
 
                                                                      

УКРАЇНА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ,  НАУКИ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

 

НАКАЗ 
від 22.12.2020 р.                                  м. Івано-Франківськ                                                      №58 
 

 

Про підсумки обласної 

виставки-конкурсу  

саморобних новорічних ялинок 

«Техноялинка» 
 

 

На виконання плану роботи обласного державного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді на 2020 рік  22 грудня 2020 року 

підведено підсумки обласної виставки-конкурсу саморобних новорічних 

ялинок «Техноялинка» (далі – Виставка-конкурс) в режимі онлайн.  

На Виставку-конкурс представлено 168 робіт учнів закладів загальної 

середньої освіти та вихованців закладів позашкільної освіти з 

Богородчанського, Верховинського, Галицького, Городенківського, 

Долинського, Коломийського, Косівського,  Надвірнянського, Рогатинського, 

Тисменицького, Тлумацького районів, міст Болехова, Івано-Франківська, 

Калуша, Коломиї, Яремче, Войнилівської селищної ради ОТГ, Тлумацької 

міської ради ОТГ, Яблунівської селищної ради ОТГ, Вищого художньо-

професійного училища №3 м. Івано-Франківська, центру професійно-технічної 

освіти №1 м. Івано-Франківська,  обласного державного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді. 

Представлені на Виставку-конкурс роботи підкреслюють специфіку 

гуртків, вирізняються оригінальністю, мають привабливий вигляд,   

демонструють сучасний нестандартний підхід до використання матеріалів.  

 На підставі підсумкових протоколів журі  
 

 

Н А К А З У Ю: 
 

1. Відзначити дипломами переможців Виставки-конкурсу. 

2. Організаційно-масовому відділу (Пипчак Л.В.) довести результати 

Виставки-конкурсу до відома керівників закладів освіти. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 
 

В. о. директора центру                                                                 Христина Чепа  
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Додаток   

до наказу ОДЦНТТУМ 

від  22.12.2020 р.  № 58 

  

 

Список переможців  обласної 

виставки-конкурсу саморобних новорічних ялинок 

«Техноялинка» 

Перше місце 

Семеген Арсен, вихованець гуртка «Творча майстерня» Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Калуської міської ради за роботу «Авто-

серпантинка» (керівник  Пукіш Г.В.) 

Гринчук Ольга, Супрун Злата,  вихованці гуртка «Моделювання іграшок-

сувенірів» Городенківського центру творчості учнівської молоді 

Городенківської районної ради за роботу «Ажурне диво» (керівник                     

Супрун В.І.) 

Білуник Анатолій, Шкраб’юк  Василь, вихованці автомодельного гуртка 

Тлумацького будинку дитячої  та юнацької творчості Тлумацької міської ради 

ОТГ за роботу «Свято наближається» (керівник Цимбалій В.В.) 

Гурток образотворчого мистецтва Отинійської художньо-ремісничої 

школи Коломийської районної ради  за роботу «Зимова казка» (керівник 

Дмитрук Н.М.) 

Гурток паперопластики Івано-Франківського центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Івано-Франківської міської ради за роботу «Лісові 

красуні» (керівник Проць Г.Я.) 

Мостовий Андрій, вихованець гуртка радіоконструювання Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Калуської міської ради за 

роботу «Ялинка-мікросхемка»» (керівник Клиса П.В.) 

Слободян Максим, вихованець гуртка «Основи комп’ютерної графіки»  

Тлумацького будинку дитячої  та юнацької творчості Тлумацької міської ради 

ОТГ за роботу «Новорічний нічник» (керівник Посацький Р.В.) 

Гурток «Історична реконструкція» Надвірнянської станції юних техніків 

Надвірнянської районної ради за роботу «Ялинка да Вінчі» (керівник  

Гаврилюк І.М.) 

Гурток «Народна іграшка» Долинського будинку дитячої та юнацької 

творчості Долинської районної ради за роботу «Еко-ялинка» (керівник            

Данилів О.Г.) 

Пинзар Назар, Петришин Дмитро, вихованці гуртка «Художня обробка 

деревини» Городенківського центру творчості учнівської молоді 

Городенківської районної ради за роботу «Новорічна красуня» (керівник  

Новицький О.В.) 

Присяжнюк Ярослав, вихованець гуртка образотворчого мистецтва 

Отинійської художньо-ремісничої школи Коломийської районної ради  за 

роботу «Залізна леді» (керівник Іванків О.Л.); 

Гурток «Конструювання повітряних зміїв» Ямницького ліцею Ямницької 

сільської ради ОТГ за роботу «Новорічний політ» (керівник Лесів А.І.) 
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Друге місце  

Гурток «Конструювання транспортної техніки» Івано-Франківського 

обласного державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді за 

роботу «Автоялинка» (керівник Рудик І.В.) 

Гурток «Технічний дизайн» Івано-Франківського обласного державного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді» за роботу «Сходинки до 

зірки» (керівник Тхорик І.М.) 

Луців Софія, вихованка гуртка образотворчого мистецтва Отинійської 

художньо-ремісничої школи Коломийської районної ради  за роботу «Ялинка 

казкового лісоруба» (керівник Григораш М.Я.) 

Гурток декоративно-прикладного мистецтва Долинського будинку 

дитячої та юнацької творчості Долинської районної ради за роботу «Кібер-

ялинка» (керівник Зобнів Т.М.) 

Грабарська Софія, вихованка Войнилівського центру дитячої та юнацької 

творчості Войнилівської селищної ради ОТГ за роботу Ялинка-топотушка» 

(керівник Лебухорська О.М.) 

Мойсюк Юрій, вихованець гуртка початкового технічного моделювання 

Івано-Франківського обласного державного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді за роботу «Новорічна ялинка» (керівник                

Федорів В.М.) 

Гурток ракетомоделювання Надвірнянської станції юних техніків 

Надвірнянської районної ради за роботу «Космодром» (керівник                 

Лозинський Я.М.) 

Гурток «Аплікації з соломки» Долинського будинку дитячої та юнацької 

творчості Долинської районної ради за роботу «Різдвяне сяйво» (керівник 

Базалюк М.В.) 

Дриль Евеліна, вихованка Войнилівського центру дитячої та юнацької 

творчості Войнилівської селищної ради ОТГ за роботу «Казкова красуня» 

(керівник Кащишин М.М.); 

Гурток авіамоделювання Надвірнянської станції юних техніків 

Надвірнянської районної ради за роботу «Авіамережі» (керівник                 

Гаврилюк І.М.) 

Гурток «Геометричне моделювання» Надвірнянської станції юних 

техніків Надвірнянської районної ради за роботу «Ялинка» (керівник                 

Бегметюк Л.М.) 

Волощук Оксана, вихованка гуртка початкового технічного моделювання 

Косівського центру дитячої творчості Косівської районної ради за роботу 

«Ялинка-казкова хатинка» (керівник Погрибенник Л.В.) 

Гурток «Технічне моделювання» Войнилівського ліцею Войнилівської 

селищної ради ОТГ за роботу «Новорічна ялинка» (керівник Колос Я.М.) 

Гурток «Виготовлення іграшок-сувенірів» Обертинського будинку 

дитячої та юнацької творчості за роботу «Спіральна ялинка» (керівник 

Семенович Н.С.) 

Гурток «Художня обробка деревини» Надвірнянської станції юних 

техніків Надвірнянської районної ради за роботу «Ялинка «Дерев’яні кульки» 

(керівник   Лозинський Я.М.) 
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Гурток «Креатив» центру професійно-технічної освіти №1 м. Івано-

Франківська за роботу «Магія Різдва» (керівники Лисканюк О.Б., Гриців Г.В.)  

Чернець Соломія, вихованка гуртка «Макраме» Войнилівського центру 

дитячої та юнацької творчості Войнилівської селищної ради ОТГ за роботу 

«Декоративна ялинка» (керівник Суслик О.М.) 

Гурток «Умілі руки» Довгопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Верховинської районної ради за роботу «Ялинка-топотушка» 

(керівник Паучек Л.М.) 

Гурток «Гільйошування» Яблунівського центру дитячої творчості 

Яблунівської селищної ради ОТГ за роботу «Ялинко світи!» керівник                

(Боячук Є.М.) 

Гурток «Дизайн та конструювання одягу» Івано-Франківського 

обласного державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді за 

роботу «Новорічний смарагд» (керівник Скорохода І.М.) 

Гурток «Цікава математика» Богородчанського центру позашкільної 

освіти Богородчанської районної ради за роботу «Апаратна ялинка» (керівник 

Гутич М. Д.) 

Гурток «Юний конструктор-дослідник» Івано-Франківського обласного 

державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді за роботу 

«Різдвяна казка» керівник (Білусяк Б.В.) 

Гурток «Основи радіотехнічного конструювання» Надвірнянської 

районної станції юних техніків Надвірнянської районної ради за роботу 

«Новорічна ялинка» (керівник Мельник Б.В.) 

Гурток авіамоделювання Івано-Франківського центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Івано-Франківської міської ради за роботу 

«Літаюча ракетоялинка» (керівник Рапалюк Б.В.) 
 

Третє місце 

 Щербанюк Соломія, вихованка гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Тисменицького районного будинку дитячої та юнацької творчості за роботу 

«Зелена красуня» (керівник Щербанюк Н.В.) 

 Гурток технічної творчості «Майстер» Вищого художнього професійного 

училища №3 м. Івано-Франківська за роботу «Ялиночка-трансформер» 

(керівник Василюк Р.М.) 

 Січкар Андрій, вихованець гуртка образотворчого мистецтва  

Отинійської художньо-ремісничої школи Коломийської районної ради за 

роботу «Завірюха» (керівник Січкар І.І.) 

 Січкар Назар, вихованець гуртка образотворчого мистецтва  Отинійської 

художньо-ремісничої школи Коломийської районної ради за роботу «Ялинка-

сніжинка» керівник Січкар І.І.) 

 Бабак Дарія, вихованка гуртка «В’язання гачком» Галицької малої 

академії народних ремесел за роботу «З Новим роком!» (керівник                

Онишкевич О.М.) 

 Мацьків Лілія, вихованка гуртка «Паперопластика» Косівського центру 

дитячої творчості Косівської районної ради за роботу «Міс Новий рік» 

(керівник Погрибенник Л.В.) 
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 Лаврів Кароліна, вихованка гуртка Войнилівського центру дитячої та 

юнацької творчості Войнилівської селищної ради ОТГ за роботу «Новорічна 

красуня» (керівник Суслик О.М.) 

 Гурток «Радіотехніка» Яремчанського центру позашкільної роботи дітей 

та юнацтва за роботу «Лісова ніжність» (керівник Корнійчук І.Я.) 

 Гурток декоративно-прикладного мистецтва Долинського будинку 

дитячої та юнацької творчості Долинської районної ради за роботу  «Різдвяні 

забави» (керівник Зобнів Т.М.) 

Учні Верховинського ліцей імені Д. Ватаманюка за колективну роботу 

«Техноялинка» (керівник Рогатинюк Ю.Ю.) 

Гурток «Юні екологи» Центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді Калуської міської ради за роботу «Новорічне диво» (керівник                 

Демянів Н.С.) 

Гурток «Різьба по дереву» Тисменицького будинку дитячої та юнацької 

творчості Тисменицької районної ради за роботу «Креативна ялинка» ( 

Гурток цифрової фотографії Надвірнянської районної станції юних 

техніків Надвірнянської районної ради за роботу «Фотомозаїка» (керівник 

Лозинський Я.М.) 

Гурток «Ерудит» Надвірнянської районної станції юних техніків 

Надвірнянської районної ради за роботу «Що? Де? Коли?» (керівник                   

Гайдаш В.М.) 

Гурток образотворчого мистецтва  Отинійської художньо-ремісничої 

школи Коломийської районної ради за роботу «Ялинка Стіва» (керівник 

Дмитрук Н.М.) 

Копчук Евеліна, вихованка гуртка «Народна керамічна іграшка» 

Косівського центру дитячої творчості Косівської районної ради за роботу 

«Різдвяна ялинка» (керівник Піроцька Л.М.) 

Гурток «Радіоелектроніка» Івано-Франківського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Івано-Франківської міської ради за 

роботу «Ялинка-фонтан» (керівник Аронець О.В.) 

Савчук Христина, учениця 5 класу Довгопільської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Верховинської районної ради за роботу «Ялинка 

Веселинка» (керівник Фостюк Г.Ю.) 

Гурток образотворчого мистецтва  Отинійської художньо-ремісничої 

школи Коломийської районної ради за роботу «Ялинкова вежа» (керівник 

Григораш О.І.) 

Захарія Христина, Мельник Василь, вихованці гуртка «Технічне 

конструювання» Центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Калуської міської ради за роботу «Лісова красуня» (керівник Сухарник Г.І.) 

Гурток «Виготовлення сувенірів» Івано-Франківського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Івано-Франківської міської ради за 

роботу «Зелена красуня» (керівник Ланова Л.Й.) 

Гуртки «Технічний дизайн», «Відеолюбителі» Івано-Франківського 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді Івано-Франківської 

міської ради за роботу «Техноялинка» (керівники Балагура О.Р., Мула М.Я.) 
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Гурток «Паперопластика» Обертинського будинку дитячої та юнацької 

творчості за роботу «Ялинка святкова» (керівник Камельчук О.М.) 

Гурток «Чарівна намистинка» ліцею №16 Івано-Франківської міської 

ради за роботу «Техноялинка» (керівник Гурська Л.В.) 

Семаненко Анастасія, вихованка гуртка «Технічне моделювання і 

конструювання» Центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Калуської міської ради за роботу «Ялинка» Ґудзик» (керівник Янюк Г.П.) 

Гурток «Виготовлення сувенірів» Богородчанського центру позашкільної 

освіти Богородчанської районної ради за роботу «Новорічна казка» (керівник 

Уманців-Вінтоняк Ж.В.) 

Салівон Андрій, вихованець гуртка «Основи робототехніки та 

комп’ютерного моделювання» Коломийського навчально-виробничого центру  

творчості учнівської молоді (керівник Масловський О.О.) 

Гурток технічної творчості «Майстер» Вищого художнього професійного 

училища №3 м. Івано-Франківська за роботу «Ялиночка-трансформер» 

(керівник Василюк Р.М.) 

Гурток образотворчого мистецтва  Отинійської художньо-ремісничої 

школи Коломийської районної ради за роботу «Новорічна феєрія» (керівник 

Іванків О.Л.) 

Карпенко Віктор, вихованець гуртка «Технічний дизайн» Долинської 

станції юних техніків Долинської районної ради за роботу «Новорічне сяйво» 

(керівник Сова Г.І.) 

Гурток «Народні ремесла» Богородчанського центру позашкільної освіти 

Богородчанської районної ради за роботу «Новорічна містерія» (керівник 

Вацеба А.В.) 

Зелик Вікторія, вихованка гуртка «Макраме» Войнилівського центру 

дитячої та юнацької творчості Войнилівської селищної ради ОТГ за роботу 

«Лісова красуня» (керівник Суслик О.М.) 

Чернець Христина, вихованка гуртка «Макраме» Войнилівського центру 

дитячої та юнацької творчості Войнилівської селищної ради ОТГ за роботу 

«Зимова красуня» (керівник Суслик О.М.) 

Гурток «Хореографія» Богородчанського центру позашкільної освіти 

Богородчанської районної ради за роботу «Балерина» (керівник Бочкур І.В.) 

Гурток «Крою та шиття» Болехівського будинку дитячої та юнацької 

творчості Болехівської міської ради за роботу «Ялиночка-рукодільниця» 

(керівник Лохман Г.М.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


