
 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

Н А К А З  

17  червня  2021 року                    м. Луцьк              № 37 
 
 

Про підсумки виставки-конкурсу 

науково-технічної творчості  

«Країна майстрів – 2021»  

 

На виконання наказу Центру науково-технічної творчості учнівської молоді        

від 03.03.2021 року № 12 «Про організацію та проведення виставки-конкурсу 

робіт науково-технічної творчості «Країна майстрів – 2021», 3 метою розвитку 

науково-технічної, винахідницько-конструкторської та раціоналізаторської 

творчості учнівської молоді, популяризації досягнень вихованців гуртків 

Центру протягом травня-червня 2021 року проведено виставку-конкурс 

науково-технічної творчості «Країна майстрів – 2021».  
На виставку-конкурс подано 52 роботи від 69 вихованців гуртків, з них – 

43 індивідуальні роботи (82,69 %) та 9 - колективні (17,31 %).  
Найширше представлено відділи: художньо-технічний – 16 робіт, 

предметно-технічний – 15 робіт. 

Високим технічним рівнем виконання, новаторством, прикладною 

спрямованістю, доцільним вирішенням актуальних проблем у галузі науки, 

техніки та виробництва вирізнялися роботи вихованців відділів: предметно-

технічного (4 роботи – І місце); спортивно-технічного та художньо-технічного 

(2 роботи – І місце).  

Разом з тим, у конкурсних роботах є ряд недоліків: оформлення 

документації частково не відповідає вимогам Умов проведення виставки-

конкурсу «Країна майстрів - 2021».  
На підставі рішення членів журі 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати переможцями виставки-конкурсу науково-технічної творчості 

учнівської молоді «Країна майстрів – 2021» та нагородити дипломами Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради:  
І ступеня: 

у молодшій віковій категорії 

предметно-технічний відділ 

Дудикіна Костянтина, вихованця гуртка «Початкове технічне 

моделювання», за роботу «Підйомник» (кер. гуртка Рабчук О.М.); 

Плоцедима Олександра, вихованця гуртка «Початкове технічне 

моделювання», за роботу «Вертеп» (кер. гуртка Хільчук Ж.Є.) 

 



спортивно-технічний відділ 

Тищенка Даніїла, вихованця гуртка «Автомоделювання», за роботу 

«Кордова електрична контурна модель «Volkswagen XL I» (кер. гуртка 

Кадлубицький П.І.) 

художньо-технічний відділ 

Кремінь Вероніку, вихованку гуртка «Технічний дизайн», за роботу 

«Курка щастя» (кер. гуртка Кремінь Г.А.) 

у старшій віковій категорії 

предметно-технічний відділ 

Бончевського Олександра, вихованця гуртка «Радіоелектронне 

конструювання», за роботу «Діюча модель котушки Тесла» (кер. гуртка 

Соловенюк М.М.); 

Лихача Марка, вихованця гуртка «Радіоелектронне конструювання», за 

роботу «33 LED куб» (кер. гуртка Седанов О.О.) 

спортивно-технічний відділ 

Шковелюка Назара, вихованця гуртка «Судномоделювання», за роботу 

«Модель корабля «Duseldorf, 1:50» (кер. гуртка Музичук А.О.). 

художньо-технічний відділ 

Кульбик Ірину, вихованку гуртка «Конструювання одягу», за роботу 

«Текстильна іграшка «Зайці» (кер. гуртка Сива О.В.) 

інформаційно-технічний відділ 

Ройка Максима, вихованця гуртка «Основи візуального програмування», за 

роботу «Squirrel Catch, мобільна гра» (кер. гуртка Ковальчук Н.В.)     

ІІ ступеня: 

у молодшій віковій категорії 

предметно-технічний відділ 

Буласова Дениса, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання», за 

роботу «Поліцейська машина» (кер. гуртка Дуда Л.О.) 

спортивно-технічний відділ 

Бацкова Захара, вихованця гуртка «Автомоделювання», за роботу «Форд-

Мустанг» (кер. гуртка Кошманюк М.О.); 

Марчука Михайла, вихованця гуртка «Автомоделювання», за роботу «Модель-

копія з паперу «Ferarri 312 Т» (кер. гуртка Кадлубицький П.І.); 

Словіка Артема, вихованця гуртка «Автомоделювання», за роботу «Швидкісна 

кордова модель класу E-2-D» (кер. гуртка Пивоваров В.Л.). 

художньо-технічний відділ 

Денисюк Марію, вихованку гуртка «Народні ремесла України», за роботу 

«Віслючок Іа» (кер. гуртка Дудар О.Д.) 

у старшій віковій категорії 

предметно-технічний відділ 

Дзвонка Дениса, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання», за 

роботу «Каток» (кер. гуртка Рабчук О.М.); 

Куща Арсена, вихованця гуртка «Радіоелектронне конструювання», за роботу 

«Портативна метеостанція на Ардуіно» (кер. гуртка Седанов О.О.); 

Соловенюка Микиту, вихованця гуртка «Радіоелектронне конструювання», за 

роботу «USB-вольтметр та осцилограф» (кер. гуртка Соловенюк М.М.) 

 

 



спортивно-технічний відділ 

Крамара Богдана, вихованця гуртка «Автомоделювання», за роботу 

«Ferarri 512» (кер. гуртка Кадлубицький П.І.). 

художньо-технічний відділ 

Квятковську Юлію, вихованку гуртка «Бісероплетіння», за роботу «Зимова 

віхола» (кер. гуртка Юрчинська Г.М.); 

Палько Софію, вихованку гуртка «Флористика та фітодизайн», за роботу 

«Обереги рідного краю» (кер. гуртка Плащевська С.А.) 

Сокол Софію, вихованку гуртка «Флористика та фітодизайн», за роботу 

«Врожай гнома» (кер. гуртка Мєлєшкова Н.В.) 

інформаційно-технічний відділ 

Вакуліч Діану, Захарусь Юлію, Шеломенцеву-Терську Софію, вихованок 

гуртка «Основи комп’ютерної графіки», за роботи переможців on-line конкурсу 

«Світline» (кер. гуртка Семенюк І.В.); 

Ремеза Макара, вихованця гуртка «Користувачі персонального комп’ютера», за 

роботу «Інформаційна скринька молодого педагога», «Тварини-рекордсмени» 

(кер. гуртка Оксіньчук Т.В.); 

Ліпшу Іллю, Нетребу Іллю, Ференца Богдана, Ярмолюка Дмитра, вихованців 

гуртка «Основи WEB дизайну», за роботу «Краща графічна реалізація 

html+css» (кер. гуртків Шух М.Я., Семиряк Д.В.) 

ІІІ ступеня: 

у молодшій віковій категорії 

предметно-технічний відділ 

Гудько Валерію, вихованку гуртка «Розвиток математичних здібностей», 

за роботу «Великодня листівка: задачі з символами пасхального свята» (кер. 

гуртка Калугіна І.М.); 

Поліщука Адама, Поліщук Ірину, вихованців гуртка «Початкове технічне 

моделювання», за роботу «Китайська галера» (кер. гуртка Гаврилюк А.А.) 

спортивно-технічний відділ 

Близнюка Дмитра, вихованця гуртка «Автомоделювання», за роботу 

«Кордова модель Ferarri F-40» (кер. гуртка Кошманюк М.О.) 

художньо-технічний відділ 

Гаврилюк Ірину, вихованку гуртка «Флористика та фітодизайн», за роботу 

«Фантазії зі шпагату» (кер. гуртка Мєлєшкова Н.В.) 

у старшій віковій категорії 

предметно-технічний відділ 

Бончевського Олександра, вихованця гуртка «Радіоелектронне 

конструювання», за роботу «Кольоровий USB-нічник» (кер. гуртка 

Соловенюк М.М.); 

Буцька Юрія, вихованця гуртка «Розвиток математичних здібностей», за 

роботу «Формула щастя: «Математика + мистецтво = успіх» (кер. гуртка 

Тарасенко Н.І.) 

спортивно-технічний відділ 

Буряковського Марка, вихованця гуртка «Автомоделювання», за роботу 

«Ferarri 512» (кер. гуртка Кадлубицький П.І.); 

Крамара Богдана, вихованця гуртка «Автомоделювання», за роботу «Лада 

Калина» (кер. гуртка Кадлубицький П.І.) 

 



художньо-технічний відділ 

Денисюк Анну, вихованку гуртка «Народні ремесла України», за роботу 

«Кролик» (кер. гуртка Дудар О.Д.); 

Літвінчук Ольгу, вихованку гуртка «Конструювання одягу», за роботу 

«Барви святкового кошика» (кер. гуртка Прокопчук С.В.); 

Палько Діану, вихованку гуртка «Народні ремесла України», за роботу 

«П’ятачок» (кер. гуртка Дудар О.Д.) 

інформаційно-технічний відділ 

Берайа Дмитра, Кицана Максима, Косинського Артема, 

Завадського Дмитра, Скибу Юлію, вихованців гуртка «Інформатика та 

обчислювальна техніка», за роботу «Творча майстерня» (кер. гуртка 

Завадська О.Ф.); 

Ємельянову Євгенію, вихованку гуртка «Користувачі персонального 

комп’ютера», за роботу «Український віночок – символ національної єдності» 

(кер. гуртка Михальчук І.С.);   

Тимка Романа, вихованця гуртка «Основи візуального програмування»,  за 

роботу «Обережно! Короновірус!» (кер. гуртка Чернишова Є.О.).   
2. Завідувачам відділами, методистам, завідувачам лабораторіями: 

2.1. Проаналізувати результати виставки-конкурсу науково-технічної 

творчості «Країна майстрів – 2021» та сприяти  подальшому залученню дітей до 

участі в масових заходах з науково-технічного напряму позашкільної освіти. 

2.2. Роботи  переможців представити на постійно діючій виставці Центру 

«Наш пошук і творчість – тобі, Україно!». 

3. Заступнику директора з навчально-методичної роботи Цимбалюку І.Л. 

врахувати результати виставки-конкурсу науково-технічної творчості «Країна 

майстрів - 2021» при підведенні підсумків за 2021 рік. 

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора з навчально-методичної роботи Цимбалюка І.Л. 
 
 

 

 

Директор                                                                                  Ігор СТЕЛЬМАЩУК 

 
Іван Цимбалюк  712 511 
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