
                                                КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

НАКАЗ 

 

19.06.2020                         Харків                         № 62 

 

Про результати проведення 

обласного етапу Всеукраїнської 

виставки-конкурсу науково-технічної 

творчості учнівської молоді «Наш 

пошук і творчість – тобі, Україно!»   

 

На виконання Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти 

і науки України від 28.11.2019 № 1489, ураховуючи лист Українського 

державного центру позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України  

від 30.04.2020 № 04-08 «Про проведення Всеукраїнських виставок 

конкурсів», відповідно до плану роботи Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2020 рік, з метою 

творчого, духовного та інтелектуального розвитку дітей, залучення їх до 

технічної творчості, популяризації та пропаганди науково-технічної 

творчості, пошуку та підтримки обдарованих дітей і підвищення ролі 

технічної творчості у системі закладів позашкільної освіти,  з 15 по 18 червня 

2020 року проведено обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу 

науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість – 

тобі, Україно!» (далі - Виставка)  в дистанційній формі на офіційній сторінці 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» у Facebook за електронною адресою: 

https://www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua. 
 

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі,  

н а к а з у ю: 

1. ВИЗНАЧИТИ переможців і призерів Виставки (додаток 1). 

2. ВІДЗНАЧИТИ учасників Виставки, які в номінаціях посіли перші, другі 

та треті місця, дипломами Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» відповідно І, ІІ і ІІІ ступенів.  

3. ВИЗНАЧИТИ учасників Виставки, які в номінаціях показали високий 

рівень технічної майстерності, композиційну досконалість творчих робіт 

(додаток 2).  

4. ВІДЗНАЧИТИ учасників Виставки, які в номінаціях показали високий 

рівень технічної майстерності, композиційну досконалість творчих робіт, 

https://www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua


подякою Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості». 

5. ЗАТВЕРДИТИ список переможців Виставки для участі у фінальному 

етапі, який відбудеться у м. Київ (додаток 3). 

6. Інформацію про результати проведення Виставки довести до відома 

керівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти Харківської 

області. 

7. КОНТРОЛЬ за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Заступник директора  

з виховної роботи                                        Тетяна КУРУКІНА    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до наказу Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац  

дитячої та юнацької творчості» 

19.06.2020 № 62   

 

 

Список переможців та призерів  

обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної 

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

 

Номінація «Прилади та обладнання» 

 

вікова категорія 6-10  років 

І місце переможців не 

визначено 

 

 

ІI місце БУНЧЕНКО Маргарита -вихованка Красноградського 

районного центру позашкільної освіти 

Красноградської районної ради 

Харківської області за роботу «Млин»;    

 

ІII місце ПРАСОЛОВ Андрій 

 

-вихованець Красноградського 

районного центру позашкільної освіти 

Красноградської районної ради 

Харківської області за роботу 

«Світильник «Троянда»;    

 

вікова категорія 11-18 років 

I місце СВИСТУН Денис - вихованець Красноградського 

районного центру позашкільної освіти 

Красноградської районної ради 

Харківської області за роботу 

«Настільна лампа»;    

ІІ місце КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ 

Володимир 

-вихованець Близнюківського Будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Близнюківської районної ради 

Харківської області за роботу 

«Настільна лампа»; 

 

 

 

 



III місце ХОЛОД Богдан 

 

-вихованець Красноградського 

районного центру позашкільної освіти 

Красноградської районної ради 

Харківської області за роботу 

«Екосвітильник «Зорі»».     

 

 Номінація «Ігри та іграшки з елементами електротехніки» 

 

вікова категорія 6-10  років 

I місце МОСІЄЦЬ Матвій -вихованець Красноградського 

районного центру позашкільної освіти 

Красноградської районної ради 

Харківської області, за роботу 

«Мікроскоп»; 

II місце переможців не 

визначено 

 

 

III місце переможців не 

визначено 

 

 

 

вікова категорія 11 – 18 років 

I місце ГИРЯ Дмитро -вихованець Красноградського 

районного центру позашкільної освіти 

Красноградської районної ради 

Харківської області, за роботу 

«Хамер»; 

II місце НІКУЛЬШИН Марк 

 

-вихованець Комунального закладу 

«Харківська спеціальна школа № 5» 

Харківської обласної ради за роботу 

«Млин-годинник»; 

III місце СМИРНОВА Катерина 

 

-вихованка Комунального закладу 

«Станція юних техніків № 1 

Харківської міської ради» за роботу 

«Кімната дівчини». 

 

Номінація «Спортивно-технічне моделювання» 

 

вікова категорія 6-10  років 

I місце ТУНІЦЬКА Марія           - вихованка Красноградського 

районного центру позашкільної освіти 

Красноградської районної ради 

Харківської області, за роботу 

«Машина «Жук»; 



ІІ місце ГРИНЕНКО Микита 

 

-вихованець Комунального закладу 

«Станція юних техніків № 3 

Харківської міської ради», за роботу 

«Чартерна яхта»; 

ІІ місце УКОЛОВ Тимур -вихованець Комунального закладу 

«Центр позашкільної освіти «Мрія» 

Харківської міської ради», за роботу 

«Модель ракети «ERIDAN»; 

III місце ШИХМАТ Іван - вихованець Комунального закладу 

«Зміївський центр дитячої та юнацької 

творчості Зміївської районної ради 

Харківської області»,  за роботу 

«Кукурудзник»; 

III місце ВЕРЖБИЦЬКИЙ 

Степан 

-вихованець Будинку дитячої та 

юнацької творчості Лозівської 

районної ради Харківської області, за 

роботу «Літак»; 

 

                                                                                                                 

вікова категорія 11-18 років 

I місце РЕБРОВА Анна -вихованка Комунального закладу 

«Печенізький центр дитячої та 

юнацької творчості» Печенізької 

районної ради Харківської області ,за 

роботу «Напівкопія літака АН-225 

«Мрія»; 

I місце КОЛЕКТИВ АВТОРІВ -вихованці Близнюківського Будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Близнюківської районної ради 

Харківської області, за роботу «Діюча 

модель космічного корабля «Союз»; 

ІІ місце НІКУЛЬШИН Марк 

 

-вихованець Комунального закладу 

«Харківська спеціальна школа № 5» 

Харківської обласної ради, за роботу 

«Літак»; 

ІІ місце АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Даніель 

-вихованець Комунального закладу 

«Станція юних техніків № 1 

Харківської міської ради», за роботу 

«Англійська яхта»; 

ІІ місце БЕРДАР Євгеній -вихованець Комунального закладу 

«Центр позашкільної освіти «Мрія» 

Харківської міської ради»,  за роботу 

«Модель-напівкопія  ракети 

«MASURCA MK3»; 

 



ІІІ місце УЛАСОВСЬКИЙ 

Микита 

-вихованець Комунального закладу 

«Станція юних техніків № 3 

Харківської міської ради»,  за роботу 

«Бриг «Меркурій»; 

ІІІ місце ТЕРЕЩЕНКО 

Анастасія 

-вихованка Комунального закладу 

«Станція юних техніків № 1 

Харківської міської ради»,  за роботу 

«Мотоцикл». 

Номінація «Техніка майбутнього (та історична серія)» 

  

вікова категорія 6-10  років 

I місце ЄМЕЦЬ Гліб - вихованець Комунального закладу 

«Станція юних техніків № 3 

Харківської міської ради»,  за роботу 

«Танк MK-V»; 

II місце НАВРОСЬ Дмитро 

НАВРОСЬ Олексій 

-вихованці Дворічанського Центру 

дитячої та юнацької творчості 

Дворічанської районної ради 

Харківської області, за роботу 

«Залізний кінь мого татуся»; 

III місце КУШНИР Ярослав - вихованець Комунального закладу 

«Станція юних техніків № 3 

Харківської міської ради», за роботу 

«Літак СБ-2»; 

 

вікова категорія 11-18 років 

I місце ПОСТОЛЬНИЙ Ігор - вихованець Комунального закладу 

«Станція юних техніків № 3 

Харківської міської ради»,  за роботу 

«Гвинтокрил MH-47E «SOE 

CHINOOK»; 

II місце ЧУПРИНА Андрій -вихованець Комунального закладу 

«Печенізький центр дитячої та 

юнацької творчості» Печенізької 

районної ради Харківської області, за 

роботу «Напівкопія літака ДУГЛАС  

А-26»; 

III місце МИХАЙЛІЧЕНКО 

Ярослав 

-вихованець Чугуївського центру 

дитячої та юнацької творчості 

Чугуївської міської ради Харківської 

області, за роботу «Літак Ла-45»; 

 

 

 

 



Номінація «Архітектура та будівництво» 

  

вікова категорія 6-10  років 

I місце переможців не 

визначено 

 

 

II місце КАСЯНЕНКО Ярослав 

 

-вихованець Богодухівського центру 

дитячої та юнацької творчості 

Богодухівської районної ради 

Харківської області, за роботу 

«Будинок»; 

III місце ІВАНОВА Анна 

 

-вихованка Близнюківського Будинку 

дитячої та юнацької творчості 

Близнюківської районної ради 

Харківської області,  за роботу 

«Вітряк»; 

 

вікова категорія 11-18  років 

I місце БАХМАЧ Кирило 

ПОНОМАРЕНКО 

Дмитро 

КУЗЬМЕНКОВА  

Софія 

-вихованці Комунального закладу 

«Станція юних техніків № 1 

Харківської міської ради»,  за роботу 

«Дзеркальний струмінь надихає»; 

II місце КОЛЕКТИВ АВТОРІВ -вихованці Комунального закладу 

«Харківська спеціальна школа № 5» 

Харківської обласної ради,  за роботу 

«Макет шкільної будівлі»; 

III місце ДВОРНІЧЕНКО 

Михайло  

-вихованець Комунального закладу 

«Зміївський центр дитячої та юнацької 

творчості Зміївської районної ради 

Харківської області»,  за роботу 

«Частина Парижу». 

 

 

 

Заступник директора  з виховної роботи                               Тетяна КУРУКІНА 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до наказу Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац  

Дитячої та юнацької творчості» 

19.06.2020 № 62   

 

 

Список учасників 

обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної 

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

які в номінаціях показали високий рівень технічної майстерності, 

композиційну досконалість творчих робіт 

 

№ 

з/п 

Учасники Заклад освіти Номінація, 

назва роботи 

1 Бутко Максим Балаклійський Центр дитячої 

та юнацької творчості 

Балаклійської районної ради 

Харківської області 

Архітектура та 

будівництво,  робота 

«Середньовічний 

замок» 

2 Назаров Роман Балаклійський Центр дитячої 

та юнацької творчості 

Балаклійської районної ради 

Харківської області 

Архітектура та 

будівництво,  робота 

«Середньовічний 

замок» 

3 Смаракова 

Олександра 

Комунальний заклад «Станція 

юних техніків № 1 

Харківської міської ради»  

Архітектура та 

будівництво,  робота 

«Казкова галявина» 

4 Сірик Артем Комунальний заклад «Станція 

юних техніків№ 3 Харківської 

міської ради» 

Спортивно-технічне 

моделювання, 

робота «НАО Санта-

Марія» 

5 Безрукавий 

Андрій 

Комунальний заклад «Центр 

позашкільної освіти «Мрія» 

Харківської міської ради»  

Спортивно-технічне 

моделювання, 

робота «Модель 

ракети «NIKE 

CAJEN» 

6 Пихтін Кіріл Комунальний заклад 

«Печенізький центр дитячої та 

юнацької творчості» 

Печенізької районної ради 

Спортивно-технічне 

моделювання, 

робота «Напівкопія 

літака  



Харківської області L-39C «Альбатрос» 

7 Колодко Ігор Комунальний заклад «Станція 

юних техніків № 3 

Харківської міської ради» 

Техніка майбутнього 

(та історична серія), 

робота 

«Бронетранспортер  

БА-20» 

8 Новіков 

Михайло 

Комунальний заклад «Станція 

юних техніків № 3 

Харківської міської ради» 

Техніка майбутнього 

(та історична серія), 

робота 

«ELEPHANT» 

9 Вілінський 

Марат 

Комунальний заклад «Станція 

юних техніків № 1 

Харківської міської ради» 

Спортивно-технічне 

моделювання, 

робота «Яхта 

«Надія» 

10 Глущенко 

Максим 

 Будинок дитячої та юнацької 

творчості Лозівської районної 

ради Харківської області  

Спортивно-технічне 

моделювання, 

робота 

«Автомобіль» 

11 Літовка Анна Красноградський районний 

центр позашкільної освіти 

Красноградської районної 

ради Харківської області 

Архітектура та 

будівництво,  робота 

«Романський замок» 

12 Просолов 

Максім 

Дворічанський Центр дитячої 

та юнацької творчості 

Дворічанської районної ради 

Харківської області 

Спортивно-технічне 

моделювання, 

роботи «Сучасний 

авто», «Млин мого 

прадіда» 

13 Бережний 

Олексій 

Дворічанський Центр дитячої 

та юнацької творчості 

Дворічанської районної ради 

Харківської області 

Спортивно-технічне 

моделювання, 

роботи «Сучасний 

авто», «Млин мого 

прадіда» 

 

 

 

Заступник директора з виховної роботи                                Тетяна КУРУКІНА 

 

 

 



Додаток 3  

до наказу Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої 

та юнацької творчості»  

від 19.06.2020 № 62  
  

Список переможців 

обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної 

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

для участі у фінальному етапі 

№ 

з/п 

ПІБ учасника Вік Заклад освіти Номінація, 

назва роботи 

1. СВИСТУН Денис 14 Красноградський 

районний центр 

позашкільної освіти 

Красноградської 

районної ради 

Харківської області 

Прилади та 

обладнання, 

робота  

«Настільна 

лампа» 

2 ГИРЯ Дмитро 13 Красноградський 

районний центр 

позашкільної освіти 

Красноградської 

районної ради 

Харківської області 

Ігри та іграшки 

з елементами 

електротехніки, 

робота «Хамер» 

3 МОСІЄЦЬ Матвій 9 Красноградський 

районний центр 

позашкільної освіти 

Красноградської 

районної ради 

Харківської області 

Ігри та іграшки 

з елементами 

електротехніки, 

 робота 

«Мікроскоп» 

4 НІКУЛЬШИН Марк 18 Комунальний 

заклад «Харківська 

спеціальна школа 

№ 5» Харківської 

обласної ради 

Спортивно-

технічне 

моделювання, 

робота «Літак» 

5 ТУНІЦЬКА Марія 9 Красноградський 

районний центр 

позашкільної освіти 

Красноградської 

Спортивно-

технічне 

моделювання, 

робота 



районної ради 

Харківської області 

«Машина 

«Жук» 

6 ПОСТОЛЬНИЙ 

Ігор 

17 Комунальний 

заклад «Станція 

юних техніків № 3 

Харківської міської 

ради» 

Техніка 

майбутнього (та 

історична 

серія), робота 

«Гвинтокрил 

МН-47Е «SOA» 

CHINOOK 

(M1:72) 

7 ЄМЕЦЬ Гліб 10 Комунальний 

заклад «Станція 

юних техніків № 3 

Харківської міської 

ради» 

Техніка 

майбутнього (та 

історична 

серія), робота 

 «Танк MK-V» 

8 РЕБРОВА Анна 

 

 

 

13 Комунальний 

заклад 

«Печенізький центр 

дитячої та юнацької 

творчості» 

Печенізької 

районної ради 

Харківської області 

Спортивно-

технічне 

моделювання, 

робота 

«Напівкопія 

літак АН-225 

«Мрія» 

9 ТЕРЕЩЕНКО 

Анастасія 

13 Комунальний 

заклад «Станція 

юних техніків № 1 

Харківської міської 

ради» 

Спортивно-

технічне 

моделювання, 

робота 

«Мотоцикл» 

10 АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Даніель 

17 Комунальний 

заклад «Станція 

юних техніків № 1 

Харківської міської 

ради» 

Спортивно-

технічне 

моделювання, 

робота 

«Англійська 

яхта» 

11 УЛАСОВСЬКИЙ 

Микита 

16 Комунальний 

заклад «Станція 

юних техніків № 3 

Харківської міської 

ради» 

Спортивно-

технічне 

моделювання, 

робота «Бриг 

«Меркурій» 

12 БЕРДАР Євгеній 13 Комунальний Спортивно-



заклад «Центр 

позашкільної освіти 

«Мрія» Харківської 

міської ради» 

технічне 

моделювання, 

робота 

«Модель-

напівкопія 

«MASURCA 

MK3» 

(М 1:11) 

13 КОЛЕКТИВНА 

РОБОТА 

11-12 Близнюківський 

Будинок дитячої та 

юнацької творчості 

Близнюківської  

районної ради 

Харківської області 

Спортивно-

технічне 

моделювання, 

робота «Діюча 

модель 

космічного 

корабля «Союз» 

14 КОЛЕКТИВНА 

РОБОТА 

12-18 Комунальний 

заклад «Харківська 

спеціальна школа 

№ 5» Харківської 

обласної ради 

Архітектура та 

будівництво, 

робота «Макет 

шкільної 

будівлі» 

15 БАХМАЧ Кирило 

ПОНОМАРЕНКО 

Дмитро 

КУЗЬМЕНКОВА 

Софія 

11 Комунальний 

заклад «Станція 

юних техніків № 1 

Харківської міської 

ради» 

Архітектура та 

будівництво, 

робота 

«Дзеркальний 

струмінь 

надихає» 

16 НАВРОСЬ Дмитро 

 

НАВРОСЬ Олексій 

9 

 

13 

Дворічанський 

Центр дитячої та 

юнацької творчості 

Дворічанської 

районної ради 

Харківської області 

Техніка 

майбутнього (та 

історична 

серія), робота 

«Залізний кінь 

мого татуся» 

 

 

Заступник директора  

з виховної роботи                                        Тетяна КУРУКІНА 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

до наказу Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац 

 Дитячої та юнацької творчості» 

19.06.2020 №  62   

Інформація 

про результати проведення обласного етапу Всеукраїнської виставки-

конкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і 

творчість – тобі, Україно!» 

 

На виконання Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти 

і науки України від 28.11.2019 № 1489, ураховуючи лист Українського 

державного центру позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України  

від 30.04.2020 № 04-08 «Про проведення Всеукраїнських виставок 

конкурсів», відповідно до плану роботи Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2020 рік, з метою 

творчого, духовного та інтелектуального розвитку дітей, залучення їх до 

технічної творчості, популяризації та пропаганди науково-технічної 

творчості,  пошуку та підтримки обдарованих дітей і підвищення ролі 

технічної творчості у системі закладів позашкільної освіти, з 15 по 18 червня 

2020 року проведено обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу 

науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість – 

тобі, Україно!» (далі - Виставка)  в дистанційній формі на офіційній сторінці 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» у Facebook за електронною адресою: 

https://www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua. 

У Виставці взяли участь учні закладів загальної середньої освіти, 

вихованці закладів позашкільної освіти з 14 районів (міст) області, а також  

4 районів міста Харкова. Загалом на Виставку було представлено 109 

творчих робіт.  

До складу журі були залучені фахівці науково-технічного напряму, 

керівники гуртків спортивно-технічного відділу Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості». 

Журі відзначило достатній рівень виконання робіт вихованцями всіх  

закладів освіти, які взяли участь у Виставці. Були визначені призери у 5-ти 

номінаціях Виставки за двома віковими категоріями. За результатами 

обласного етапу Виставки переможцями стали 11 учасників, серед них –  

вихованці Красноградського районного центру позашкільної освіти 

Красноградської  районної ради Харківської області, Комунального закладу 

«Станція юних техніків № 1 Харківської міської ради», Комунального 

закладу «Станція юних техніків № 3 Харківської міської ради», 

Комунального закладу «Печенізький центр дитячої та юнацької творчості» 

https://www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua


Печенізької районної ради Харківської області, Близнюківського Будинку 

дитячої та юнацької творчості Близнюківської  районної ради Харківської 

області. 

За рішенням журі 16 робіт переможців і  призерів будуть відправлені для 

участі  у Всеукраїнському (фінальному) етап Виставки (місто Київ). 

 

 

Заступник директора з виховної роботи                               Тетяна КУРУКІНА 
 


