




Додаток 1 

до наказу департаменту освіти і науки 

Закарпатської облдержадміністрації 

14.05.2018  № 126 

 

 

Список учнів-переможців  

обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної 

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

 

 
Розділ 1. Технічні науки 

Підрозділ: Радіоелектроніка 

І місце 

Кадар Михайло вихованець гуртка ,,Спортивна радіопеленгація” Хустського 

міського центру позашкільної освіти ,,Сузір’я” Хустської міської 

ради Закарпатської області, за роботу ,,Металошукач”, керівник 

Фетько В.Ю. 

ІІ місце 

Панько 

Олександр 

вихованець гуртка ,,Радіоконструювання” Закарпатського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, 

за роботу ,,Вимірюючий пристрій постійної напруги”, керівник 

Шикула М.М. 

Шрамко 

Кирило 

вихованець гуртка ,,Радіоконструювання” Закарпатського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, 

за роботу ,,Логічний пробник”, керівник Шикула М.М. 

ІІІ місце 

Ком’яті Даніїл вихованець гуртка ,,Науково-технічна творчість та 

винахідництво” Хустського районного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, за роботу ,,Домашній 

сторож”, керівник Ком’яті В.Ю. 

Годван Віктор вихованець гуртка ,,Конструювання радіотехнічних, 

радіоелектронних та електротехнічних приладів” Рахівського 

районного центру науково-технічної творчості Рахівської 

районної державної адміністрації Закарпатської області, за роботу 

,,Комбінований генератор НЧ і ВЧ коливань”, керівник 

Семенюк М.В. 

Бойчук 

Володимир 

вихованець гуртка ,,Конструювання радіотехнічних, 

радіоелектронних та електротехнічних приладів” Рахівського 

районного центру науково-технічної творчості Рахівської 

районної державної адміністрації Закарпатської області, за роботу 

,,Автоматичний регулятор освітлення”, керівник 

Семенюк М.В. 
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Підрозділ: Електротехніка 

І місце 

Попович 

Ангеліна 

вихованка гуртка ,,Геометричне моделювання” Рахівського 

районного центру науково-технічної творчості Рахівської 

районної державної адміністрації Закарпатської області, за роботу 

,,Світильник ,,Кошик з квітами”, керівник Попович М.М. 

ІІ місце 

Думнич Іван учень 8-А класу Добрянської загальноосвітньої школи 

 І-ІІІ ступенів Вільховецької сільської об’єднаної територіальної 

громади Тячівського району Закарпатської області, за роботу 

,,Для сестрички”, керівник Думнич М.Ю. 

Забишний 

Сергій 

учень 9 класу Мукачівського навчально-виховного комплексу 

,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад” №10 Мукачівської міської ради Закарпатської області, 

за роботу ,,Екологічне бра”, керівник Венчикова М.В. 

ІІІ місце 

Ком’яті Даніїл вихованець гуртка ,,Науково-технічна творчість та 

винахідництво” Хустського районного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, за роботу ,,Генератор”, 

керівник Ком’яті В.Ю. 

Сегін 

В'ячеслав 

учень 5 класу Мукачівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

№16 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів 

Мукачівської міської ради Закарпатської області, за роботу 

,,Нічний ліхтар ,,Мукачево”, керівник Мельничук Н.В. 

Федоров Віктор вихованець гуртка ,,Оператори колективної радіостанції” 

Хустського міського центру позашкільної освіти ,,Сузір’я” 

Хустської міської ради Закарпатської області, за роботу 

,,Регулятор освітлення”, керівник Фетько В.Ю. 

  

Підрозділ: Промислова техніка 

І місце 

Свереняк 

Олександр 

вихованець гуртка ,,Науково-технічна творчість та 

винахідництво” Хустського районного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, за роботу ,,Точильний 

верстак”, керівник Ком’яті В.Ю. 

ІІ місце 

Обрізків Богдан вихованець гуртка ,,Конструювання радіотехнічних, 

радіоелектронних та електротехнічних приладів” Рахівського 

районного центру науково-технічної творчості Рахівської 

районної державної адміністрації Закарпатської області, за роботу 

,,Електронний лічильник деталей”, керівникСеменюк М.В. 
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Томенюк Іван вихованець гуртка ,,Конструювання радіотехнічних, 

радіоелектронних та електротехнічних приладів” Рахівського 

районного центру науково-технічної творчості Рахівської 

районної державної адміністрації Закарпатської області, за роботу 

,,Сигналізатор „Об’єкт під охороною”, керівник Семенюк М.В. 

ІІІ місце 

Малета Дмитро вихованець гуртка ,,Авіа- та ракетобудування” Хустського 

районного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Хустської районної державної адміністрації Закарпатської 

області, за роботу ,,Кран”, керівник Довганич Ю.В. 

Гашпарович 

Валерій 

вихованець гуртка ,,Конструювання радіотехнічних, 

радіоелектронних та електротехнічних приладів” Рахівського 

районного центру науково-технічної творчості Рахівської 

районної державної адміністрації Закарпатської області, за роботу 

,,Сенсорний датчик”, керівник Семенюк М.В. 

Григірчак 

Юрій 

вихованець гуртка ,,Конструювання радіотехнічних, 

радіоелектронних та електротехнічних приладів” Рахівського 

районного центру науково-технічної творчості Рахівської 

районної державної адміністрації Закарпатської області, за роботу 

,,Ємнісне реле”, керівник Семенюк М.В. 

 

Підрозділ: Транспортні засоби 

І місце 

Колективна 

робота 

учні 5-Б класу Добрянської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Вільховецької сільської об’єднаної територіальної 

громади Тячівського району Закарпатської області, за роботу 

,,Екотранспорт”, керівник Геревич М.П. 

ІІ місце 

Сабадош Артур, 

Гаврилко Іван 

учні 5-А класу Буштинської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Буштинської селищної ради Тячівського району 

Закарпатської області, за роботу ,,TAXI Англії Geely CK-2”, 

керівник Коршинський І.Ю. 

ІІІ місце 

Бошко Сергій вихованець гуртка ,,Авіа- та ракетобудування” Хустського 

районного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Хустської районної державної адміністрації Закарпатської 

області, за роботу ,,РУМ-20”, керівник Довганич Ю.В. 

 

Підрозділ: Сільськогосподарська техніка 

І місце 

Гангур 

Олександр 

учень 6 класу Копашнівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Хустської районної державної адміністрації 

Закарпатської області, за роботу ,,К-700 з бороною”, керівник 

Довганич Ю.В. 
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ІІ місце 

Поцов Іван учень 9-Б класу Добрянської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Вільховецької сільської об’єднаної територіальної 

громади Тячівського району Закарпатської області, за роботу 

,,Т - 40”, керівник Думнич М.Ю.  

 

Розділ 2. Природничі науки 

Підрозділ: Сільське господарство 

І місце 

Шепа 

Олександр 

учень 8 класу Мукачівської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів №2 ім. Т.Г. Шевченка Мукачівської міської ради 

Закарпатської області, за роботу ,,Чарівний млин у казковому 

саду”, керівник Дичка Н.І. 

ІІ місце 

Когут Євгенія учениця 9 класу Мукачівського навчально-виховного комплексу 

,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад” №6 Мукачівської міської ради Закарпатської області, за 

роботу ,,Гойдалка”, керівник Маховський І.І. 

 

Підрозділ:Екологія 

І місце 

Пішта Юрій вихованець гуртка ,,Науково-технічна творчість та 

винахідництво” Хустського районного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, за роботу ,,Вітряк”, керівник 

Ком’яті В.Ю. 

ІІ місце 

Меденці 

Мирослава 

вихованка гуртка ,,Юні квітникарі” Мукачівського центру 

позашкільної освіти Мукачівської міської ради Закарпатської 

області, за роботу ,,Бонсай”, керівник Пацкан В.В. 

Дувалка Марта, 

Джумурат 

Анастасія 

вихованки гуртка ,,Декоративний розпис” Хустського міського 

центру позашкільної освіти ,,Сузір’я” Хустської міської ради 

Закарпатської області, за роботу ,,Дзвоники миру”, керівник 

Дувалка Н.П. 

ІІІ місце 

Йордан Мілан учень 6 класу Мукачівського навчально-виховного комплексу 

,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад” №10 Мукачівської міської ради Закарпатської області, за 

роботу ,,Акваріум”, керівник Савчин Н.В. 

Токарь Вероніка вихованка гуртка ,,Фітодизайн” Мукачівського центру 

позашкільної освіти Мукачівської міської ради Закарпатської 

області, за роботу ,,Дизайнерська стіна”, керівник Токарь М.В. 

Самандрула 

Юрій 

вихованець гуртка ,,Конструювання радіотехнічних, 

радіоелектронних та електротехнічних приладів” Рахівського 

районного центру науково-технічної творчості Рахівської 

районної державної адміністрації Закарпатської області, за роботу 

,,Мікронасос для фільтрації води”, керівник Семенюк М.В. 
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Підрозділ: Енергозбереження 

І місце 

Пилипчинець 

Олександр 

учень 8 класу Кривського навчально-виховного комплексу 

,,Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад” Хустської районної державної адміністрації 

Закарпатської області, за роботу ,,Прототип вічного двигуна”, 

керівник Ком’яті В.Ю. 

 

Підрозділ: Біологія 

І місце 

Ком’яті Даніїл вихованець гуртка ,,Науково-технічна творчість та 

винахідництво” Хустського районного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, за роботу ,,Прилад для 

вимірювання всмоктувальної сили листка”, керівник 

 Ком’яті В.Ю. 

ІІ місце 

Данканич Іван учень 4 класу Мукачівського навчально-виховного комплексу 

,,Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа 

І ступеня – гімназія” Мукачівської міської ради Закарпатської 

області, за роботу ,,Зоосвіт”, керівник Писаренко М.О. 

 

Розділ 3. Технічні навчальні посібники 

І місце 

Продан 

Михайло 

учень 4-А класу Добрянської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Вільховецької сільської об’єднаної територіальної 

громади Тячівського району Закарпатської області, за роботу 

,,Хот-род”, керівник Хланта С.Л. 

ІІ місце 

Тодераш 

Ніколетта 

учениця 3 класу Мукачівської спеціалізованої школи 

І-ІІІ ступенів №16 з поглибленим вивченням окремих предметів 

та курсів Мукачівської міської ради Закарпатської області, за 

роботу ,,Краєзнавчий довідник Закарпаття”, керівник 

Мельничук Н.В. 

Юркуц Юрій вихованець гуртка ,,Конструювання радіотехнічних, 

радіоелектронних та електротехнічних приладів” Рахівського 

районного центру науково-технічної творчості Рахівської 

районної державної адміністрації Закарпатської області, за роботу 

,,Демонстраційне фотореле”, керівник Семенюк М.В. 

ІІІ місце 

Ком’яті Даніїл вихованець гуртка ,,Науково-технічна творчість та 

винахідництво” Хустського районного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, за роботу ,,Компас”, 

керівник Ком’яті В.Ю. 
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Ісевич Аліна учениця 7 класу Мукачівського навчально-виховного комплексу 

,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад” №10 Мукачівської міської ради Закарпатської області, за 

роботу ,,Сонячна система”, керівник Нідзвецька С.М. 

Гродський 

Юрій 

вихованець гуртка ,,Спортивна радіопеленгація” Хустського 

міського центру позашкільної освіти ,,Сузір’я” Хустської міської 

ради Закарпатської області, за роботу ,,Третя рука”, керівник 

Фетько В.Ю. 

 

Розділ 4. Ігри та іграшки з елементами техніки 

І місце 

Костенюк 

Вероніка 

вихованка гуртка ,,Моделювання іграшок, сувенірів” Рахівського 

районного центру науково-технічної творчості Рахівської 

районної державної адміністрації Закарпатської області, за 

роботу ,,Ведмежа”, керівник Петенко О.В. 

ІІ місце 

Магула Денис учень 7-А класу Калинівської загальноосвітньої школи 

І-ІIІ ступенів Калинівської сільської ради Тячівського району 

Закарпатської області, за роботу ,,Головоломка”, керівник 

 Тичак Є.В. 

Бубняк Роман учень 2 класу Мукачівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №2 ім. Т.Г. Шевченка Мукачівської міської ради 

Закарпатської області, за роботу ,,Дятел на жердині”, керівник 

Павлишинець М.Д. 

ІІІ місце 

Ісак Михайло вихованець гуртка ,,Студія образотворчого мистецтва” 

Іршавської районної станції юних техніків Іршавської районної 

державної адміністрації Закарпатської області, за роботу ,,Герб 

Закарпаття”, керівник Молнар О.М. 

Вачіля 

Анастасія 

вихованка гуртка ,,Виготовлення сувенірів”  Закарпатського 

обласного палацу дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН”, за 

роботу ,,Казкове авто”, керівник Негер К.К. 

Буряк Михайло вихованець гуртка ,,Бісероплетіння” Районного центру 

позашкільної освіти Міжгірської районної ради Закарпатської 

області, за роботу ,,Гра ,,Хлопчик - акробат”, керівник  

Гавріш М.І. 

 

Розділ 5 Технічні моделі 

Підрозділ: Космічна техніка 

І місце 

Попович 

Володимир, 

Поковба Іван 

вихованці гуртка ,,Художня обробка деревини” Тячівського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Закарпатської 

області, за роботу ,,Марсохід”, керівник Коршинський І.Ю. 
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ІІ місце 

Ткач Кароліна вихованка гуртка ,,Технік-Юніор Дослідник” Хустського 

районного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Хустської районної державної адміністрації Закарпатської 

області, за роботу ,,Марсохід”, керівник Ком’яті В.Ю. 

Кривка Богдан вихованець гуртка ,,Авіамоделювання” Закарпатського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

,,Модель ракети ММР-06”, керівник Крещук В.А. 

ІІІ місце 

Колективна 

робота 

учні 7-А класу Мукачівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

№4 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів 

Мукачівської міської ради Закарпатської області, за роботу 

,,Ракета”, керівник Войналович О.М. 

Копилюк Іван вихованець гуртка ,,Виготовлення сувенірів” Рахівського 

районного центру науково-технічної творчості Рахівської 

районної державної адміністрації Закарпатської області, 

за роботу ,,Космічний корабель”, керівник Николайчук М.М. 

 

Підрозділ: Техніка майбутнього 

І місце 

Гернешій Йосип вихованець гуртка ,,Ракетомоделювання” Хустського міського 

центру позашкільної освіти ,,Сузір’я” Хустської міської ради 

Закарпатської області, за роботу ,,Космічний винищувач”, 

керівник Вучкан В.І. 

ІІ місце 

Джуган Іван учень 6 класу Копашнівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Хустської районної державної адміністрації 

Закарпатської області, за роботу ,,Робот”, керівник 

Довганич Ю.В. 

ІІІ місце 

Ганькович 

Вікторія 

вихованка гуртка ,,Дизайн” Районного будинку школярів 

Свалявського району Закарпатської області, за роботу 

,,Колонізація Марса. Видобування корисних копалин”, 

керівник Пецкар Т.В. 

 

Підрозділ: Історичні моделі 

І місце 

Дякулич 

Владислав 

вихованець гуртка ,,Клуб рукотворного мистецтва „Майстер-

хобі” Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької 

творчості „ПАДІЮН”, за роботу ,,КП 4-452, паровий локомотив 

Ужгородської дитячої залізниці 1960-70-х років”, керівник 

Вішколц К.К. 

ІІ місце 

Бартків Максим вихованець гуртка ,,Юний дизайнер” Рахівського районного 

центру науково-технічної творчості Рахівської районної 

державної адміністрації Закарпатської області, за роботу ,,Ретро 

автомобіль”, керівник Квасниця О.М. 
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Михалко Юрій вихованець гуртка ,,Історико-технічне стендове моделювання” 

Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді, за роботу ,,Гелікоптер ,,СОBRA”, керівник 

Стельмах Д.В. 

ІІІ місце 

Магала Максим учень 5-Б класу Добрянської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Вільховецької сільської об’єднаної територіальної 

громади Тячівського району Закарпатської області, за роботу 

,,Фрегат”, керівник Геревич М.П. 

Лембей Василь вихованець гуртка ,,Машинобудування” Хустського районного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді Хустської 

районної державної адміністрації Закарпатської області, за роботу 

,,Ракетоносій”, керівник Довганич Ю.В. 

Михалко Андрій вихованець гуртка ,,Історико-технічне стендове моделювання” 

Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді, за роботу ,,Літак Vought ,,Kingfisher”, 

керівник Стельмах Д.В. 

 

Розділ 6. Спортивно-технічне моделювання 

Підрозділ: Моделі суден 

І місце 

Штефуряк 

Максим 

вихованець гуртка ,,Ракетомоделювання” Закарпатського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді , 

за роботу ,,Радіокерована модель ,,Риболовецький катер” 

класу F2”, керівник Мокрані В.В. 

ІІ місце 

Стрижак 

Віталій, 

Попович 

Володимир 

вихованці гуртка ,,Художня обробка деревини” Тячівського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Закарпатської 

області, за роботу ,,Броненосець”, керівник Коршинський І.Ю. 

Петрус 

Станіслав 

учень 9 класу Сокирницької загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням французької мови 

Хустської районної державної адміністрації Закарпатської 

області, за роботу ,,Пароплав”, керівник Лукачович М.М. 

ІІІ місце 

Гук Михайло вихованець гуртка ,,Авіа- та ракетобудування” Хустського 

районного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Хустської районної державної адміністрації Закарпатської 

області, за роботу ,,Авіаносій”, керівник Довганич Ю.В. 

Шманьо 

Максим 

вихованець гуртка ,,Народна творчість” Хустського міського 

центру позашкільної освіти ,,Сузір’я” Хустської міської ради 

Закарпатської області, за роботу ,,Титанік -2”, керівник 

 Теслевич М.В. 
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Підрозділ:Авіаційні моделі 

І місце 

 

Бабинець 

Дмитро 

вихованець гуртка ,,Авіамоделювання” Закарпатського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

,,Учбова кордова модель з двигуном 1,5 куб. см”, керівник 

Ільченко О.І. 

Ярошинський 

Святослав 

вихованець гуртка ,,Авіамоделювання” Закарпатського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

,,Вільнолітаючий планер А/2”, керівник Ільченко О.І. 

ІІ місце 

Балаж Юрій вихованець гуртка ,,Авіамоделювання” Закарпатського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

,,Гоночна модель F-2-C”, керівник Крещук В.А. 

Макар Тарас вихованець гуртка ,,Авіамоделювання” Закарпатського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

,,Пілотажна модель літака F2B”, керівник Якимович В.Я. 

ІІІ місце 

Геда Ганна,  

Фірка Аліна 

вихованки гуртка ,,Народна творчість” Іршавської районної 

станції юних техніків Іршавської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, за роботу ,,Залізний орел”, 

керівник Сивуля М.М. 

Богдашевський 

Олег, 

Фабіровський 

Максим 

вихованці гуртка ,,Авіамоделювання” Великоберезнянського 

районного центру позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом 

Великоберезнянської районної ради Закарпатської області, за 

роботу ,,Авіамодель 2 F пілотажна для повітряного бою”, 

керівник Іванига М.Ф. 

Швецов Сергій вихованець гуртка ,,Авіамодельний” Ужгородського районного 

центру дитячої творчості Закарпатської області, за роботу 

,,Метальний планер F1N”, керівник Якимович В.Я. 

Гайович Гліб вихованець гуртка ,,Ракетомоделювання” Закарпатського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Закарпатської області, за роботу ,,Схематична модель 

планера”, керівник Мокрані В.В. 

 

Підрозділ: Автомобільні моделі 

І місце 

Бошко 

Володимир 

вихованець гуртка ,,Машинобудування” Хустського районного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді Хустської 

районної державної адміністрації Закарпатської області, за 

роботу ,,Бензовоз”, керівник Довганич Ю.В. 

ІІ місце 

Левченко Арсен вихованець гуртка ,,Моделювання іграшок-сувенірів” 

Виноградівського районного центру позашкільної роботи з 

дітьми Виноградівського району Закарпатської області, за роботу 

,,Гоночний мотоцикл YZR- M1”, керівник Васіліна О.В. 
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Кочіш Василь вихованець гуртка ,,Народна творчість” Хустського міського 

центру позашкільної освіти ,,Сузір’я” Хустської міської ради 

Закарпатської області, за роботу ,,Автомобіль мого тата”, 

керівник Теслевич М.В. 

ІІІ місце 

Фіцай Сніжана учениця 9-Б класу Ганичівської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Ганичівської сільської ради Тячівського району 

Закарпатської області, за роботу ,,Ретро-машинка”, керівник 

Кубарич І.І. 

Туряниця 

Михайло 

учень 1 класу Мукачівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

№16 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів 

Мукачівської міської ради Закарпатської області, за роботу 

,,Гепард”, керівник Мельничук Н.В. 

Липчак Микола вихованець гуртка ,,Соціологія” Рахівського районного центру 

науково-технічної творчості Рахівської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, за роботу ,,Гоночна 

машина”, керівник Липчак Г.М. 

 

Підрозділ: Моделі ракет 

І місце 

Ремецький 

Крістіан 

вихованець гуртка ,,Авіамодельний” Ужгородського районного 

центру дитячої творчості Закарпатської області, за роботу 

,,Модель ракети S6A”, керівник Якимович В.Я. 

ІІ місце 

Шімон Дастін,  

Словак 

Максим 

учні 3-А класу Солотвинської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів №1 Солотвинської селищної ради Тячівського 

району Закарпатської області, за роботу ,,Моя мрія”, керівник 

Кереші Є.В. 

Різак Софія вихованка гуртка ,,Ракетомоделювання” Закарпатського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, 

за роботу ,,Модель ракети класу S6A”, керівник Мокрані В.В. 

 

ІІІ місце 

Комарницький 

Сергій 

вихованець гуртка ,,Ракетомоделювання” Закарпатського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, 

за роботу ,,Модель ракети класу S6A”, керівник Мокрані В.В 

 

Підрозділ: Стендові моделі 

І місце 

Грига Іван вихованець гуртка ,,Авіамоделювання” Закарпатського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

,,Ракета X-353”, керівник Крещук В.А. 
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ІІ місце 

Данилич 

Даніель, Вейзер 

Олександр, 

Гайович Кирил 

вихованці гуртка ,,Виготовлення сувенірів” Тячівського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Закарпатської 

області, за роботу ,,Ескадрилья”, керівник Гайович М.В. 

Шоляк 

Максим 

вихованець гуртка ,,Історико-технічне стендове моделювання” 

Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді, за роботу ,,Літак ,,МіГ-29”, керівник 

Стельмах Д.В. 

ІІІ місце 

Яцьків Юрій вихованець гуртка ,,Історико-технічне стендове моделювання” 

Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді, за роботу ,,Автомобіль M-998 ,,Hummer”, 

керівник Стельмах Д.В. 

 

Розділ 7: Архітектура та будівництво 

І місце 

Станкович 

Роман 

вихованець гуртка ,,Природа рідного краю” Мукачівського 

центру позашкільної освіти Мукачівської міської ради 

Закарпатської області, за роботу ,,Старовинна церква”, керівник 

Станкович Є.М. 

ІІ місце 

Смірнов Віктор учень 8 класу Забрідської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Хустської районної державної адміністрації Закарпатської 

області, за роботу ,,Будинок моєї мрії”, керівник Рішко Л.В. 

Гратілло 

Ульяна 

вихованка гуртка ,,Клуб рукотворного мистецтва „Майстер-хобі” 

Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості 

„ПАДІЮН”, за роботу ,,Загублена дерев’яна церква 1512 р.”, 

керівник Вішколц К.К. 

ІІІ місце 

Пасічник 

Володимир, 

Попович 

Володимир 

вихованці гуртка ,,Художня обробка деревини” Тячівського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Закарпатської 

області, за роботу ,,Колодязь”, керівник Коршинський І.Ю. 

Шеверя 

Христина 

учениця I курсу групи №5 з професії ,,Кравець” Ужгородського 

вищого комерційного училища Київського національного 

торговельно-економічного університету, за роботу ,,Мати гарне 

здоров’я – це круто!”, керівник Довгомеля В.П. 

Сивуля Неля вихованка гуртка ,,Оригамі” Іршавської районної станції юних 

технікив Іршавської районної державної адміністрації 

Закарпатської області, за роботу ,,Будинок для гномів”, 

керівник Фечка С.І. 

 



 

 

Додаток 2 

до наказу департаменту освіти і науки 

Закарпатської облдержадміністрації 

14.05.2018  № 126 

 

 

 

Список учнів-переможців  

обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу учнів молодшого 

шкільного віку з початкового технічного моделювання 

 

 
Найпростіші автомоделі 

І місце 

Данилова 

Олександра 

вихованка гуртка ,,Початкове технічне моделювання” 

Мукачівського центру позашкільної освіти Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, за роботу ,,Формула 1”, керівник 

Дуднік М.О. 

ІІ місце 

Гангур Сергій вихованець гуртка ,,Робототехніка” Хустського районного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді Хустської 

районної державної адміністрації Закарпатської області, за 

роботу ,,Молоковоз”, керівник Довганич Ю.В. 

Грига Іван вихованець гуртка ,,Паперопластика” Рахівського районного 

центру науково-технічної творчості Рахівської районної 

державної адміністрації Закарпатської області, за роботу ,,Ретро 

автомобіль”, керівник Тафій М.Д. 

ІІІ місце 

Яким Іван учень 1-В класу, Ганичівської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Ганичівської сільської ради Тячівського району 

Закарпатської області, за роботу ,,Тракторець”, керівник 

Плиска Л.Ю. 

Бурянська 

Софія 

вихованка гуртка ,,Початкове технічне моделювання” 

Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді, за роботу ,,Альфа-Ромео”, керівник 

Дребітко А.В. 

Ковбашин 

Давід 

учень 5 класу Хустської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 

Хустської міської ради Закарпатської області, за роботу 

,,Грузовичок”, керівник Попович О.В. 

 

Найпростіші авіа- та ракетомоделі 

І місце 

Дорошук 

Марк-Веніамін  

вихованець гуртка ,,Авіамоделювання” Закарпатського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

,,Метальний планер класу F1N”, керівник Ільченко О.І. 
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ІІ місце 

Грись 

Володимир, 

Сабадош Артур 

вихованці гуртка ,,Художня обробка деревини”  Тячівського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Закарпатської 

області, за роботу ,,Ракета”, керівник Коршинський І.Ю. 

Фанта Віталій учень 3 класу Хустської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№4 Хустської міської ради Закарпатської області, за роботу 

,,Космічна ракета”, керівник Сабадош М.І. 

ІІІ місце 

Гайович 

Поліна, 

Растригіна 

Емелі 

вихованки гуртка ,,Юні користувачі персонального комп’ютера” 

Тячівського районного Центру дитячої та юнацької творчості 

Закарпатської області, за роботу ,,Ракетоносій ,,Енергія” з 

космічним апаратом ,,Полюс” (Скіф–ДМ)”, керівник 

Гайович В.Ю. 

Василинець 

Константин 

вихованець гуртка ,,Робототехніка” Хустського районного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді Хустської 

районної державної адміністрації Закарпатської області, за 

роботу ,,Літак АН-2”, керівник Довганич Ю.В. 

Дорчинець 

Назар 

вихованець гуртка ,,Виготовлення сувенірів” Іршавської 

районної станції юних техніків Іршавської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, за роботу ,,Наче бабка 

вертоліт…”, керівник Дорчинець М.І. 

  

Найпростіші судно моделі 

І місце 

Феськов Вадим вихованець гуртка ,,Клуб рукотворного мистецтва „Майстер-

хобі” Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької 

творчості „ПАДІЮН”, за роботу ,,Єгипетський торгівельний 

корабель”, керівник Вішколц К.К. 

Данилова 

Олександра 

вихованка гуртка ,,Початкове технічне моделювання” 

Мукачівського центру позашкільної освіти Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, за роботу ,,Швертбот”, керівник  

Дуднік М.О. 

ІІ місце 

Ковач Денис, 

Михалко 

Михайло 

вихованці гуртка ,,Художня обробка деревини”  Тячівського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Закарпатської 

області, за роботу ,,Яхта”, керівник Коршинський І.Ю. 

Панця Денис вихованець гуртка ,,Судномоделювання” Хустського міського 

центру позашкільної освіти ,,Сузір’я” Хустської міської ради 

Закарпатської області, за роботу ,,Грецька галера”, керівник 

Енеді З.З. 

ІІІ місце 

Ледида Оксана вихованка гуртка ,,Виготовлення сувенірів” Закарпатського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, 

за роботу ,,Біліє парус одинокий”, керівник Пазина М.В. 
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Бринзей 

Віталій 

вихованець гуртка ,,Робототехніка” Хустського районного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді Хустської 

районної державної адміністрації Закарпатської області, за 

роботу ,,Катер”, керівник Довганич Ю.В. 

Колективна 

робота 

вихованці гуртка ,,Основи інформаційних технологій” Іршавської 

районної станції юних техніків Іршавської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, за роботу ,,Корабель 

,,Хаос”, керівник Варга М.Д. 

 

Паперове моделювання і Paper Graft 

І місце 

Немеш 

Ангеліна 

вихованка гуртка ,,Моделювання іграшок-сувенірів” 

Виноградівського районного центру позашкільної роботи з 

дітьми Виноградівської районної ради Закарпатської області, за 

роботу ,,Сніжна сова”, керівник Васіліна О.В. 

ІІ місце 

Рєзанова 

Валерія 

вихованка гуртка ,,Паперопластика” Закарпатського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

,,Весна моєго краю”, керівник Гораль О.Й. 

Величко 

Андрій 

учень 5 класу гімназії-інтернату міста Хуста Закарпатської 

області, за роботу ,,Слон”, керівник Пригара О.В. 

ІІІ місце 

Магула Марія вихованка гуртка ,,Культура мови та спілкування” Тячівського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Закарпатської 

області, за роботу ,,Струни душі”, керівник Куцин Л.В. 

Продан Тетяна учениця 2-Б класу Добрянської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Вільховецької сільської об’єднаної територіальної 

громади Тячівського району Закарпатської області, за роботу 

,,Мої друзі”, керівник Думнич М.І. 

Шпілька 

Дарина 

вихованка гуртка ,,Мистецтво нашого народу” Районного центру 

позашкільної освіти Міжгірської районної ради Закарпатської 

області, за роботу ,,Весела сім’я”, керівник Куруц О.М. 

 

Вироби в техніці оригамі та паперопластики 

І місце 

Радик 

Олександр 

учень 2 класу Мукачівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

№16 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів 

Мукачівської міської ради Закарпатської області, за роботу 

,,Символіка України”, керівник Мельничук Н.В. 

ІІ місце 

Дячун 

Анастасія, 

Староста 

Каріна 

вихованки гуртка ,,Виготовлення сувенірів” Іршавської районної 

станції юних техніків Іршавської районної державної адміністрації 

Закарпатської області, за роботу ,,Для охорони та краси в сім’ї та 

на кордоні”, керівник Староста Т.П. 
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Деткина Дар’я вихованка гуртка ,,Моделювання іграшок та сувенірів” 

Мукачівського центру позашкільної освіти Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, за роботу ,,Веселий хлопчик”, 

керівник Ржевська С.О. 

ІІІ місце 

Явтушенко 

Дарина 

учениця 4 класу Оноцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Виноградівської районної ради Закарпатської області, за роботу 

,,Квіти на грядці”, керівник Потокі М.М. 

Ерфан Амелія учениця 5 класу Боронявської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Хустської районної державної адміністрації 

Закарпатської області, за роботу ,,Моя улюблена іграшка”, 

керівник Ерфан М. В. 

Попелич 

Мирослав 

вихованець гуртка ,,Паперопластика” Районного Будинку 

школярів Свалявської районної ради Закарпатської області, за 

роботу ,,Веселе курча”, керівник Гриценко Н.В. 

Колективна 

робота 

вихованці гуртка ,,Геометричне моделювання” 

Великоберезнянського районного Центру позашкільної роботи з 

дітьми та юнацтвом Великоберезнянської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, за роботу ,,Квіткова 

феєрія”, керівник Сег С.Ю. 

 

Макети будівель 

І місце 

Думнич 

Альбіна 

учениця 3-Б класу Добрянської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Вільховецької сільської об’єднаної територіальної 

громади Тячівського району Закарпатської області, за роботу 

,,Пташиний рай”, керівник Данилич М.М. 

Негер Софія вихованка гуртка ,,Паперопластика” Закарпатського обласного 

палацу дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН”, за роботу 

,,Сільський будинок”, керівник Негер К.К. 

ІІ місце 

Химинець 

Ельвіра 

учениця 1 класу Велятинської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Хустської районної державної адміністрації 

Закарпатської області, за роботу ,,Сучасний дизайн дитячої 

кімнати”, керівник Попович М.Ю. 

Савляк Любов вихованка гуртка ,,Екологія” Рахівського районного центру 

науково-технічної творчості Рахівської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, за роботу ,,Лісовий 

теремок”, керівник Шмиг В.В. 

ІІІ місце 

Колективна 

робота 

вихованці гуртка ,,Виготовлення сувенірів” Закарпатського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, 

за роботу ,,Казкове місто”, керівник Ярошинська Б.І. 

Кривка 

Вероніка 

вихованка гуртка ,,Початкове технічне моделювання” 

Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді, за роботу ,,Колізей”, керівник Дребітко А.В. 
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Павлова 

Вікторія 

вихованка гуртка ,,Початкове технічне моделювання” 

Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді, за роботу ,,Тауерський міст”, керівник 

Дребітко А.В. 

 

Найпростіші механічні ігри та іграшки, машини та механізми 

І місце 

Куцин Ярослав учень 1-Б класу, Ганичівської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Ганичівської сільської ради Тячівського району 

Закарпатської області, за роботу ,,Робот-мотобот”, керівник 

Аннишинець М.М. 

ІІ місце 

Матішинець 

Поліна 

вихованка гуртка ,,Моделювання іграшок-сувенірів” Іршавської 

районної станції юних техніків Іршавської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, за роботу ,,Кольорові 

акорди”, керівник Ажипа Н.Й. 

Дьорді 

Валентин 

учень 5 класу гімназії-інтернату міста Хуста Закарпатської 

області, за роботу ,,Млин”, керівник Січ В.І. 

ІІІ місце 

Колективна 

робота 

вихованці гуртка ,,Моделювання іграшок-сувенірів” Іршавської 

районної станції юних техніків Іршавської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, за роботу ,,Веселі каруселі”, 

керівник Ажипа Н.Й. 

Лазаренко 

Микита 

вихованець гуртка ,,Моделювання іграшок-сувенірів” 

Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді, за роботу ,,Маріонетка Клоун”, керівник 

Лазаренко О.В. 

Беля 

Олександр 

вихованець гуртка ,,Бісероплетіння” Районного центру 

позашкільної освіти Міжгірської районної ради Закарпатської 

області, за роботу ,,Працьовиті ведмедики”, керівник 

 Гавріш М.І. 

 

Ігри, іграшки та атракціони з використанням елементів електротехніки 

І місце 

Дерецька 

Ганна 

вихованка гуртка ,,Народна творчість” Рахівського районного 

центру науково-технічної творчості Рахівської районної 

державної адміністрації Закарпатської області, за роботу 

,,Кошенятко”, керівник Сутормін М.М. 

Зеленко 

Валерія 

вихованка гуртка ,,Початкове технічне моделювання” 

Рахівського районного центру науково-технічної творчості 

Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської 

області, за роботу ,,Лялька – Даринка”, керівник Костич Г.М. 
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ІІ місце 

Швардак 

Ольга 

вихованка гуртка ,,Іграшка” Рахівського районного центру 

науково-технічної творчості Рахівської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, за роботу ,,Моя хатинка”, 

керівник Зеленчук Г.М. 
 


