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05.07.2022 р.                                   м. Луцьк            №  154 

 

 

Про підсумки обласної виставки-конкурсу 

науково-технічної творчості учнівської 

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

 

На виконання наказу управління освіти і науки облдержадміністрації       

№ 118 від 18.05.2022 «Про організацію та проведення обласних виставок-

конкурсів учнівської молоді з науково-технічного напряму у                        

2021-2022 навчальному році», з метою популяризації досягнень вихованців 

гуртків науково-технічного напряму та відбору і представлення кращих 

експонатів на Всеукраїнську виставку-конкурс на базі Центру позашкільної 

освіти Волинської обласної ради протягом травня-червня 2022 року проведено 

в онлайн форматі обласну виставку-конкурс науково-технічної творчості 

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

На виставку-конкурс подано 134 роботи від 169 вихованців гуртків 

науково-технічного напряму, з них – 110 індивідуальні роботи (82,1 %) та      

24 – колективні (17,9 %). 

Найширше представлено розділи виставки-конкурсу: прилади та 

обладнання – 54 роботи, спортивно-технічне моделювання – 48 робіт, техніка 

майбутнього – 22 робіт, архітектура та будівництво – 19. 

Конкурсні роботи надійшли із закладів освіти Берестечківської, 

Володимир-Волинської, Горохівської, Ківерцівської, Ковельської, Луцької, 

Любомльської, Нововолинської міських, Колківської, Маневицької, 

Локачинської, Ратнівської селищних територіальних громад, Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради, Колківського 

центру професійної освіти, ДПТНЗ «Луцьке вище професійне училище», ДНЗ 

«Ковельський центр професійно-технічної освіти», Локачинського 

територіально відокремленого структурного відділення Володимир-

Волинського центру професійної освіти, ПТУ № 22 СМТ.ЛУКІВ. 

Високим технічним рівнем виконання, новаторством, прикладною 

спрямованістю, доцільним вирішенням актуальних проблем у галузі науки, 

техніки та виробництва вирізнялися роботи учнівської молоді закладів освіти 

міст Ковеля, Луцька, Ківерцівського центру позашкільної освіти та ЗОШ І-ІІІ 

ступеня села Суськ Ківерцівського району, Будинку дитячої творчості 

Любомльської міської ради, КЗ ЗСО «Радомишльський ліцей Боратинської 



сільської ради», КЗ «Центр музично-естетичної освіти школярів» 

Берестечківської міської ради Луцького району, ДНЗ «Ковельський центр 

професійно-технічної освіти», ПТНЗ «Старовижівський професійний ліцей», 

Колківського центру професійної освіти, Центру позашкільної освіти 

Волинської обласної ради. 

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

документації частково не відповідає вимогам наказу управління освіти і науки 

облдержадміністрації від 18.05.2022 року № 118 «Про організацію та 

проведення обласної виставки-конкурсу науково-технічної творчості 

учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно» у 2021-2022 

навчальному році». Окремі матеріали не містять правильного технічного 

опису експонатів, блок-схем, креслень, фотографій. Не представлено в 

достатній кількості роботи з розділу ігри та іграшки з елементами техніки та 

техніка майбутнього. Мало робіт подано від молодшої вікової категорії (26). 

На підставі рішення членів журі 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати переможцями обласної виставки-конкурсу науково-

технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, 

Україно!» та нагородити дипломами управління освіти і науки 

облдержадміністрації: 

 

І ступеня: 

Молодша вікова група 

Розділ «Прилади та обладнання» 

Третяка Мирослава, вихованця гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради, за 

роботу «Світильник» (кер. гуртка Хільчук Ж.Є.)  

Розділ «Техніка майбутнього» 

Гнатюка Нікіту, вихованця гуртка «Технічний дизайн» ЗПО 

«КОВЕЛЬСЬКА МІСЬКА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ», за роботу 

«Космоліт «Крон» кер. гуртка Невесенко Т.В.); 

Розділ «Спортивно-технічне моделювання» 

Максимука Юрія, вихованця гуртка «Авіамоделювання» КЗ «Будинок 

дитячої творчості Любомльської міської ради» за роботу «Модель літака 

«ORZESZEK» (кер. гуртка Коляда В.І.) 

Розділ «Архітектура та будівництво» 

Козлюка Михайла, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

КЗ «Луцький міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді», 

за роботу «Мій дім – моя фортеця» (кер. гуртка Мазур Ю.М.) 

Старша вікова категорія 

Розділ «Прилади та обладнання» 

Шаламая Станіслава, вихованця гуртка «Електрик» ПТНЗ 

«Старовижівський професійний ліцей», за роботу «Іонізатор» (кер. гуртків 

Александрук Н.І., Демчук А.С.) 

 



 

Розділ «Ігри та іграшки з елементами електротехніки» 

Кмеця Марка, вихованця гуртка «Технічне моделювання» Закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №8 м. Ковеля за роботу «Автомобіль 

«Бандермашина» (кер. гуртка Кмець Ж.А.) 

Розділ «Техніка майбутнього» 

Шабалу Дмитра, вихованця гуртка «Майстер і Майстринка» КЗ загальної 

середньої освіти «Радомишльський ліцей Боратинської сільської ради»  за 

роботу «Перископ» (кер. гуртка Шабала О.А.) 

Розділ «Спортивно-технічне моделювання» 

Верхломчука Дениса, вихованця гуртка «Технічна творчість» 

Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня села Суськ Ківерцівського району, за 

роботу «Малий протичовновий корабель «Бодри» (кер. гуртка Свистун Л.А.); 

Гошка Олександра, Шковелюка Назара, вихованців гуртка 

«Автомоделювання» Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради, за 

роботу «Автотрек» (кер. гуртка Кадлубицький П.І.); 

Нестерука Олександра, вихованця гуртка «Технічне моделювання» 

КЗ «Центр музично – естетичної освіти школярів» Берестечківської міської 

ради Луцького району, за роботу «Модель бронетранспортеру БТР-80» 

(кер. гуртка Данилюк С.П.); 

Хом’яка Микиту, вихованця гуртка  «Технічна творчість» ЗОШ І-ІІІ ступеня 

села Суськ Ківерцівського району, за роботу «Торпедний катер ТК-403»     

(кер. гуртка Свистун Л.А.) 

Розділ «Архітектура та будівництво» 

Ткачука Богдана, вихованця гуртка «Електрон» ДНЗ «Ковельський центр 

професійно-технічної освіти», за роботу «Паркінг з ліфтом» (кер. гуртка 

Фугіль Ю.Є.) 

 

ІІ ступеня: 

Молодша вікова категорія 

Розділ «Прилади та обладнання» 

Шишко Кирила, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» КЗ 

«Луцький міський ЦНТТУМ», за роботу «Панно-нічник «Бичок романтик» 

(кер. гуртка Данильчук І.Є.) 

Розділ «Ігри та іграшки з елементами електротехніки» 

Свічкар Євгена,вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради, за роботу «Підставка 

під квіти» (кер. гуртка Хільчук Ж.Є.) 

Розділ «Техніка майбутнього» 

Кікавського Марка, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

ЗПО «КОВЕЛЬСЬКА МІСЬКА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ», за роботу 

«Космічний корабель майбутнього « (кер. гуртка Токарець В.М.) 

Розділ «Спортивно-технічне моделювання» 

Тимейчука Владислава, вихованця гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради, за 

роботу «Техніка для будівництва - екскаватори» (кер. гуртка Дуда Л.О.); 



Шишко Олексія, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

КЗ «Луцький міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді», 

за роботу «АН-2» (кер. гуртка Данильчук І.Є.) 

Старша вікова категорія 

Розділ «Прилади та обладнання» 

Березовського Романа, вихованця гуртка «Радіоелектроніка» КЗ 

«Луцький міський ЦНТТУМ», за роботу «Пристрій для електроіскрової 

обробки металу» (кер. гуртка Оксенюк А.Д.); 

Бєлих Владислава, вихованця гуртка «Юний технік» ЗЗСО «ЛІЦЕЙ №11 

м. КОВЕЛЯ», за роботу «Сонячна панель для зарядки гаджетів» (кер. гуртка 

Понедільник Р.М.); 

Бончевського Олександра, вихованця гуртка «Радіелектронного 

конструювання» Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради, за 

роботу «Портативний індукційний нагрівач» (кер. гуртка Соловенюк М.М.);  

Кушніра Миколу, вихованця  гуртка «Майстер-конструктор» 

Маневицького центру творчості дітей та юнацтва. за роботу «Комбінований 

блок живлення з регулюванням напруги та сили струму» (кер. гуртка 

Красьоха В.І.); 

Томчука Ігоря, вихованця гуртка «Телемеханік» ДПТНЗ «Луцьке вище 

професійне училище», за роботу «Сонячний трекер» (кер. гуртка 

Моклиця В.Й.) 

Розділ «Ігри та іграшки з елементами електротехніки» 

Рупу Станіслава  Самолюк Анну, вихованців гуртка «Умілі руки» 

Мстишинської гімназія Боратинської сільської ради Луцького району, за 

роботу «Розумний куб» (кер. гуртків Самолюк Н.Я.) 

Розділ «Техніка майбутнього» 

Дахновського Максима, вихованця гуртка «Початкове технічне 

моделювання» КЗЗСО «Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського», за 

роботу «Авто для ЗСУ» (кер. гуртка Мазур Ю.М.) 

Розділ «Спортивно-технічне моделювання» 

Гемонова Олексія, вихованця гуртка «Авіамодельний» 

ЗПО «КОВЕЛЬСЬКА МІСЬКА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ», за роботу 

«Тренувально-пілотажний радіокерований літак» (кер. гуртка Ілюшик Г.Г.); 

Демчука Олександра, вихованця гуртка «Судномоделювання» 

КЗ «Будинок дитячої творчості Любомльської міської ради» за роботу 

«Модель вітрильного судна» (кер. гуртка Дзей М.С.); 

Карпову Софію, вихованку гуртка «Авіамодельний» ЗПО 

«КОВЕЛЬСЬКА МІСЬКА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ», за роботу «Модель-

копія спортивного пілотажного літака «Pitts-Special» S-1S» (кер гуртка 

Михалевич А.І.); 

Стеблика Тараса, вихованця гуртка «Технічне моделювання» КЗ «Центр 

музично-естетичної освіти школярів» Берестечківської міської ради Луцького 

району, за роботу «Модель «ОРІОН-5» (кер. гуртка Данилюк С.П.) 

Розділ «Архітектура та будівництво» 

Глушко Маргариту, Голованську Ангеліну, Микитюк Анну, 

Лукоянову Юлію, Стрєлову Тетяну, вихованок гуртка «Технічний дизайн» 



Нововолинського Центру науково-технічної творчості, за роботу «У пошуках 

гармонії …» (кер. гуртка Савчук Л.А.) 

 

ІІІ ступеня: 

Молодша категорія вікова категорія 

Розділ «Спортивно-технічне моделювання» 

Кібасова Олександра, вихованця гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради, за 

роботу «Поліцейський автомобіль» (кер. гуртка Дуда Л.О.); 

Савчука Миколу, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

КЗ «Луцький міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді», 

за роботу «Повітряні змії, Z-експериментальний» (кер. гуртка Данильчук І.Є.) 

Старша вікова категорія 

Розділ «Прилади і обладнання» 

Галяна Володимира, вихованця гуртка «Юні техніки» КЗ «Луцький 

навчально-виховний комплекс №26 Луцької міської ради Волинської області», 

за роботу «Регулятор потужності» (кер. гуртка Мостенець А.В.); 

Демчика Максима, вихованця гуртка «Юні винахідники» 

Нововолинського ЦДЮТ, за роботу «Масажер акупунктурних точок» (кер. 

гуртка Золотухін К.С.); 

Деркача Дмитра, вихованця гуртка «Майстер-конструктор» 

Маневицького центру творчості дітей та юнацтва, за роботу «Підвищувальний 

перетворювач 12В/220В 50 Гц» (кер. гуртка Красьоха В.І.); 

Королюка Назара, Корніюка Максима, вихованців гуртка «Технологія та 

сучасна інженерія» Локачинського територіально відокремленого 

структурного відділення Володимир-Волинського центру професійної освіти, 

за роботу «Інвертор напруги» (кер. гуртка Шигорін П.О.); 

Матвійчука Юрія, вихованця гуртка «Технічне моделювання», за роботу 

«3-D мангал» (кер. гуртка Паньків Б.Р.);  

Свередюка Руслана, Чоха Євгена, вихованців гуртка «Столяри-

конструктори» ЛІЦЕЮ №10 М. КОВЕЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ, за роботу 

«Електричний лобзик» (кер. гуртка Селівончик М.В.); 

Сюту Іллю, вихованця гуртка «Радіоелектроніка» КЗ «Луцький 

навчально-виховний комплекс №9 Луцької міської ради», за роботу 

«Електрошокер» (кер. гуртка Янчук О.М.); 

Чижевського Артема, вихованця гуртка «Радіоконструкторський» Центру 

позашкільної освіти м. Володимира-Волинського, за роботу «Свердлильний 

міні-верстат» (кер. гуртка Гаган В.Ф.); 

Чоха Валентина, вихованця гуртка «Столяри-конструктори» ЛІЦЕЮ №10 

М. КОВЕЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ, за роботу «Апарат контактного 

зварювання» (кер. гуртка Селівончик М.В.); 

Шаповала Віталія, вихованця гуртка «Радіоелектроніка» КЗ «Луцька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №23 Луцької міської ради», за роботу 

«Іонофон» (кер. гуртка Пашкетник В.А.) 

 

 

 



Розділ «Ігри та іграшки з елементами електротехніки» 

Безереу Максима, вихованця гуртка «Відродження» Колківського центру 

професійної освіти за роботу «3-D скринька з секретом» (кер. гуртка       

Мосюк М.В.) 

Розділ «Спортивно-технічне моделювання» 

Гаталюка Дмитра, вихованця гуртка «Технічне моделювання» 

КЗЗСО «Радомишльський ліцей Боратинської сільської ради», за роботу «Mini 

cars» (кер. гуртка Шабала О.А.); 

Дубицького Ярослава, вихованця гуртка «Технічний» КЗ «Луцький 

навчально-виховний комплекс №26 Луцької міської ради Волинської області» 

за роботу «Літак P301Spitfire» (кер. гуртка Варемчук В.Я.); 

Жука Владислава, вихованця гуртка «Конструювання повітряних зміїв» 

ЗПО «КОВЕЛЬСЬКА МІСЬКА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ», за роботу 

«Повітряний змій-ракета» (кер. гуртка Юхимчук В.Л.); 

Патрай Людмилу, вихованку гуртка «Оберіг» Колківського центру 

професійної освіти, за роботу «Автомобіль «Україна-2022» (кер. гуртка 

Каразія Г.Г.); 

Тимчука Артура, вихованця гуртка «Технічний» КЗ «Луцький навчально-

виховний комплекс №26 Луцької міської ради Волинської області», за роботу 

«Корабель» (кер. гуртка Варемчук В.Я.); 

Типця Дмитра, вихованця гуртка «Технічна творчість» Річицького ліцею 

Забродівської сільської ради, за роботу «Навантажувач» (кер. гуртка 

Сільчук М.М.); 

Хвищука Тимофія, вихованця гуртка «Технічна творчість» Річицького 

ліцею Забродівської сільської ради, за роботу «Екскаватор» (кер. гуртка 

Сільчук М.М.) 

Розділ «Архітектура та будівництво» 

Козинця Владислава, вихованця гуртка «Чарівна  палітра» Рованцівського 

ліцею Боратинської сільської ради, за роботу «Д-д-д-де би не був, не забуду 

дім» (кер. гуртка Бобровник Л.П.); 

Коляду Олександра, вихованця гуртка «Столяри-конструктори» ЛІЦЕЮ 

№10 М. КОВЕЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ, за роботу «Водяний млин» (кер. 

гуртка Ільюк В.В.); 

Шурін Анну, вихованку гуртка «Квітникар-аранжувальник» Колківського 

центру професійної освіти за роботу «Будиночок Мальвіни» (кер. гуртка 

Калуш Н.В.). 

2. Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради                   

(Шух М.Я.) забезпечити участь переможців заходу у Всеукраїнській виставці-

конкурсі науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і 

творчість – тобі, Україно!».  

3. Керівникам місцевих органів управління освітою: 

3.1. Проаналізувати результати обласної виставки-конкурсу науково-

технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, 

Україно!». 

3.2. Сприяти залученню вихованців до участі в масових заходах науково-

технічного напряму. 



3.3. Активізувати роботу з відновлення та розширення мережі гуртків 

науково-технічного напряму позашкільної освіти. 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Заступник начальника                                                            Тетяна СОЛОМІНА 

 

 

 
Марія Шух  712 363 

Світлана Твердохліб  727 151 
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