
Про підсумки обласної 
виставки-конкурсу науково-технічної 
творчості учнівської молоді 
«Наш пошук і творчість -  тобі, Україно!» 
в режимі онлайн

На виконання наказу департаменту освіти, науки та молодіжної 
політики облдержадміністрації від 30.03.2021 № 78 «Про проведення 
обласної виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді 
«Наш пошук і творчість -  тобі, Україно!» в режимі онлайн» 07 травня 
2021 року проведено підсумки обласної виставки-конкурсу науково- 
технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість -  тобі, 
Україно!» (далі -  Виставка-конкурс).

На Виставку-конкурс представлено понад 120 робіт учнів закладів 
загальної середньої освіти, вихованців закладів позашкільної освіти з 
Городенківської, Долинської, Івано-Франківської, Калуської, Коломийської, 
Косівської, Надвірнянської, Рогатинської, Тисменицької, Тлумацької 
міських, Богородчанської, Делятинської, Рожнятівської, Солотвинської 
селищних, Верхнянської, Дубівської, Рожнівської сільських рад області, 
Івано-Франківського обласного державного центру науково-технічної 
творчості учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради, а також учнів 
Вищого професійного училища № 13 м. Івано-Франківська, Вищого
професійного училища сервісного обслуговування техніки м. Івано-Франківська.

Виставка-конкурс проводилась в таких номінаціях: «Радіоелектроніка 
та електротехніка», «Промислова техніка», «Транспортні засоби», 
«Сільськогосподарська техніка», «Технічні навчальні посібники», «Ігри та 
ігращки з елементами техніки», «Техніка майбутнього», «Спортивно-



технічне моделювання», «Архітектура і будівництво», «Робототехніка», 
«Вироби з матеріалів вторинного використання».

На підставі підсумкового протоколу журі

НАКАЗУЮ:

1. Відзначити дипломами Івано-Франківського обласного державного 
центру науково-технічної творчості учнівської молоді переможців Виставки- 
конкурсу (додаток 1).

2. Відзначити подяками департаменту освіти, науки та молодіжної 
політики облдержадміністрації педагогічних працівників за високий рівень 
підготовки переможців Виставки-конкурсу (додаток 2).

3. Керівникам місцевих органів управління освітою довести наказ до 
відома керівників закладів загальної середньої, професійної (професійно- 
технічної) та позашкільної освіти.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 
департаменту -  начальника управління освіти і науки департаменту освіти, 
науки та молодіжної політики облдержадміністрації І. Гаврилюка.



Додаток 1
до наказу департаменту 
освіти, науки та молодіжної 
політики облдержадміністрації 
від/С .̂б^ .̂ 2021р. №

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

1. Номінація «Радіоелектроніка та електротехніка»
Молодша вікова група (10-15 років)

Перше місце
Печеніщук Денис Васильович, вихованець гуртка «Конструювання 

приладів радіоелектроніки» Косівського центру дитячої творчості Косівської 
міської ради (робота «Автомат захисту установок електроспоживачів від 
несправностей у мережі», керівник Бейсюк Д.І.)
Друге місце

Півнюк Павло Андрійович, вихованець гуртка «Радіоелектроніка та 
електротехніка» Станції юних техніків Надвірнянської міської ради (робота 
«Світильник «Собачка», керівник Лозинський Я.М.)
Третє місце

Кузьмин Максим Андрійович, вихованець гуртка «Основи
робототехніки і комп’ютерного моделювання» Коломийського навчально- 
виробничого центру творчості учнівської молоді Коломийської міської ради 
(робота «Електромобіль», керівник Масловський 0 .0 .)

Старша вікова група (16-18 років)
Перше місце

Мартинюк Сергій, вихованець гуртка робототехніки Івано-
Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 
учнівської молоді (робота «Поворотний пристрій для дзеркал концентратора 
сонячної енергії», керівник Логутенков Ю.В.)
Друге місце

Романенчук Влад Орестович, вихованець радіотехнічного гуртка 
Будинку творчості дітей та юнацтва м. Яремче (робота «Функціональний 
генератор на контролері АШЗІЛМО», керівник Корнійчук І.Я.)

Учні закладів професійно-технічної освіти, студенти закладів фахової
перед вищої освіти

Перше місце
Пігур Іларіон Іванович, Кітура Юрій Іванович, вихованці гуртка 

«Радіоелектронне конструювання» Івано-Франківського обласного



державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді (робота 
«Лабораторний двополярний блок живлення», керівник Павлишин З.М.)

2. Номінація «Промислова техніка»
Молодша вікова група (10-15 років)

Перше місце
Сорока Андрій Романович, вихованець гуртка «Юні конструктори 

приладів радіоелектроніки» Долинської станції юних техніків Долинської 
міської ради (робота «Сенсорний світильник», керівник Мицак М.Є.)
Третє місце

Федорів Атрем Іванович, вихованець гуртка «Технічний дизайн» Івано- 
Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 
учнівської молоді (робота «Верстат для виготовлення гардин з бісеру», 
керівник Кривень С.І.)

Старша вікова група (16-18 років)
Друге місце

Плесканко Андрій Володимирович, вихованець гуртка
«Робототехніка» Долинського будинку дитячої та юнацької творчості 
Долинської міської ради (робота «Автоматичне подавання їжі домашнім 
тваринам», керівник Костюк В.В.)

Учні закладів професійно-технічної освіти, студенти закладів фахової
передвищої освіти

Друге місце
Савчук Дмитро Васильович, вихованець гуртка «Радіоелектронне 

конструювання» Івано-Франківського обласного державного центру науково- 
технічної творчості учнівської молоді (робота «Регулятор температури», 
керівник Яців В.Д.)
Третє місце

Магас Владислав Володимирович, Скобель Руслан Романович, 
вихованці гуртка «Радіоелектронне конструювання» Івано-Франківського 
обласної о державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 
(робота «Диммер, Рн.=200^», керівник Павлишин З.М.)

3. Номінація «Транспортні засоби»
Молодша вікова група (10-15 років)

Перше місце
Шкраб’юк Василь Васильович, вихованець автомодельного гуртка 

Тлумацького будинку дитячої та юнацької творчості Тлумацької міської ради 
(робота «Військовий ретроавтомобіль», керівник Цимбалій В.В.)



Друге місце
Гльондер Олег Іванович, вихованець автомодельного гуртка 

Тлумацького будинку дитячої та юнацької творчості Тлумацької міської ради 
(робота «Діюча модель евакуатора», керівник Цимбалій В.В.)
Третє місце

Юзвак Сергій Сергійович, вихованець гуртка «Конструювання 
транспортної техніки» Івано-Франківського обласного державного центру 
науково-технічної творчості учнівської молоді (робота «Військовий 
реактивний літак», керівник Цимбалій В.В.)

Старша вікова група (16-18 років)
Перше місце

Білуник Анатолій Зіновійович, вихованець гуртка «Конструювання 
транспортної техніки » Івано-Франківського обласного державного центру 
науково-технічної творчості учнівської молоді (робота «Спецавтомобіль 
м н е» , керівник Цимбалій В.В.)

4. Номінація «Сільськогосподарська техніка»
Молодша вікова група (10-15 років)

Перше місце
Юрків Максим Олександрович, вихованець гуртка «Конструювання 

транспортної техніки» Івано-Франківського обласного державного центру 
науково-технічної творчості учнівської молоді (робота «Модель лісовоза», 
керівник Цимбалій В.В.)
Друге місце

Строїч Володимир Іванович, вихованець гуртка початкового 
технічного моделювання Центру дозвілля дітей та юнацтва Рожнівської 
сільської ради за серію робіт з пластиліну (керівник Філіпчук В.М.)
Третє місце

Семанчук Іван Віталійович, вихованець гуртка «Робототехніка» Центру 
позашкільної освіти Богородчанської седищної ради (робота «Електрокар- 
трактор-екскаватор», керівник Борищак Т.М.)

Старша вікова група (16-18 років)
Друге місце

Пинзар Назар Ярославович, вихованець гуртка «Художня обробка 
деревини» КЗПО «Центр дитячої та юнацької творчості» Городенківської 
міської ради (робота «Макет грейдера», керівник Новицький О.В.)



Перше місце
Дуб Петро Євгенович, вихованець гуртка «Геометричне моделювання» 

Рогатинського центру дитячої та юнацької творчості Рогатинської міської 
ради (робота «3-0 Карта світу», керівник Гайда О.І.)
Друге місце

Процак Діана, вихованка гуртка «Основи комп’ютерної графіки та 3-0 
моделювання» Тлумацького будинку дитячої та юнацької творчості 
Тлумацької міської ради (робота «УкрПаз», керівник Посацький Р.В.)
Третє місце

Ходоровський Станіслав, вихованець гуртка «Конструювання 
повітряних зміїв» Івано-Франківського обласного державного центру 
науково-технічної творчості учнівської молоді (робота «Органайзер 
Автокран», керівник Лесів А.І.)

Старша вікова група (16-18 років)
Друге місце

Шикор Сергій Петрович, вихованець гуртка технічної творчості 
Дубівського ліцею Дубівської сільської ради (робота «Пристрій для 
шліфування криволінійних поверхонь», керівник Киркуш І.Д.)

6. Номінація «Ігри та іграшки з елементами техніки» 

Молодша вікова група (10-15 років)
Перше місце

Козак Марія-Богдана Василівна, вихованка гуртка «Конструювання 
повітряних зміїв» Станції юних техніків Надвірнянської міської ради (робота 
«Іграшка-головоломка «Тетріс», керівник Лозинський Я.М.)
Друге місце

Климович Сергій, вихованець гуртка «Умілі руки» Яблунського ліцею 
Солотвинської селищної ради (робота «Іграшка «Атлет на перекладині», 
керівник Климович М.М.)
Третє місце

Титиш Ігор Ігорович, вихованець гуртка початкового технічного 
моделювання Княжолуцького ліцею Долинської міської ради (робота «Гра- 
тренажер «Карусель», керівник Пенгрин Л.В.)

5. Номінація «Технічні навчальні посібники»
Молодша вікова група (10-15 років)

Старша вікова група (16-18 років)
Перше місце

Струк Олексій Васильович, вихованець гуртка «Ткацтво» 
Зарічанського ліцею ім. В. Яворського Делятинської селищної ради (робота 
«Ліфт», керівник Стручинська О.В.)



Друге місце
Дмитрів Михайло Васильович, вихованець гуртка «Конструювання 

пристроїв робототехніки і електронної автоматики на платформі АІШІЛНО 
Міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді м. Івано- 
Франківська (робота «Робот на платформі АШЗЦШО, який рухається по 
лінії», керівник Аронець О.В.)
Третє місце

Тороус Микола Михайлович, вихованець гуртка «Радіоелектронне 
конструювання Саджавецького ліцею Коломийської міської ради (робота 
«Електромузичний інструмент», керівник Романюк М.Я.)

7. Номінація «Техніка майбутнього»
Молодша вікова група (10-15 років)

Перше місце
Шаламай Володимир Васильович, вихованець гуртка

«Авіамоделювання» Івано-Франківського обласного державного центру 
науково-технічної творчості учнівської молоді (робота «Таймерна модель 
планера», керівник Соколовський М.В.)
Друге місце

Петрик Владислав Володимирович, учень 7 класу Парищенського 
ліцею Надвірнянської міської ради (робота «Модель плаваючого танка 
«Хижак», керівник Петрик В.В.)
Третє місце

Бурковський Данило Сергійович, вихованець гуртка
«Судномоделювання» Центру науково-технічної творчості учнівської молоді 
Калуської міської ради (робота «Стендова модель річкового катера», 
керівник Галишинець О.С.)

8. Номінація «Спортивно-технічне моделювання»
Молодша вікова група (10-15 років)

Перше місце
Царик Олександр Андрійович, вихованець автомодельного гуртка 

Тлумацького будинку дитячої та юнацької творчості Тлумацької міської ради 
(робота «Діюча модель швидкісного пасажирського катера», керівник 
Цимбалій В.В.)
Друге місце

Мазурик Володимир Вікторович, вихованець гуртка «Конструювання 
транспортної техніки» Івано-Франківського обласного державного центру 
науково-технічної творчості учнівської молоді (робота «Спортивний 
автомобіль», керівник Цимбалій В.В.)



Третє місце
Рибчинський Артем Юрійович, вихованець гуртка авіамоделювання 

Станції юних техніків Надвірнянської міської ради (робота «Планер «Орел», 
керівник Гаврилюк І.М.)

Старша вікова група (16-18 років)
Перше місце

Білуник Анатолій Зіновійович, вихованець автомодельного гуртка 
Тлумацького будинку дитячої та юнацької творчості Тлумацької міської ради 
(робота «Трицикл», керівник Цимбалій В.В.)
Друге місце

Кондрат Тарас Тарасович, учень Верхнянського ліцею Верхнянської 
сільської ради (робота «Хай тихо стане в нас від миру», керівник 
Галій Л.Р.)

9. Номінація «Архітектура та будівництво»
Молодша вікова група (10-15 років)

Перше місце
Луців Владислав Юрійович, вихованець гуртка «Історико-технічне 

стендове моделювання» Станції юних техніків Надвірнянської міської ради 
(робота «Ключниця «Замкова брама», керівник Гаврилюк І.М.)
Друге місце

Пастух Руслан Миколайович, вихованець гуртка «Технічний дизайн» 
Долинської станції юних техніків Долинської міської ради (робота 
«Будиночок на колесах», керівник Сова Г.І.)
Третє місце

Удод Юлія Олегівна, вихованка гуртка «Творча майстерня» Центру 
науково-технічної творчості учнівської молоді Калуської міської ради 
(робота «Макет житлової зони з елементами ландшафту», керівник 
Пукіш Г.М.)

Старша вікова група (16-18 років)
Перше місце

Гайовий Максим Васильович, вихованець гуртка «Архітектурне 
моделювання» Івано-Франківського обласного державного центру науково- 
технічної творчості учнівської молоді (робота «Будинок мрії», керівник 
Фокшей Б.І.)
Друге місце

Мицкан Роман Іванович, вихованець гуртка «Технічний дизайн» Івано- 
Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 
учнівської молоді (робота «Шаховий набір «Битва», керівник Хрущ А.П.)



Третє місце
Кирлик Філіп, вихованець гуртка «Технічний дизайн» Івано- 

Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 
учнівської молоді (робота «Проект ґудзиковий», керівник Тхорик І.М.)

10. Номінація «Робототехніка»
Молодша вікова група (10-15 років)

Перше місце
Вінтоняк Василь Михайлович, вихованець гуртка «Основи 

робототехніки і комп’ютерного моделювання» Коломийського навчально- 
виробничого центру творчості учнівської молоді, Лендюк Роман Романович, 
учень Коломийського ліцею № 9 Коломийської міської ради за серію робіт 
«Марсохід», «Гусеничний робот» (керівник Масловський 0 .0 .)
Друге місце

Базавляк Анатолій, Гриньків Владислав, вихованці гуртка «Основи 
програмування за програмою «СООЕ СШВ» Тлумацького будинку дитячої 
та юнацької творчості Тлумацької міської ради (робота «Робот-сортувальник 
сміття», керівник Добровольська Л.Я.)
Третє місце

Кубриш Андрій Васильович, вихованець гуртка «Основи 
робототехніки на платформі АКВЦШО» Станції юних техніків 
Надвірнянської міської ради (робота «Машинка Миша», керівник Мельник 
Б.В.)

Старша група (16-18 років)
Перше місце

Тумир Юрій, вихованець гуртка «Радіоелектронне конструювання 
пристроїв автоматики та робототехніки» комунального закладу позашкільної 
освіти «Центр освітніх інновацій» (робота «Автоматичний безконтактний 
дозатор антисептика на платформі АІШІЯМО», керівник Аронець О.В.)
Друге місце

Угорчук Ірина Володимирівна, учениця Надвірнянського ліцею 
«Престиж» Надвірнянської міської ради за серію робіт «Інфрачервоний 
тахометр на АКВІЛНО», «Пірометр на АКВЦШО» (керівник Угорчук В.В.) 
Третє місце

Салівон Андрій Олександрович, вихованець гуртка «Основи 
робототехніки і комп’ютерного моделювання» Коломийського навчально- 
виробничого центру творчості учнівської молоді, Бирчак Денис Віталійович, 
учень Коломийського ліцею № 9 Коломийської міської ради за серію робіт 
«Розумні речі», «Багатофункціональний робот» (керівник Масловський 0.0.)



Перше місце
Ткачук Іван, Броніцький Степан, Лазорищак Юрій, вихованці гуртка 

«Конструювання транспортної техніки» Івано-Франківського обласного 
державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді за серію 
робіт «Картинг», «Трицикл» (керівник Рудик І.В.)
Друге місце

Буній Ольга Олегівна, вихованка гуртка «Геометричне моделювання» 
Станції юних техніків Надвірнянської міської ради (робота «Карпатська 
ватра», керівник Бегметюк Л.М.)
Третє місце

Неспляк Олександр Олександрович, вихованець гуртка початкового 
технічного моделювання «Креативчик» Рожнятівського будинку дитячої та 
юнацької творчості Рожнятівської селищної ради за серію робіт «Авіараллі», 
«Автопарк картонного періоду», «Колядники» (керівник Туз Н.В.)

11. Вироби з матеріалів вторинного використання
Молодша вікова група (10-15 років)

Старша група (15-18 років)
Перше місце

Бівол Олександр Степанович, Тріщ Тарас Васильович, Катрич 
Владислав Володимирович, вихованці гуртка «Конструювання транспортної 
техніки» Івано-Франківського обласного державного центру науково- 
технічної творчості учнівської молоді (робота «Паровоз», керівник 
Рудик І.В.)
Друге місце

Кукура Тарас Орестович, вихованець гуртка «Технічне моделювання та 
конструювання» Центру науково-технічної творчості учнівської молоді 
Калуської міської ради (робота «Макет мікроскопа», керівник Янюк Г.П.) 
Друге місце

Левицька Анна Андріївна, вихованка гуртка «Технічний дизайн» 
Станції юних техніків Надвірнянської міської ради (робота «Годинник 
Робінзона Крузо», керівник Гайдаш В.М.)



Додаток 2
до наказу департаменту 
освіти, науки та молодіжної 
політики облдержадміністрації 
від ПА’ОР) 2021 р. № О

Список педагогічних працівників, які підготували переможців обласної 
виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді 

«Наш пошук і творчість -  тобі, Україно!»

Аронець Олександр Васильович, керівник гуртка «Радіоелектронне 
конструювання пристроїв автоматики та робототехніки» комунального 
закладу позашкільної освіти «Центр освітніх інновацій» Івано-Франківської 
міської ради;

Бейсюк Дмитро Іванович, керівник гуртка «Конструювання приладів 
радіоелектроніки» Косівського центру дитячої творчості Косівської міської 
ради;

Гаврилюк Ігор Миколайович, керівник гуртків Станції юних техніків 
Надвірнянської міської ради;

Гайда Оксана Ігорівна, керівник гуртка «Геометричне моделювання» 
«Рогатинського центру дитячої та юнацької творчості» Рогатинської міської 
ради;

Логутенков Юрій Вікторович, керівник гуртка робототехніки Івано- 
Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 
учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради;

Лозинський Ярослав Михайлович, керівник гуртків Станції юних 
техніків Надвірнянської міської ради;

Масловський Олексій Олексійович, керівник гуртка «Основи 
робототехніки і комп’ютерного моделювання» Коломийського навчально- 
виробничого центру творчості учнівської молоді;

Мицак Марія Євгенівна, керівник гуртка «Юні конструктори приладів 
радіоелектроніки» Долинської станції юних техніків Долинської міської 
ради;

Павлишин Зіновій Михайлович, керівник гуртка «Радіоелектронне 
конструювання» Івано-Франківського обласного державного центру науково- 
технічної творчості учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради;

Рудик Ігор Васильович, керівник гуртка «Конструювання транспортної 
техніки» Івано-Франківського обласного державного центру науково- 
технічної творчості учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради;



Соколовський Михайло Вікентійович, керівник гуртка 
«Авіамоделювання» Івано-Франківського обласного державного центру 
науково-технічної творчості учнівської молоді Івано-Франківської обласної 
ради;

Стручинська Олександра Володимирівна, керівник гуртка «Ткацтво» 
Зарічанського ліцею ім. В. Яворського Делятинської селищної ради;

Фокшей Богдан Іванович, керівник гуртка «Архітектурне 
моделювання» Івано-Франківського обласного державного центру науково- 
технічної творчості учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради;

Цимбалій Володимир Васильович, керівник гуртка «Конструювання 
транспортної техніки Івано-Франківського обласного державного центру 
науково-технічної творчості учнівської молоді Івано-Франківської обласної 
ради, керівник гуртків Тлумацького будинку дитячої та юнацької творчості 
Тлумацької міської ради.


