртка «Історико-технічне стендове 

моделювання» ЗПО «Станція юних техніків Камінь-Каширської міської ради», 

за представлену модель-копію літака «Hawker Hunter T7»; 

Володіну Олесю, вихованку гуртка «Паперопластика» ЗПО «Станція 

юних техніків Камінь-Каширської міської ради», за представлену роботу 

«Павук»; 

Дзея Максима, вихованця гуртка «Судномоделювання» КЗ «Будинок 

дитячої творчості Любомльської міської ради», за представлену модель 

сторожового катера; 

Єрофєєва Іллю, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної 

ради, за представлену роботу «Чорна Акула»; 

Кашубу Каріну, вихованку гуртка «Паперопластика» ЗПО «Станція юних 

техніків Камінь-Каширської міської ради», за представлену роботу «Рататуй»; 

Коваля Олександра, Дмитрука Михайла, вихованців гуртка 

«Ракетомоделювання» ЗПО «Станція юних техніків Камінь-Каширської міської 

ради», за представлену модель ракети «Space X»; 

Коханюка Тимофія, Щавія Станіслава, вихованців гуртка «Початкове 

технічне моделювання» КЗ «Луцький міський центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді Луцької міської ради», за представлену роботу 

«Телесик»; 

Мелюха Сергія, вихованця гуртка «Авіамоделювання» КЗ «Будинок 

дитячої творчості Любомльської міської ради», за представлену модель літака 

«Fokker D.VIII»; 



Мерчука Максима, вихованця гуртка «Автомоделювання» НВК «ЗОШ І-

ІІІ ступеня-дитячий садок» с. Гірники Ратнівської селищної ради, за 

представлену модель трактора «Т-16»; 

Поліщук Вікторію, Лісовецького Іллю, вихованців гуртка «Початкове 

технічне моделювання» Черевахівської гімназії Маневицької селищної ради, за 

представлену роботу «Весна на лодоні»; 

Прокоповича Давида, вихованця гуртка «Свіжий вітер» КЗ «Луцька ЗОШ 

І-ІІІ ст. № 23 Луцької міської ради», за представлену роботу «Український 

гопак»; 

Синицю Станіслава, вихованця гуртка «Паперокручення» Будківського 

ліцею Маневицької селищної ради, за представлену роботу «Лисеня»; 

Шеповалова Іллю, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної 

ради, за представлену роботу «Піратський фрегат»; 

за зайняте ІІ місце: 

Вавренюка Дениса, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Центру позашкільної освіти м. Володимира-Волинського, за представлену 

роботу «Сонечко»; 

Ващук Евеліну, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання», 

Ківерцівського центру позашкільної освіти, за представлену роботу «Веселий 

песик; 

Вирвич Матвія, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» КЗ 

«Луцький міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Луцької міської ради», за представлену роботу «Весняний настрій»; 

Денисюка Станіслава, вихованця гуртка «Сувенір» ЗЗСО 

«Ворокомлівський ліцей» Камінь-Каширської міської ради, за представлену 

роботу «Ретроавтомобіль»; 

Кібасова Олександра, вихованця гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Волинської обласної ради, за представлену роботу «Самоскид»; 

Ковальчука Назара, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

КЗ «Центр музично-естетичної освіти школярів» Берестечківської міської ради, 

за представлену модель автомобіля «Камаз»; 

Костючика Олега, вихованця гуртка «Сувенір» ЗЗСО «Ворокомлівський 

ліцей» Камінь-Каширської міської ради, за представлену роботу 

«Навантажувач»; 

Курицького Дениса, вихованця гуртка «Сувенір» ЗЗСО 

«Ворокомлівський ліцей» Камінь-Каширської міської ради, за представлену 

роботу «Вантажівка з ракетною установкою»; 

Лагодича Максима, вихованця гуртка «Майстри-чарівники» Шацького 

будинку дитячої та юнацької творчості, за представлену роботу «Грузовик»; 

Мельника Вадима, вихованця гуртка «Технічний дизайн» ЗЗСО 

«Броницький ліцей» Камінь-Каширської міської ради, за представлену роботу 

«Дятли на жердині»; 

Склезя Констянтина, вихованця гуртка «Початкове технічне 

моделювання» ЗПО «Станція юних техніків Камінь-Каширської міської ради», 

за представлену модель-копію «Броньованого морського мисливця БММ»; 



Третьяка Мирослава, вихованця гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Волинської обласної ради, за представлену роботу «Нічник «Орел»; 

Федорука Олександра, учня Маневицького ліцею № 2 Маневицької 

селищної ради, за представлену роботу «Береговий катер»; 

Цяк Анну, ученицю КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс ЗОШ І-ІІ 

ст. № 24 - технологічний ліцей Луцької міської ради», за представлену роботу 

«Зайчик»; 

Шахно Дмитра, вихованця гуртка «Технічний дизайн» ЗЗСО 

«Броницький ліцей» Камінь-Каширської міської ради, за представлену роботу 

«Макет будинку»; 

за зайняте ІІІ місце: 

Арсенюка Данила, вихованця гуртка «Автомоделювання» НВК «ЗОШ І-

ІІІ ступеня-дитячий садок» с. Гірники Ратнівської селищної ради, за 

представлений макет сучасного екобудинку; 

Бачинську Анну, вихованку гуртка «Дивоцвіт», Мирківської гімназії 

Горохівської міської ради , за представлену роботу «Наречена»; 

Бурик Вероніку, ученицю Гораймівського ліцею Колківської селищної 

ради, за представлену роботу «Архітектурний шедевр України»; 

Бурчака Назара, вихованця гуртка «Технічний дизайн» ЗЗСО І-ІІІ ступеня 

№ 8 м. Ковеля, за представлену роботу «Тріо Янголів»; 

Вегеру Мойсея, учня Черевахівської гімназії Маневицької селищної ради, 

за представлену роботу «Іграшковий танк»; 

Горнік Марію, вихованку гуртка «Юний столяр» НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-

дитячий садок» с. Кортеліси ім. В. Корнелюка Ратнівської селищної ради, за 

представлену роботу «Літній будиночок»; 

Завадську Евеліну, вихованку гуртка «Оригамі» НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №1-

гімназія ім. В. Газіна» смт Ратне, за представлену роботу «Лисичка-сестричка»; 

Колективну роботу, вихованців гуртка «Народна творчість», Ратнівського 

центру дитячої та юнацької творчості Ратнівської селищної ради, за 

представлену роботу «Спортсмен»; 

Комзюка Олега, учня гімназії с. Трубки-філії Павлівського ліцею 

Павлівської сільської ради за представлену роботу «Байк»; 

Левчука Вадима, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання», 

КОЗЗСО «Переспівський ліцей» Рожищенської міської ради, за представлену 

модель винищувача «F15»; 

Літвінчука Тимофія, вихованця гуртка «Ракетомоделювання» ЗПО 

«Ковельська міська станція юних техніків», за представлену роботу «Ракета»; 

Лук’янчука Віталія, вихованця гуртка «Початкове технічне 

моделювання», КОЗЗСО «Переспівський ліцей» Рожищенської міської ради, за 

представлену модель гвинтокрила; 

Поліщука Іллю, вихованця гуртка «Виготовлення сувенірів» КЗ «Луцький 

міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської 

ради», за представлену роботу «Хатинка лісовичка»; 

Русинчука Миколу, вихованця гуртка «Початкове технічне 

моделювання», ЗЗСО «Камінь-Каширський ліцей № 1 ім. Євгена. 

Шабліовського» Камінь-Каширської міської ради за представлену роботу 

«Автомобіль»; 
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Сапожника Антона, вихованця гуртка «Початкове технічне 

моделювання», КОЗЗСО «Переспівський ліцей» Рожищенської міської ради, за 

представлену модель автомобіля «Оберн»; 

Семчук Дарину, вихованку гуртка «Моделювання іграшок та сувенірів» 

Володимира-Волинського районного будинку школяра Зимнівської селищної 

ради, за представлену роботу «Троє поросят»; 

Стецюк Дарину, ученицю гімназії с. Милятин ім. М. Грицюка-філії 

Павлівського ліцею Павлівської сільської ради, за представлену роботу 

«Дівчина-юна весна»; 

Стрельчука Станіслава, учня ЗЗСО І-ІІІ ст. № 12 м. Ковеля, за 

представлену роботу «Літак»; 

Таранович Назарія, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості, за представлену 

роботу «Весняний потяг»; 

Ходинюка Олексія, вихованця гуртка «Технічний дизайн» ЗПО 

«Ковельська міська станція юних техніків», за представлену роботу 

«Скандинавська яхта»; 

Шуляк Христину, вихованку гуртка «Стрічковий колорит», Турійського 

будинку дитячої творчості, за представлену роботу «Маяк». 

2. Керівникам місцевих органів управління освітою проаналізувати 

результати обласної виставки-конкурсу робіт учнів молодшого шкільного віку з 

початкового технічного моделювання та продовжити роботу щодо залучення 

дітей до участі в масових заходах з предметно-технічного профілю науково-

технічного напряму позашкільної освіти. 

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти заступника 

начальника - начальника відділу дошкільної та загальної середньої освіти 

управління освіти і науки облдержадміністрації Соломіну Т.І. 

 

 

 

 

Начальник управління                   Людмила ПЛАХОТНА 

 

 

 
Ігор Стельмащук 712 363 

Світлана Твердохліб 727 151 
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