
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

НАКАЗ 

 

19.12.2019                         Харків № 142  
 

Про результати проведення 

обласного етапу Всеукраїнського 

конкурсу робіт учнів молодшого 

шкільного  віку з початкового 

технічного моделювання 
 

Відповідно до cтатті 8 Закону України «Про позашкільну освіту», плану 

роботи Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» на 2019 рік, рішення журі обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового 

технічного моделювання,  
 

н а к а з у ю: 
 

1. Визначити переможців, призерів та учасників, які отримали високі 

оцінки журі, обласного етапу Всеукраїнського конкурсу робіт учнів молодшого 

шкільного віку з початкового технічного моделювання (далі - Конкурс).   

2. Затвердити список переможців та призерів Конкурсу (додаток 1)  

та список учасників обласного етапу Конкурсу, які отримали високі оцінки 

журі (додаток 2). 

3. Відзначити учасників обласного етапу Конкурсу, які в номінаціях посіли 

перші, другі і треті місця, дипломами Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості» відповідно, I, II і III ступенів. 

5. Відзначити учасників обласного етапу Конкурсу, які в номінаціях 

показали високі результати, подяками Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості».  

6. Відзначити подякою Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» за підготовку призерів та переможців 

Конкурсу ЗАТОЛОКІНУ Тетяну, керівника гуртка «Технічне моделювання» 

Комунального закладу «Зміївський центр дитячої та юнацької творчості 

Зміївської районної ради Харківської області».  

7. Інформацію про результати проведення обласного етапу конкурсу 

довести до відома керівників закладів загальної середньої та позашкільної 

освіти Харківської області. 

8. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора з виховної роботи Тетяну КУРУКІНУ.  

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
 

З наказом ознайомлені: Курукіна Т.І. 



Додаток 1 

до наказу Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої 

та юнацької творчості» 

19.12.2019 № 142  

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої 

та юнацької творчості»  

__________________ Т.Є. Підберезкіна  

 

Список 

переможців та призерів обласного етапу Всеукраїнського конкурсу робіт учнів 

молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання, 
 

Номінація «Найпростіші автомоделі»  

 

І місце ПЕТРИК Дмитро - вихованець Руновщинської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів Зачепилівської селищної 

ради Харківської області, за роботу  «Авто моєї 

мрії» 

ІI місце КОЛЕКТИВНА РОБОТА - вихованці Комунального закладу «Зміївський 

центр дитячої та юнацької творчості Зміївської  

районної ради Харківської області», за роботу 

«Мотоцикл з коляскою» 

ІII місце ТКАЧЕНКО Костянтин - вихованець Сомівської філії Зачепилівської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів 

Зачепилівської селищної ради Харківської 

області,  за роботу «Трактор мого тата» 

ІII місце СПИРИДОНОВ Богдан - вихованець Богодухівського центру дитячої та 

юнацької творчості Богодухівської районної 

ради Харківської області, за роботу «Танк» 

 

 Номінація «Найпростіші судномоделі» 

 

I місце ВІЛІНСЬКИЙ Марат - вихованець Комунального закладу «Станція 

юних техніків №1 Харківської міської ради»  за 

роботу «Яхта «Надія» 

II місце ГОЛОВКО Богдан  - вихованець Красноградського районного 

центру позашкільної освіти Красноградської 

районної ради Харківської області, за роботу 

«Корабель мрій» 

III місце ПІЧУГІН Ростислав - вихованець Комунального закладу «Станція 

юних техніків № 1 Харківської міської ради», за 

роботу «Вітрильна регата» 

 

 



                           Продовження додатку 1 

III місце ГРИНЬКО Владислав - вихованець Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Мрія» Харківської міської 

ради», за роботу «Атомний підводний човен» 

 

Номінація «Найпростіші авіа- та ракетомоделі» 
 

I місце ЄРЕМЕНКО Костянтин           - вихованець Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Мрія» Харківської міської 

ради», за роботу «Ракета МОКРИЧЕРС» 

ІІ місце ТОПЧІЙ Даніїл 

 

- вихованець Районного центру дитячої та 

юнацької творчості Харківської районної ради 

Харківської області, за роботу «Пасажирський 

літак на водних лижах» 

II місце КУШНИР Ярослав - вихованець Комунального закладу «Станція 

юних техніків № 3 Харківської міської ради», за 

роботу «ЛаГГ3»  

ІІI місце ЛЯХОВ Олег - вихованець Ізюмського центру дитячої та 

юнацької творчості Ізюмської міської ради 

Харківської області, за роботу «Модель 

напівкопія літака сільськогосподарського 

призначення L-60 «Бригадир» 

III місце ЛЕВЧЕНКО Кирило - вихованець Печенізького центру дитячої та 

юнацької творчості Печенізької районної ради 

Харківської області, за роботу «Модель 

планера» 

 

Номінація «Найпростіші механічні ігри та іграшки, машини та механізми»  

 

I місце БОДАРЕВ Микита, 

ПОЛОВИНКА Владислав 

- вихованці Зміївського центру дитячої та 

юнацької творчості Зміївського району 

Харківської області, за роботу «Гра «Маркер» 

II місце ІВАНУСЕНКО Валерія - вихованка Балаклійського Центру дитячої та 

юнацької творчості Балаклійської районної ради 

Харківської області, за роботу «Мудра сова» 

III місце КРИВОШЕЙ Юрій - вихованець Різуненківського ліцею 

Коломацької селищної ради Харківської 

області, за роботу «Дерев’яний воркаут» 

III місце КИРИЧЕНКО Гліб - вихованець Районного центру дитячої та 

юнацької творчості Харківської районної ради 

Харківської області 

 

Номінація «Ігри, іграшки з використанням елементів електротехніки» 

 

I місце БУТКО Ігор,  

ШРАМКО Артем 

вихованці Комунального закладу «Зміївський 

центр дитячої та юнацької творчості Зміївської 

районної ради  Харківської області», за роботу 

«Світильник-полиця»  

ІІ місце САЙФУТДДІНОВ Тахір - вихованець Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 6 Харківської 

міської ради», за роботу «Світильник «Куля»  

 



                                 Продовження додатку 1 

ІІІ місце ТКАЧЕНКО Артем - вихованець Комунального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості № 6 Харківської 

міської ради», за роботу «Нічник» 

 

Номінація «Макети будівель» 

 

I місце ПОПОВА Орина,  

КУШНІР Діана,  

РОМАНЮК Дарина 

- вихованки Комунального закладу «Станція 

юних техніків № 3 Харківської міської ради», за 

роботу «Лісовий будиночок» 

IІ місце НАЗЕМЦЕВА Крістіна - вихованка Балаклійського Центру дитячої та 

юнацької творчості Балаклійської районної ради  

Харківської області, за роботу «Заміська вілла» 

IІI місце БАЙБАК Марія - вихованка Шевченківського ліцею 

Шевченківської районної ради Харківської 

області, за роботу «Казковий будиночок я 

побудую…» 

IІІ місце КОНДРАШЕВСЬКИЙ 

Максим 

- вихованець  Миронівського навчально-

виховного комплексу Первомайської районної 

державної адміністрації Харківської області», за 

роботу «Вітрячок» 

 

Номінація «Сувеніри та м’яка іграшка»  
 

I місце ГРЕЧКО Ігор - вихованець Районного центру дитячої та 

юнацької творчості Харківської районної ради 

Харківської області, за роботу «Мишеня» 

IІ місце КОНДРАШЕВСЬКИЙ 

Максим 

- вихованець  Миронівського навчально-

виховного комплексу Первомайської районної 

державної адміністрації Харківської області», за 

роботу «Вітрячок» 

IІ місце БЕРЕЖНИЙ Кирил - вихованець  Андріївської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів Кегичевської  районної 

ради Харківської області, за роботу «Жабка» 

IІI місце ШЕВЧЕНКО Климентій  - вихованець  Комунального закладу 

«Харківська спеціальна школа № 5 Харківської 

обласної ради, за роботу «Хтось» 

IІІ місце МАЛІНІНА Аліна - вихованка Комунального закладу «Станція 

юних техніків № 1 Харківської міської ради», за 

роботу «Медвежа Умка» 

 

Номінація «Вироби у стилі народних мистецтв та сучасного дизайну» 

 

I місце ПАВЛЕНКО Софія - вихованка  Первомайського районного 

Будинку дитячої та юнацької творчості 

Первомайської районної державної 

адміністрації Харківської області, за роботу 

«Домовичок Кузя»  

II місце РОМАН Софія - вихованка Нововодолазького будинку дитячої 

та юнацької творчості Нововодолазької 

селищної ради Харківської області, за роботу 

«Чудо дубового лісу» 



-  

                                Продовження додатку 1 

II місце СОРОЧИНСЬКА Аліна - вихованка Коломацького будинку дитячої та 

юнацької творчості Коломацької районної ради 

Харківської області, за роботу «Хатинка»  

IIІ місце БИСТРИЙ Владислав - вихованець Лозівського Будинку дитячої та 

юнацької творчості  Лозівської районної ради 

Харківської області, за роботу «Блокнот 

«Крокодил» 

IIІ місце 

 

КОРСУН Ангеліна - вихованка Комунального закладу 

«Валківський  районний Будинок дитячої та 

юнацької творчості», за роботу «Кольє 

«Квітковий вальс» 

 

Номінація «Вироби  в стилі оригамі та паперопластики» 

 

I місце ФЕРЕНЧУК В’ячеслав - вихованець Комунального закладу «Станція 

юних техніків № 1 Харківської міської ради», за 

роботу «Комбайн» 

II місце ГАНГУР Кіра - вихованка Лозівського будинку дитячої та 

юнацької творчості Лозівської міської ради 

Харківської області, за роботу «Мамине 

сонечко» 

II місце ДОЛГОВА Марія     - вихованка Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти «Мрія» Харківської міської 

ради , за роботу «Жар-птиця» 

III місце ЯДЕРНА Дарина - вихованка Балаклійського Центру дитячої та 

юнацької творчості  Балаклійської районної 

ради Харківської області, за роботу 

«Парасолька бажань» 

III місце ЗІНЧЕНКО Карина - вихованка Первомайського будинку дитячої та 

юнацької творчості Первомайської міської ради 

Харківської області, за роботу «Трансформер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до наказу Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої 

та юнацької творчості» 

19.12.2019 № 142   
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор  

Комунального закладу «Харківський  

Обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості»  

_________________ Підберезкіна Т.Є.  
 

Список 

учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу робіт учнів молодшого 

шкільного віку з початкового технічного моделювання, які отримали високі 

оцінки журі  
 

№ 

з/п Учасники Заклад освіти 

Номінація, 

назва роботи 

1. 

ГРЕБЕНІКОВА 

Анастасія 

Комунальний заклад «Центр 

позашкільної освіти «Вектор» 

Харківської міської ради» 

Сувеніри та м’яка 

іграшка, робота  

«Мишаче життя» 

2 КАКАДІЙ Кіра 

Сахновщинський будинок дитячої 

та юнацької творчості 

Сахновщинської районної ради 

Харківської області 

Сувеніри та м’яка 

іграшка, робота «М’яч-

головоломка» 

3 ГУБАРЕВА Вікторія  

Берецький навчально-виховний 

комплекс Первомайської районної 

державної адміністрації Харківської 

області 

Макети будівель, 

 робота «Криничка» 

4 ЧУРІЛОВ Демид 

Будинок дитячої та юнацької 

творчості Лозівської  районної ради 

Харківської області 

Сувеніри та м’яка 

іграшка, робота 

«Кролик» 

5 ГОРБ Ірина 

Добровільська загальноосвітня 

школа I-III ступенів Близнюківської 

районної ради Харківської області 

Вироби у стилі 

народних мистецтв та 

сучасного дизайну, 

робота «Смачний обід» 

6 БАКУН Богдан 

Комунальний заклад «Станція юних 

техніків № 3 Харківської міської 

ради» 

Найпростіші 

судномоделі, робота 

«Буксир»  

 

 

 

 



   Продовження додатку 2 

7 

ПОЛОВИНКА 

Владислав 

Комунальний заклад «Зміївський 

центр дитячої та юнацької 

творчості» Зміївської районної ради 

Харківської області  

Найпростіші механічні 

ігри та іграшки, машини 

та механізми, робота 

«Повзуча ящірка» 

8 

 

 

 

ЗМІЙОВА Сніжана 

Борівський будинок дитячої та 

юнацької творчості Борівської 

районної ради Харківської області 

Вироби в техніці ори-

гамі та паперопластики,  

робота «Різнокольорова 

пружина» 

9 

СЕВАСТЬЯНОВ 

Микола 

Комунальний заклад «Харківський 

дитячо-юнацький клуб моряків 

Харківської міської ради» 

Найпростіші 

судномоделі, робота 

«Екраноплан «Лунь» 

10 ЗУБЕНКО Діана 

Красноградський районний центр 

позашкільної освіти 

Красноградської районної ради 

Харківської області 

Найпростіші механічні 

ігри та іграшки, машини 

та механізми, робота 

«Золотий кінь» 

11 

КОЛЕКТИВНА 

РОБОТА 

Чугуївський будинок дитячої та 

юнацької творчості Чугуївської 

міської ради Харківської області 

Сувеніри та м’яка 

іграшка, робота 

«Кицькін дім» 

12 

НАКОНЕЧНИЙ 

Микола 

Лозівський Будинок дитячої та 

юнацької творчості Лозівської 

міської ради Харківської області 

Найпростіші механічні 

ігри та іграшки, машини 

та механізми, за роботу 

«Веселе цуценя» 

13 ОБИХВОСТ Дар’я 

Різуненківський ліцей Коломацької 

селищної ради Коломацького 

району Харківської області 

Сувеніри та м’яка 

іграшка, робота 

«Їжачок» 

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до наказу Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої 

та юнацької творчості» 

19.12.2019 № 142 

 

Інформація 

про результати проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу робіт 

учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання 

 

Відповідно до cтатті 8 Закону України «Про позашкільну освіту», плану 

роботи Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» на 2019 рік, рішення журі обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу робіт учнів молодшого шкільного  віку з 

початкового технічного моделювання  (протокол від 29.11.2019), враховуючи 

План всеукраїнських заходів з позашкільної освіти на 2020 рік (наказ від 

28.11.2019 №1489) про проведення Всеукраїнського конкурсу робіт «Наш 

пошук і творчість тобі, Україно!» з метою залучення вихованців до світу 

творчості, задоволення їх потреб у творчій самореалізації та підтримці 

обдарованої молоді з 22 по 29 листопада 2019 року на базі Комунального 

закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості»  відбувся 

обласний етап Всеукраїнського конкурсу робіт учнів молодшого шкільного віку 

з початкового технічного моделювання (далі –Конкурс).  

У Конкурсі взяли участь учні закладів загальної середньої освіти, 

вихованці закладів позашкільної освіти з 20 районів та 6 міст області, а також  

5 районів міста Харкова. Усього на Конкурс представлено 187 творчих робіт. 

До складу журі були залучені завідувач спортивно-технічного відділу 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» Євгеній Лихошерст, завідувач художнього відділу Надія Нейкалюк, 

методист науково-технічного напряму Валерія Діордиця та керівники гуртків 

спортивно-технічного відділу кандидати технічних наук Андрій Богач та Анна 

Борисенко. 

Конкурс робіт оцінювався за такими критеріями: оригінальність експонату, 

технічна складність, культура виготовлення та візуальне враження від 

експонату, новизна та сучасність експонату, функціональність експонатів для 

категорій технічного направлення.  

Були визначені призери у 9-ти номінаціях. За результатами обласного 

етапу Конкурсу  переможцями стали 13 учасників. 

За рішенням журі роботи переможців будуть надіслані на Всеукраїнський 

(фінальний) етап конкурсу «Наш пошук і творчість тобі – Україно!» у 

молодшій віковій категорії, який буде проходити в травні 2020 року у місті 

Києві.  

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
 


