
донЕtIъкл оБлАсF{л лЕрхtАв нА АдмIш с трАlця
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ

|2.04.2021

ДОШtЪКШl ОБЛАСШЙ IEHTP ТЕХНIЧНОi ТВОРЧОСТI ДIТЕЙ ТА
юнАцтвА

нАкАз

м. Слов'янсък J\ъ 26

Про пiдсумки rrроведеЕня обласного етапу ВсеукраiЪсъкоi виставки-конкурсу
науково-технiчноi творчостi учнiвсъкоТ молодi <Наш пOшук i творчiсть - тобi,
Украiно!>

На виконання наказу директора департаменry освiти i науки ЩонецькоТ
облдержадмiнiстрацiТ вiд 17.0З.202l JYs 80116З-2I-ОД <Про проведення
обласного етапу ВсеукраТнсъкоi виставки-конкурсу науково-технiчноi творчостi
учнiвськоi молодi <Наш пошук i творчiсть - тобi УкраТно!>> з 22.03.202| по
|2.а4.2а21 fiонецьким обласним центром технiчноТ творчостi дiтей та юнацтва
було проведено оцiнку ексгrонатiв, представлених на обласний етаrr
ВсеукраТнськоТ виставки-конкурсу науково-технiчноТ творчостi улнiвсъкоТ
молодi <<Наш rтошук i творчiсть - тобi, УкраТно!> (далi - Виставка-конкурс).

Виставка-конкурс проводилася у двох вiкових категорiях за п'ятьма
роздiлами.

На Виставку-конкурс було подано 94 експонати вихованцiв закладiв
позашкiльноi освiти та закладiв загЁLпъноi середньоi освiти MicT i районiв областi.

Вiдповiдно до рiшення журi

НАКАЗУIо:

1. Нагородити дипломами I ступеня {онецького обласного центру технiчноi
творчостi дiтей та юнацтва:

Артема Гуревича, вихованця гуртка <<Конструювання повiтряних змiiв>>

СтанцiТ юних TexHiKiB КостянтинiвськоТ мiсъкоТ ради ДонецъкоТ областi, за
ексrrонат <Вертолiт Ка-50 <Чорна акула>;

Богдана Рикуша, вихованця гуртка <<Ракетомоделювання)) fiонецького
обласного цеI-Iтру технiчноТ творчостi дiтей та юнацтва, за експонат <<Модель

зенiтноi ракети>>;
Вадима Шабаева, вихованця гуртка <<Космiчне моделювання>

Позашкiльного навч€tпъного закладу Станцiя юних TexHiKiB ЩружкiвськоТ MicbKoT

ради,,ЩонецъкоТ областi, за експонат <<Космiчний корабелъ <OpioH>>;
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Владислава Коршенка, вихованця гуртка кСудномодельний> КомунальнOго
закладу <<Мiсъкий Щентр науково-технiчноТ творчостi учнiвськоi молодi
м. Марiуполя>):, за експонат <Вiтрильник мрiй>;

Владу Сiдаш, вихованку гуртка <ApxiTeKTypHe моделювання>>
Комунального закладу <Станцiя юних TexHiKiB м. Слов'янсъка)>, за експонат
<<Вартова вежа>);

Володимира Андрiснка, вихованця ryртка <<Авiамодельний>> Комунального
закладу <Станцiя юних TexHiKiB м. Слов'янсъка), за ексrтонат <Лiтак <<Су-27>>;

Володимира Огаренка, вихованця ryртка <<Космiчне моделювання>
Позашкiльного навчалъного заюIаду Станцiя юних TexHiKiB fiружкiвськоТ мiсъкоТ
ради fiонецькоi областi, за експонат <<Космодром <<Андромеда}>;

Ганну ,Щудник, вихованку гуртка <<Технiчний дизайн>> Щонецького
обласного центру технiчноТ творчостi дiтей та юнацтвц за ексIIонат <Торшер для
LOL та Hairdorables>>;

fiениса Явтушенка, вихованця гуртка <<Автомоделюваннл> Позашкiльного
навчального закладу <Станцiя юних TexHiKiB вiддiлу освiти Покровськоi мiсъкоi
ради fiонецъкоТ областi>>, за експонат <<Моделъ копiя БАГГI АБ - 88>;

Сгора Гаврилюка, вихованця гуртка <<Радiоелектронне конструювання>
.Щонецъкого обласного центру технiчноi творчостi дiтей та юнацтва, за експонат
<<Торшер для LOL та Hairdorables>;

Сгора Яненка, вихованця гуртка <<Ракетомоделювання>) Щонецького
обласного центру технiчноi творчостi дiтей та юнацтва, за експонат <<Модель
зенiтноТ ракети>;

IBaHa Туркова, вихованця гуртка <<Космiчне моделюванЕя>> Позашкiльного
навч€шьного закладу Станцiя юних TexHiKiB !ружкiвськоТ MicbKoT ради
tонецъкоТ областi, за експонат <<Космодром <Андромеда);

Iллю Колозiна, вихованця ryртка <Судномодельний> Позашкiльного
навчалъного закладу Станцiя юних TexHiKiB ЩружкiвсъкоТ мiсъкоТ ради
ЩонецькоI областi, за експонат <<Брио>;

Iрину ТТТавшу, вихованку гуртка <<Космiчне моделювання)) Комуналъного
Закладу <Станцiя юних TexHiKiB м. Слов'янськаD, за експонат кМоделъ космiчноi
ракети (Р-7 Cxip;

Катерину Щербiну, вихованку гуртка <<Геометричне моделювання)>
Позашкiльного навчапъного закладу <Станцiя юних TexHiKiB вiддiлу освiти
Покровсъкоi MicbKoT ради Щонецъкоi областi>>, за експонат <<Потяп>;

Ксенiю Голубенко, вихованку ryртка <<Чарiвний бiсер> Станцii Юних
TexHiKiB вiддiлу освiти fiобропiлъсъкоi мiськоi ради, за експонат <<Нiчний
свiтилъник <<Виноградне сяйво>;

Любомира Онiщенка, вихованця ryртка <<Ракетомоделювання> Щонецького
обласного центру технiчноi творчостi дiтей та юнацтва, за експонат <<Космiчний
зонд);

Михайла Бондаря, вихованця ryртка <АвiамоделюванIш) .Щонецького
обласного центру технiчноi творчостi дiтей та юнацтвц за експонат <<Лiтаю>;
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Назара Лемешка, вихованця гуртка <<Авiамоделювання>) ,Щонецъкого
обласного центру технiчноi творчостi дiтей та юнацтва, з& експонат
<<ГелiкоптерD;

Олександра Мочалова, вихованця ryртка <<Конструювання повiтряних
змiiв> С,ганцiТ юних TexHiKiB КостянтинiвськоТ MicbKoT ради !онецькоi областi,
за експонат <<Вертолiт Ка-50 <<Чорна акулa>>;

Снiжану Будакову, вихованку гуртка <<Судномоделювання> Щонецъкого
обласного центру технiчноТ творчостi дiтей та юнацтва) за експонат <<Гафельний
тендер>;

Софiю Калiнiченко, вихованку гуртка <IVIодульне орiгамi>> СтанцiТ Юних
TexHiKiB вiддiлу освiти ,ЩобропiлъськоТ мiсъкоi ради, за експонат <<Свiтильник
<<Троянда>;

Тимофiя Челпана, вихованця ryртка <<Початково-технiчна творчiсть>>
Комунального закладу <<Мiсъкий Щентр на)/ково-технiчноi творчостi учнiвсъкоТ
молодi м. MapiyпoJul)>, за експонат <<Катушка Тесли>>;

Якова евтушенка, вихованця гуртка <<Радiоелектронне конструюва,ння>
,Щонецъкого обласного цеЕтру технiчноТ творчостi дiтей та юнацтва, за експонат
<<Тауерський Mico>.

2. Нагородити дишломами II ступеня Щонецького обласного центру
технiчноТ творчостi дiтей та юнацтва:

Алiну Пришдегry, вихованку гуртка <<Виготовлення cyBeHipiB>
Позашкiпъного навчаJIьного закладу <<Станцiя юних TexHiKiB вiддiлу освiти
ПокровськоТ MicbKoT ради Щонецъкоi областi>, за експонат <Фахверковi
будиночки>;

Анну Гасич, вихованку ryртка <<Початкове технiчне моделювання>>
Позашкiльного навч€lJIъного закладу <Станцiя юних TexHiKiB вiддiлу освiти
ПокровсъкоТ MicbKoT ради ,ЩонецъкоТ облаотi)>, за експонат <<Млин>>;

Богдана Сироткина, вихованця ryртка <Авiамодельний>> Комунального
закладу кСтанцiя юних TexHiKiB м. Слов'янська)), за експонат кЛiтак кЯк-50>;

Василя Рябченка, вихованця гуртка <<Юний винахiдник)> Ifозашкiльного
навчаjIьного закладу Станцiя юЕих TexHiKiB
,ЩонецькоТ областi, за експонат <<Космольот>;

ЩружкiвськоТ мiсъкоТ ради

Вiталiя fiовжика, вихованця ryртка <Юнi винахiдники)) ,Щонецького
обласного центру технiчноТ творчостi дiтей та юнацтва, за експоЕат <<Акустична
аудiоколонкаD;

Владислава Прокiна, вихованця гуртка <<Автомоделюванню> fiонецького
обласного центру технiчноi творчостi дiтей та юнацтва, за експонат <<Лiтак

<<Yengeance>> Mk.Ib;
Щанила Бойка, вихованця гуртка <<Початкове технiчне моделювання>>

Позашкiльного навчаJIьного закjIаду <Станцiя юних TexHiKiB вiддiлу освiти
ПокровськоТ MicbKoT ради fiонецькоТ областi>>, за експонат <<Свiтильник
<<Дачнию>;



4

,Щениса Кузюру, вихованця гуртка <<Ракетомодельний> Станцii юних
TexHiKiB вiйськово-цивiлъноi адмiнiстрацiТ MicTa Торецьк ,ЩонецькоТ областi, за
експонат <<Модель ракети>;

Едуарда Гушецъкого, вихованця гуртка <<Креативне рукодiпля>> Станцii
Юних TexHiKiB вiддiлу освiти ЩобропiльськоТ MicbKoT ради, за експонат
<Старовинний замою);

Слизавет1, Попову, вихованку гуртка <ApxiTeKTypHe моделюваннfl)
Комуналъного закладу кСтанцiя юних TexHiKiB м. Слов'янсъка>, за експонат
<<Каплиця>>;

Слисея Сiручану, вихованця ryртка <Моделiст-конструктор) Станцii Юних
TexHiKiB вiддiлу освiти Щоброгriлъсъкоi MicbKoT ради, за експонат <<faHK

<<Пантера>>;

Костянтина Городяна, вихованця ryртка <<Констрl,товання трансгlортноТ
технiки>> Комунального закладу <Станцiя юних TexHiKiB м. Слов'янська>, за
ексrrонат <<Ретро-авто>> ;

Максима Крикуненка, вихованця гуртка <Судномоделъний> Станцii юних
TexHiKiB Костянтинiвсъкоi мiськоi ради ,Щонецькоi областi, за експонат <<VIодель-

копiя патрульного катеру <Хаябусо;
Матвiя Гужву, вихованця гуртка <<Судномодельний> Позашкiлъного

навчаJIьного закладу Станцiя юних TexHiKiB ЩружкiвськоI MicbKoT ради
flонецъкоТ областi, за експонат <<Вiтрильна яхта);

Матвiя Литвиненка, вихованця гуртка <<Автомоделюваннfi) (KiMHaTHi
кордовi моделi) Позашкiльного навчаJIъного закладу <<Станцiя юних TexHiKiB
вiддiлу освiти ПокровськоТ мiськоi ради .Щонецькоi областi>>, за експонат
<<Моделъ кордового автомобiлл>;

lVIатвiя Скрипника, вихованця Бiлицького комунального закладу загалъноТ
середнъоТ освiти I-II ступенiв J\lЪ 8 Щобропiльськоi MicbKoT ради Щонецъкоi
областi, за експонат <<Вулканiчна магмa>};

Микиту Щiтрiха, вихованця гуртка uКедр) Мангушсъкого районного центру
дитячоТ творчостi, за експонат <<IfepKBa>>;

микиту ]тlgцgдggа, вихованця ryртка <радiоелектронне конструювання))
Щонецъкого обласного центру технiчноТ творчостi дiтей та юнацтва, за експонат
<<Прилад для перевiрки батарейою>;

Михайла TeTepiHa, вихованця ryртка <<Умiлi руки> Комуналъного закпаду
<Мiський Щентр науково-технiчноТ творчостi }^лнiвсъкоi молодi м. Марiуполп>,
за експонат <Лiтак <<Тягни-штовхай>>;

Олексiя Кущенка, вихованця ryртка <Судномодельний> Позашкiльного
навч€LгIьного закладу Станцiя юних TexHiKiB .Щружкiвськоi мiськоi ради
,Щонецькоi областi, за експонат <<Тримаран>;

Полiну Скрипник, вихованку гуртка <<Початкове технiчне моделювання)
Позашкiльного навчалъного закладу <<Станцiя юних TexHiKiB вiддirry освiти
Покровськоi мiсъкоI ради lонецъкоi областi>, за експонат <<Свiтильник <<Куля>;



Тимофiя Павлова,, вихованця гуртка <<Початкове технlчне моделюванняD
Станцii юних TexHiKiB Костянтинlвськоr мiськоi ради ЩонецькоТ областi, за
експонат <<Модель ракети>).

З. Нагородити дипломами III ступеня Щонецъкого обласного центру
технlчно1 творчост1 дlтеи та юЕацтва:

Вiолетту Тамбовцеву. вихованку гуртка <<Робота з деревиноюD Станцii
Юних TexHiKiB вiддiлу освiти ,ЩобропiльсъкоТ MicbKoT р&ди, за експонат
<<Телевежа <<Схiдна перлина>>;

Влада f,ьяченка, вихованця гуртка <<Юний винахiднию> Позашкiльного
навчапъного закладу Станцiя юних TexHiKiB !ружкiвськоi мiсъкоТ ради
fiонецькоi областi, за експоцат <<Бронетранспортер)>;

fiаниiла Мiщенка, вихованця гуртка <<Автомоделювання>) Щонецъкого
обпасного центру технiчноТ творчостi дiтей та юнацтва, за експонат <<Гоночний

Дует);
Щанила Васечка, вихованця ryртка <<Початкове технiчне моделювання

молодших школярiв>> Районного позашкiльного закладу <<Волноваська станцiя
юних TexHiKiB>>, за експонат <Субмарина>);

Дар'ю Резнiк, вихованку Бiлицького комунаlrъного закJIаду загалъноi
середньоТ освiти I-II ступенiв ЛЬ 8 fiобропiльськоi MicbKoT ради Щонецькоi
областi, за експонат <<ЕкспериментаJIьна установка <<Знайди пару>;

ар'ю Степанову, вихованку гуртка <<Космiчне моделюваннrID
Позашкiльного навч€Lirъного закладу Станцiя юних TexHiKiB Щружкrвськоi мlськоi
ради !онецькоi областi, за експонат <Робот космонавт-дослiднию>;

fiмитра Старинсъкого, вихованця гуртка <<Радiоелектронне конструювання>)
,Щонецького обласного центру технiчноТ творчостi дiтей та юнацтва, за експонат
<<Бабусина хатинкa>);

Елъдара fiрагана, вихованця гуртка кНародна творчiсть>> Районного
позашкiльного закJIаду <<Волновасъка станцiя юнltх TexHiKiB>>, за експонат
(LAND CRLJISEb>;

IBaHa Ковалъова, вихованця гуртка <КонструюваннlI транспортноТ технiки>>
Комуналъного закладу <Станцiя юних TexHiKiB м. Слов'янська>), за експонат
<Буксир>;

IBaHa Лабзу, вихованця Святогорiвськоi загапъноосвiтньоТ школи I-
III сryпенiв ЩобропiльськоТ MicbKoi ради ЩонецькоТ областi, за експонат
<<Свiтильник <<Танок iз зiркою>;

Кирила Стрiлецъкого, вихованця гуртка <Судномоделювання>> Щонецького
обласного центру технiчшоТ творчостi дiтей та юнацтва, за експонат <<Танк Т-
70М>;

Ксенiю Лакiзу, вихованку гуртка <Космiчне моделюванЕя)) Комунального
закпаду кlVIiський I_{eHTp науково-технiчноi творчостi 1.,лнiвськоi молодi
м. lVIарiуполя), за експонат <Лунохiд>;
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Лъва Хtелезняка, вихованця гуртка <Рiзьблення по дереву>) fiонецъкого
обл.асного центру технiчноТ творчостi дiтей та юнацтв4 за експонат <<Свiтилъник
<<Метелики>>;

Миколry Гпадкова, вихованця ryртка <<Авiамоделювання>> КомунаJIьного
закладу <Мiсъкий I_{eHTp науково-технiчноi творчостi учнiвськоТ молодi
м. VlapiyпoJul>, за експонат <Лiтак з гумовим мотором);

Мирона Козар, вихованця ryртка <<Судномодельний>> Комуналъного закладу
<<Мiський Центр науково-технiчноi творчостi yrHiBcbKoT молодi м. Марiуполя>>,
за ексгIонат <Корабель вiкiнгiв>;

Нryена fанг Куанга, вихованця гуртка <Космiчне моделювання та
конструювання>> СтанцiТ юних TexHiKiB управлiння освiти Краматорськоi MicbKoi
ради,,ЩонецькоТ областi, за експонат (СУ - 33>;

Олександра Кудрiна, вихованця гуртка <<Початкове технiчне моделювання>
Станцii юних TexHiKiB Костянтинiвськоi мiсъкоТ ради Щонецькоi областi, за
експонат <Гойдалка>;

Олексiя Стрiлецького, вихованця гуртка <Судномоделюваннл> fiонецького
обласного центру технiчноi творчостi дiтей та юнацтва, за експонат <<Перший

росiйський корабелъ <<Ореп>;

Полiну,.Щудкiну, вихованку гуртка <<Початкове технiчне моделювання)
Станцii юних TexHiKiB КостянтинiвськоТ мiсъкоТ ради ,ЩонецькоТ областi, за
експонат <<Нiчник <Сова>>;

Руслана Пустовiта, вихованця ryртка <<Юний винахiдникD
навчаJIъного закладу Станцiя юних технlкlв
ЩонецъкоТ областi, за експонат <<Штурмовик);

ЩружкiвськоТ

Савелiя Ткаченка, вихованця ryртка <Картинг> Позашкiльного навчального
закладу <станцiя юних TexHikiB вiддiлу освiти Покровськоi Micbkoi ради
ЩонецькоТ областi>>, за експонат <<Моделъ карта класу <<Пiонер>>;

Софiю Гасич, вихованку гуртка <<Початкове технiчне моделювання>)
Позашкiлъного навчального закладу <Станцiя юних TexHiKiB вiддiлу освiти
ПокровськоТ мiсъкоi ради ЩонецькоТ областi>, за експонат <Щерква>;

Софiю Кузнецову, вихованку гуртка <<Гармонiя декору)) Бахмутсъкого
мiського I_{eHTpy технiчноi творчостi дiтей та юнацтва, за експонат <<Казковий
будинок>;

позашкiлъного
мiсъкоi ради

Софiю Нечаеву, вихованку гуртка <Технiчний дизайн>> Щонецького
обласного центру технiчноi творчостi дiтей та юнацтва, за експонат <Бабусина
хатинка)).

4. Нагородити грамотами Щонецького обласного центру технiчноi творчостi
дiтей та юнацтва керiвникiв гурткiв за гriдготовку
Виставки-конкурсу:

Аллу N{отузенко, керiвника гуртка <<Початкове
Позашкiльного навчапьного закладу <<Станцiя юних
ПокровськоТ MicbKoi ради,Щонецъкоi областi>>;

переможцlв та призерrв

технiчне моделюваЕняD
TexHiKiB вiддiлry освiти
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Андрiя Журка, керiвника гуртка <<Автомоделювання) Позашкiльного
навчаJIьного закладу <Станцiя юних TexHiKiB вiддiлу освiти Покровсъкоi MicbKoT

ради !онецъкоТ областi>;
Анлрiя Калугiна, керiвника гуртка <Авiамодельний>> Комуналъного закладу

<Мiський I{eHTp науково-технiчноТ творчостi учнtвсько1 молод1 м. Марiуполя>;
Антона IBaHoBa, керiвника ryртка <Радiоелектронне конструюваннrD)

lонецького обласного центру технiчноi творчостi дiтей та юнацтва;
Бориса Архiпова, керiвника гуртка <<Ракетомоделювання)) fiонецького

обласного центру технiчноi творчост1 дlтеи та юнацтва;
Валерiя Гагарiна, керiвника гурткiв <Авiамоделювання>) та

<<Автомоделюваннл> Щонецъкого обласного центру технiчноi творчостi дiтей та
юнацтва;

Валерiя Журка, керiвника гуртка <<Автомоделювання (KiMHaTHi кордовi
моделi) Позашкiльного навчаJIьного закладу <<Станцiя юних TexHiKiB вiддilгу
освiти ПокровсъкоТ MicbKoT ради ЩонецъкоТ областi>>;

Валерiя Неминущого, керiвника гуртка <Юнi винахiдники)) Щонецького
обласного центру технiчноТ творчост1 дlтеи та юнацтва;

Валерiя Стрiлецького, керiвника гуртка <<Судномоделювання>> {онецького
обласного центру технiчноi творчостi дiтей та юнацтва;

Вiолету Кузъмiну, керiвника ryртка <Чарiвний бiсер> СтанцiТ }Оних
TexHiKiB вiддi-lгу освiти Щобропiльськоi MicbKoi ради;

Bipy Тарасенко, вчителя Бiлицького комунаJIъного закладу загальноТ
середнъоТ освiти I-II ступенiв JYs В ЩоброuiпьсъкоТ мiсъкоТ ради Щонецъкоi
областi;

Вiталiя Баранова, керiвника гуртка <<Юний винахiднию> Позашкiлъного
навчального закладу Станцiя юЕих TexHiKiB fiружкiвськоТ мiсъкоТ ради
tонецькоТ областi;

Володимира Телiуса, керiвника ryртка <Рiзъблення по деревр> ,Щонецъкого
обласного центру технiчноi творчостi дiтей та юнацтва;

Вячеслава Козлова, керiвника гуртка <<Космiчне моделювання>)
Комунального закладу <<Мiський I_{eHTp науково-технiчноТ творчостi учнiвськоi
молодi м. VIapiyпoJuID;

Вячеслава Козлова, керiвника гуртка <<Ракетомоделювання>),.Щонецъкого
обласного центру технiчноТ творчостi дiтей та юнацтва;

Геннадiя Баранова, керiвника ryртка <<Кедр) Мангушського районного
центру дитячоТ творчостi;

Георгiя Лисих, керiвника гуртка <<Судномодельний> Комунального закладу
<Мiський I_{eHTp науково-технiчноТ творчостi учнiвсъкоТ молодi м. IVIарiуполя>;

Iгоря Братищенка, керiвника гуртка <<Космiчне моделювання>
Позашкiльного навчаJIьного закладу Станцiя юних TexHiKiB lружкiвськоТ MicbKoT

ради fiонецькоТ областi;
Марину Шаданiю, вчителя СвятогорiвськоТ загаJIьноосвiтньоТ школи I-

III ступенiв Щобропiльськоi MicbKoi ради ЩонецькоТ областi;
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Микоrry MocKBiHa, керiвника ryртка <<Космiчне моделювання та
макетування>> Станцii юних TexHiKiB управлiння освiти КраматорськоТ мiсъкоТ

ради;
Наталiю Близнюк, керiвника гуртка <<Народна творчiстъ>> Районного

позашкiлъЕого закJIаду <<В олноваgька станцiя юних TexHiKiB>>;

Наталiю Щаренсъку, керiвника ryртка <<Початкове технiчне модеJIюваЕня>
Позашкiльног0 навч€Iпьного закJIаду <<Станцiя юних TexHiKiB вiддiлу освiти
Покровськоi MicbKoi ради,ЩонецькоТ областi>> ;

Наталiю Рижих, керiвника ryртка <<Технiчний дизайю> ,Щонецъкого
обласного центру технiчноi творчостi дiтей та юЕацтва;

Наталю Кузнецову, керiвника ryртка <<Гармонiя декору>) Бахмутського
мiсъкого Центру технiчноi творчостi дiтей та юнацтва;

Натаrшо Пришеrry, керiвника ryртка <<Виготовлення cl.BeHipiB>
Позашкiлъного ЕавчЕLпьного закJIаду кСтанцiя юЕих TexHiKiB вiддiлу освiти
Покровськоi мiсъкоi ради ,Щонецькоi областЬ;

Наталю Сухомлiн, керiвника ryртка <<Робота з деревиною> Станцii Юних
TexпiKiB вiддirry освiти ,ЩобропiльськоТ мiсъкоТ ради;'

Оксану Варцабу, керiвника ryртка <<Початкове технiчне мOдеJIюванн;D)
ПозашкiлъЕого навчЕ}JIьного закладу <<Станцiя юних TexHiKiB вiддiлу освiти
ПокровськоТ MicbKoT ради,Щонецькоi областЬ> ;

Олега Братищенка, керiвника ryртка <<Судномоделъний>> Позашкiльного
ЕавчаJIьного закладу Станцiя юних TexHiKiB ,ЩружкiвсъкоТ MicbKoi ради
ЩонецькоТ областi;

Олега Конова"зшока, керiвника гуртка <<Картинп> ПозашкtльЕого
навчсlJIъного закJIаду <<Станцiя юних TexHiKiB вiддiлу освiти ПокровськоТ MicbKoT

ради,Щонецькоi областi>>;

Олександра Легейду, керiвника ryртка <<Конструювання повiтряних змiiЪ>>

Станцii юних TexHiKiB Костянтинiвсъкоi мiськоi ради ,Щонецькоi областi;
Олександра Шапталу, керiвника ryртка <<Моделiст-конструктор)> Станцii

Юних TexHiKiB вiддiлу освiти ,ЩобропiльськоТ мiсъкоТ ради;
Олетrу Брссву, керiвника ryртка <<Початкове технiчне моделювання)> СтанцiТ

юЕих TexHiKiB Костянтинiвськоi MicbKoi ради ýонецькоi областi;
Олену Кобзеву, керiвника ryртка <<Початкове технiчне моделювання))

Позашкiльного н&вчuIпьного закдаду <<Станцiя юЕих TexHiKiB вiддiлу освiти
ПокровсъкоТ MicbKoT ради fiонецькоТ областi>;

Олену Ляшеву, вчитеJI;I Бiлицъкого комунаJIьнOго закJIаду загалъноТ
середньоi освiти I-II ступенiв Jф 8 ЩоброuiлъськоТ мiсъкоi ради ,Щонецькоi
областi;

Олену Рожненко, керiвника гуртка <<Технiчний дизайп> ,Щонецъкого
обласного центру технiчноТ творчостi дiтей та юнацтва;

Павла Гребенюка, керiвника ryртка <<Космiчне модеJIюваЕшD>
Комуналъного закJIаду <<Станцiя юних TexHiKiB м. Слов'янськФ);

Павла Лобова, керiвника ryртка <Авiамоделъний>> Комунального закладу
<<Станцiя юних TexHiKiB м. Слов'янська>};
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Сергiя Вербiна, керiвника гуртка <Умiлi руки>) Комунального закладу
<Мiсъкий IfeHTp науково-технiчноi творчостi улнiвськоi молодi м.Марiуполя>;

Сергiя Клименка, керiвника rypTKiB <<Конструювання транспортноТ TexHiKю>
та <<ApxiTeKTypHe моделювання)> Комуналъного закладу <Станцiя юних TexHiKiB
м. Слов'янсъка)>;

Сергiя Поспслова, керiвника гуртка <РадiоелектроЕне конструювання>)

fонецького обласного центру технiчноТ творчостi дiтей та юнацтва;
Тамару IBaHoBy, керiвника гуртка <<Креативне рукодiлля>> Станцii Юних

TexHiKiB вiддiлу освiти ЩобропiлъськоТ MicbKoT ради;
Тетяну Куценко, керiвника гуртка <<Початково-технiчна творчiсть>>

Комунального закJIаду <<Мiсъкий Щентр науково-технiчноi творчостi 1"rнiвсъкоi
молодi м. Марiуlrоля>);

Юрiя Самбула, керiвника гуртка <<Ракетомодельний>> Станцii юних TexHiKiB
вiйськово-цивiльноi адмiнiстрацiТ MicTa Торецьк,.ЩонецькоТ областi;

IОрiя Черепахiна, керiвника гуртка <<Судномодельний>> Станцii юних
TexHiKiB Костянтинiвськоi мiсъкоi ради Щонецькоi областi ;

Яну Лазарев1., керiвника гуртка <<Початкове технiчне моделювання
молодших школярiв>> РайоЕного позашкiльного закладу <<Волноваська станцiя
юних TexHiKiB>>;

Яну Литвин, керiвЕика ryртка <<Модулъне орiгамi>> Станцii Юних TexHiKiB
вiддiлу освiти fiобропiлъськоТ MicbKoT ради.

5. Завiдувачу вiддiпу спортивно-технiчноi роботи BiKTopii Андросовrй
переможцiв та призерiв обласного етапу уЗабезпечити )п{асть робiт

Всеукраiнськiй виставцi-конкурсi робiт науково-технiчноi творчостi учнiвськоi
молодi <<Наш пошук i творчiсть - тобi, Украiно!>.

6. Контролъ за виконанням наказу заJIишаю за собою.

В.о. директора олена кАЛIГАСВА


