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Про підсумки обласного етапу 
Всеукраїнської виставки-конкурсу 
науково-технічної творчості учнівської молоді 
«Наш пошук і творчість -  тобі, Україно!»

Відповідно до наказу начальника Управління освіти і науки обласної 
державної адміністрації від 31.01.2019 № 30 «Про проведення обласного 
етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної творчості 
учнівської молоді «Наш пошук і творчість -  тобі, Україно!», плану роботи 
Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 
молоді на 2019 рік, з метою творчого, духовного та інтелектуального 
розвитку дітей, залучення до технічної творчості учнівської молоді, 
популяризації та  пропаганди науково-технічної творчості, пошуку та 
підтримки обдарованих дітей, підвищення ролі технічної творчості у системі 
закладів позашкільної освіти у травні 2019 року проведено обласний етап 
Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської 
молоді «Наш пошук і творчість -  тобі, Україно!».

Відповідно до рішення журі н а к а з у ю :

1. Нагородити переможців першості серед закладів обласного етапу 
Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської 
молоді «Наш пошук і творчість -  тобі, Україно!» дипломами Управління 
освіти і науки обласної державної адміністрації:

Чернігівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 
молоді (директор О. М исюра) за здобуте І місце;

Городнянську станцію юних техніків (директор І. Панасевич) за 
здобуте II місце;

Прилуцький міський Центр науково-технічної творчості молоді 
(директор І. Фроленко) за здобуте III місце.

2. Нагородити:

2.1. Дипломами Чернігівського обласного центру науково-технічної 
творчості учнівської молоді за здобуте І місце:



Данила Кононевича, вихованця гуртка «Радіоелектронне 
конструювання» Сновської станції юних техніків, за експонат «Ручний 
оглядовий металодетектор»;

М ихайла Бабінця, вихованця гуртка «Електроніка та 
приладобудування» Городнянської станції юних техніків, за експонат 
«Невидима огорожа»;

колектив вихованців гуртка трасового автомоделювання Прилуцького 
міського Центру науково-технічної творчості молоді, за експонат 
«Військовий автомобіль Краз 6322 РА (Бастіон-01)»;

М аксима Ю щенка, Ірину Калюжну, вихованців гуртка «Технічне 
конструювання» Носівської станції юних техніків, за експонат «М акет 
храму»;

Назарія Легезу, Кирила Пінчука, Дмитра М оскаленка, вихованців 
гуртка «Ю ний столяр» комунального позаш кільного навчального закладу 
«Будинок ш коляра Чернігівської районної ради Чернігівській області», за 
експонат «Торцювальна маятникова пила»;

Ярослава Алдабаєва, вихованця гуртка «Картинг» Н іжинської станції 
юних техніків, за експонат «Ступиця заднього колеса карта КС-90»;

колектив вихованців авіамодельного гуртка Чернігівського обласного 
центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за експонат 
«Автономна LCD TV система DVB HD Т2 формату для турпоходу без 
електромережі»;

Архипа Сушеницю, вихованця гуртка «Художня обробка деревини» 
комунального закладу позашкільної освіти «Коропський центр дитячої та 
ю нацької творчості» Коропської селищ ної ради, за експонат «Коник- 
гойдалка»;

Віталія Філіна, вихованця авіамодельного гуртка Комунального 
закладу позаш кільної освіти М енської станції юних техніків, за експонат 
«Гелікоптер МІ-6»;

Дмитра Кузьменка, вихованця гуртка ракетомоделювання 
Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 
молоді, за  роботу «Спортивна модель-копія клас S-5-В»;

Святослава М алишева, вихованця ракетомодельного гуртка Ніжинської 
станції юних техніків, за  експонат «М одель-копія науково-дослідницької 
ракети “Terrier-Sandhawk”»;

колектив вихованців авіамодельного гурка Чернігівського обласного 
центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу 
«Винищувач “Бристоль М ІС”»;

М аксима Корнійка, вихованця авіамодельного гуртка Прилуцького 
міського Центру науково-технічної творчості молоді, за експонат «Літак 
Р-40»;

Нікіту Ш ацького, вихованця судномодельного гуртка Прилуцького 
міського Центру науково-технічної творчості молоді, за експонат «Підводний 
човен».



2.2. Дипломами Чернігівського обласного центру науково-технічної 
творчості учнівської молоді за здобуте II місце:

Данила Сосновського, вихованця гуртка «Електроніка та 
приладобудування» Городнянської станції ю них техніків, за експонат 
«Світломузичний пульт»;

Всеволода М ельника, вихованця авіамодельного гуртка Сновської 
станції ю них техніків, за експонат «М одель дирижабля»;

Олександра М ельника, вихованця гуртка «Радіоелектронне 
конструю вання» Сновської станції юних техніків, за експонат «Прилад для 
вимірю вання частоти серцевих скорочень. Кардіотахометр»;

Олексія Яцемона, вихованця гуртка «Електроніка та 
приладобудування» Городнянської станції юних техніків, за експонат 
«Ялинкова гірлянда»;

Вікторію М аленок, Анну Примаченко, вихованок авіамодельного 
гуртка Городнянської станції юних техніків, за експонат «Радіокерована 
модель літака В о е іі^  737»;

Ігоря Кубрака, вихованця гуртка «Художня обробка деревини» 
Ічнянської станції юних техніків, за експонат «М акет будівлі з елементами 
ландш афту «Дачний будинок»»;

Тараса Демченка, вихованця авіамодельного гуртка Чернігівського 
обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за експонат 
«Радіокерована модель ВЕ-109»;

колектив вихованців гурка початкового технічного моделювання 
М енської станції юних техніків за експонат «М іжнародна космічна станція»;

Арсена Костюченка, вихованця авіамодельного гуртка Чернігівського 
обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за експонат 
«Кордова тренувальна модель літака FW -190».

2.3. Дипломами Чернігівського обласного центру науково-технічної 
творчості учнівської молоді за здобуте III місце:

Карину Ю венко, вихованку авіамодельного гуртка Носівської станції 
ю них техніків, за експонат «Планер А-3»;

Дениса Дімова, Снаніслава Зуєва, вихованців гуртка «Художня обробка 
деревини» Ічнянської станції юних техніків, за експонат «М акет «Вулик- 
дуплянка»»;

Назара Тонконога, Дениса Зуба, вихованців гуртка «Електронне 
конструю вання» Носівської станції юних техніків, за експонат 
«Різнокольорова приставка»;

Євгена Труша, Назарія Садового, вихованців гуртка «Електронне 
конструю вання» Носівської станції юних техніків, за експонат «Джерело 
живлення з електронним вольтметром-амперметром»;

Олега Довгуша, Дмитра Петлая, вихованців гуртка «Конструювання 
транспортної техніки» Городнянської станції юних техніків, за експонат 
«Підйомник»;



Данила Філона, вихованця гуртка «Радіоелектронне конструювання» 
підліткового клубу «Сучасник» Тупичівської сільської ради Городнянського 
району, за експонат «Сигналізатор витоку води»;

Андрія Ільїнчика, вихованця авіамодельного гуртка Комунального 
закладу позаш кільної освіти М енської станції юних техніків, за експонат 
«Корабель “Даккар” вікінгів»;

Богдана Лазоришина, Євгена Лазоришина, вихованців гуртка 
«Художня обробка деревини» Ічнянської станції юних техніків, за експонат 
«М одель судна “Індійське каное із березової кори” »;

Данила Артюха, вихованця авіамодельного гуртка комунального 
закладу позаш кільної освіти «Центр дитячої та ю нацької творчості» 
Семенівської міської ради, за експонат «Радіокерована модель літака».

3. Нагородити грамотами Чернігівського обласного центру науково- 
технічної творчості учнівської молоді за високу професійну майстерність та 
підготовку переможців обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу 
науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість -  
тобі, Україно!»:

Грищ енка Володимира Олексійовича, керівника гуртка «Ю ний столяр» 
Комунального позаш кільного навчального закладу «Будинок школяра 
Чернігівськой районої ради Чернігівській області»;

Гончарова Сергія Євгенійовича, керівника авіамодельного гуртка 
Прилуцького міського Центру науково-технічної творчості молоді;

Дєдкова Віталія Івановича, керівника авіамодельного гуртка 
Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 
молоді;

Довбиш Надію Олександрівну, керівника гуртка «Технічне 
конструювання» Носівської станції юних техніків;

Забугу Олександра Олександровича, керівника авіамодельного гуртка 
М енської станції юних техніків;

М акаренка Ю рія Васильовича, керівника авіамодельного гуртка 
Чернігівського обласного Центру науково-технічної творчості учнівської 
молоді;

М арченка Олексія Івановича, керівника гуртка трасового 
автомоделювання Прилуцького міського Центру науково-технічної творчості 
молоді;

Нагорного Ігоря Борисовича, керівника судномодельного гуртка 
Прилуцького міського Центру науково-технічної творчості молоді;

Опанасенка Віктора Івановича, керівника гуртка «Картинг» Ніжинської 
станції юних техніків;

Пилипенка Олександра Ярославовича, керівника гуртка «Електроніка 
та  приладобудування» Городнянської станції юних техніків;

Приданнікова Дениса Борисовича, керівника ракетомодельного гуртка 
Ніжинської станції юних техніків;



Рум ’янцева Володимира М иколайовича, керівника гуртка 
«Радіоелектронне конструювання» Сновської станції юних техніків;

Смолянка Віталія В ячеславовича, керівника ракетомодельного гуртка 
Чернігівського обласного Центру науково-технічної творчості учнівської 
молоді;

Суш еницю Олексія М ихайловича, керівника гуртка «Художня обробка 
деревини» комунального закладу позаш кільної освіти «Коропський центр 
дитячої та ю нацької творчості» Коропської селищ ної ради;

Ф роленка Ігоря Станиславовича, керівника судномодельного гуртка 
Прилуцького міського Центру науково-технічної творчості молоді.

4. Інформацію щодо результатів проведення обласного етапу 
Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської 
молоді «Наш пошук і творчість -  тобі, Україно!», що додається, взяти до 
уваги.

5. Структурним підрозділам із питань освіти райдержадміністрацій, у 
порядку рекомендацій органам управління освітою органів місцевого 
самоврядування:

5.1. Проаналізувати підсумки участі вихованців у обласному етапі 
Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської 
молоді «Наш пошук і творчість -  тобі, Україно!», довести їх результати до 
керівників закладів позаш кільної освіти.

5.2. Розглянути питання щодо відзначення педагогічних працівників, 
які підготували переможців та призерів обласного етапу Всеукраїнської 
виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш 
пошук і творчість -  тобі, Україно!».

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
Управління -  начальника відділу загальної середньої та корекційної освіти 
О. Соронович.

М. КОНОПАЦЬКИИ



Додаток
до наказу начальника У правління освіти і 
науки Чернігівської обласної державної 
адміністрації
від /<Р. _____

ІНФ ОРМ АЦІЯ
щодо результатів проведення обласного етапу Всеукраїнської виставки- 

конкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді 
«Наш пошук і творчість -  тобі, Україно!»

У травні 2019 року на базі Чернігівського обласного центру науково- 
технічної творчості учнівської молоді організовано та проведено обласний 
етап Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної творчості 
учнівської молоді «Наш пошук і творчість -  тобі, Україно!».

Виставка-конкурс сприяла виявленню і підтримці талановитих дітей, 
пропаганді та популяризації досягнень дитячих колективів з науково- 
технічної, пош уково-конструкторської, дослідницької діяльності, а також 
раціоналізаторства та винахідництва.

На розгляд журі подано 52 роботи вихованців закладів позаш кільної 
освіти: Городнянської, Ічнянської, М енської, Сновської, Ніжинської,
Н овгород-Сіверської, Носівської станцій юних техніків, Коропського центру 
дитячої та юнацької творчості, Куликівського центру позаш кільної освіти, 
Семенівського Центру дітей та юнацтва, Прилуцького міського Центру 
науково-технічної творчості молоді, Будинку школяра Чернігівської районної 
ради Чернігівській області, Чернігівського обласного центру науково- 
технічної творчості учнівської молоді.

Н айбільш у кількість експонатів представили Городнянська, Носівська, 
Н іж инська станції юних техніків, Чернігівський обласний центр науково- 
технічної творчості учнівської молоді.

За результатами конкурсу визначено переможців як у командній, так і 
особистій першості. Найкращі результати показали команди Чернігівського 
обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, 
Городнянської станції юних техніків, Прилуцького міського Центру науково- 
технічної творчості.

Тепер докладніше.
Городнянська станція юних техніків щороку активно бере участь в 

конкурсі. Цього року кількість робіт знизилась до семи (у минулому році 
було 10). Проте це не завадило посісти їм друге місце. Ж урі відмітило 
наступні експонати: «Невидима огорожа» Бабинця М ихайла, як актуальну 
розробку, пристрій для охорони території в нічний час; «Ялинкова гірлянда» 
Яцемона Олексія -  діючу модель з різноманітними світловими ефектами; 
«Радіокерована модель літака Воепщ 747» М аленок Вікторії, ГІримаченко 
Анни зроблену на основі розробки китайських моделістів з розділу



«мультяшні пузатики»; «Фен для автомобіля» Хоменка Дмитра, «Підйомник» 
Довгуша Олега та Петлая Дмитра, «Сигналізатор витоку води» Ф ілона 
Данила -  віроби, які можна використовувати в повсякденному житті.

Ічнянська станція юних техніків подала три експонати. Це на один 
більше, ніж в минулому році. Усі роботи здобули призові місця, але їх рівень 
не достатній для участі у Всеукраїнській виставці. Експонат «Модель судна 
«Індійське каное із березової кори»» Лазоріш ина Євгена та Лазоріш ина 
Богдана, яке зроблено без використання клею за стародавніми традиціями 
виготовлення індійського «каное», отримало достатньо високі бали журі.

Н а одну роботу більше, а саме три, цьогоріч представив комунальний 
заклад позаш кільної освіти «Коропський центр дитячої та юнацької 
творчості». Експонат «Коник-гойдалка» Сушениці Архіпа, який вирізаний із 
дерева та розписаний акриловими фарбами, здобув перше місце у розділі 
«Ігри та іграшки з елементами техніки».

Експонатів від Куликівського центру позаш кільної освіти теж  стало 
більше (1 -  в минулому році, 3 -  цього року). Єкспонати оригінальні та 
якісні, але потрібно ще попрацювати, щоб отримати призові місця 
наступного року.

Три вироби представлені на розсуд журі М енською станцією юних 
техніків. «Гелікоптер М і-8» Ф іліна Віталія, зроблений з дерева, посів перше 
місце. Експонат буде представляти Чернігівську область на Всеукраїнській 
виставці в розділі «Техніка майбутнього». Якісно виготовлений «Корабель 
«Драккар» вікінгів» Ільїнчика Андрія теж  рекомендований для участі у цій 
виставці.

Найбільш у кількість експонатів представила Н іжинська станція юних 
техніків (8 експонатів). Збільш илась кількість експонатів з 5 до 8 порівняно з 
минулим роком. «Ступиця заднього колеса карта КС-90» А лдабаєва Ярослава 
-  саморобна оригінальна деталь для гоночного автомобіля карта КС-90, що 
успішно приймав участь у Всеукраїнських змаганнях з картингу. Святослав 
М алишев виготовив призову «М одель-копію науково-дослідницької ракети 
«Теггіег-8ап(Ша\¥к»», яка є двоступеневою. Модель є діюча, брала участь у 
обласних та  Всеукраїнських змаганнях.

Новгород-Сіверська станція юних техніків теж представила експонати 
на конкурс, але вони не були відмічені журі. Представлені роботи є доцільні, 
оригінальні, але не відповідають критеріям оцінювання. Потрібно 
доопрацювати, щоб експонати відповідали вимогам ергономіки та  дизайну.

Носівська станція юних техніків -  завжди активні учасники обласного 
етапу Всеукраїнської виставки. Ж урі відмітило плідну роботу гуртка 
«Електронного конструювання» під керівництвом Ю рченка Сергія 
Костянтиновича. Експонати доцільні, дієздатні, зроблені з виконанням вимог 
правил техніки безпеки, але слід попрацювати над дизайном виробів. Ця 
проблема знаходить підтвердження в результатах. Ж урі високо оцінило 
якісно виготовлений «Планер А-3», зроблений одинадцятирічною Ю венко 
Кариною. Трудомісткість виготовлення експонату «М акет храму» Ю щенка 
М аксима та Калю жної Ірини відзначена першим місцем.



Прилуцький міський Центр науково-технічної творчості молоді цього 
року посів третє місце. Усі три роботи здобули перші місця та  візьмуть 
участь у Всеукраїнській виставці. Журі відзначає плідну спільну працю 
керівників гуртків та дітей. А саме: колектив гуртка трасового
автомоделювання (експонат «Військовий автомобіль Краз 6322 РА (Бастіон- 
01)», колектив авіамодельного гуртка (експонат «Літак Р-40»), колектив 
судномодельного гуртка (експонат «Підводний човен»),

КЗПО «Центр дитячої та  юнацької творчості» Семенівської міської 
ради представив на розгляд журі одну роботу. «Радіокерована модель літака» 
А ртю ха Данила посіла третє місце.

Зменшилась кількість робіт від Сновської станції юних техніків. Одне 
перше та два других місця надано команді. Гурток «Радіоелектронне 
конструювання» підготував дві роботи: «Ручний оглядовий метал од етектор» 
Кононевича Данили та  «Прилад для вимірювання частоти серцевих 
скорочень. Кардіотахометр» М ельника Олександра -  діючі прибори, які 
можуть використовуватись у повсякденному житті.

Перше місце посіла єдина робота комунального позашкільного 
навчального закладу «Будинок школяра Чернігівської районої ради 
Чернігівській області». Хотілось би бачити більше робіт вихованців гуртка 
«Ю ний столяр» Легези Назарія, Пінчука Кирила, М оскаленка Дмитра.

У 2019 році команда Чернігівського обласного центру науково- 
технічної творчості учнівської молоді покращила свої результати у 
порівнянні з минулим роком та посіла перше місце. Хоча робіт було менше, 
ніж торік, але вони виготовлені більш якісно, що дало змогу покращити 
результат.

Директор Чернігівського обласного 
центру науково-технічної творчості 
учнівської молоді


