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НАКАЗ 

02. 03. 2021р.                                      м.Львів                                  № _5__ 

Про підсумки обласної виставки-конкурсу  

 дитячої творчості «Техніка майбутнього+» 

Відповідно до Плану масових заходів Комунального закладу Львівської 

обласної ради «Львівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді» (надалі – КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ») на 2021 рік, затвердженого департаментом 

освіти і науки Львівської облдержадміністрації у лютому-березні  2021 року 

проведено обласний конкурс творчих робіт серед школярів «Техніка майбутнього+». 

На конкурс подано  89 робіт  вихованців   Малої академії мистецтв м.Комарно, 

Сокальської станції юних техніків,  СЮТ м.Червонаграда, Кам’янка-Бузького 

районного ЦДЮТ,  Центру творчості дітей та юнацтва Галичини м. Львова, Буського 

БДЮТ, ЦДЮТ Жовківської міської ради та  КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ». 

Журі відзначило  зацікавленість юних митців Львівщини у виконанні робіт за 

запропонованою тематикою. Діти працювали у різних техніках, у своїх роботах 

висвітлювали різноманітні проблеми суспільства та цивілізації, пропонували їх 

вирішення. Чимало робіт говорить про стурбованість маленьких громадян нашої 

країни дуже важливими питаннями – захист нашої Вітчизни та охорона   

навколишнього середовища, порятунок людей при надзвичайних ситуаціях,  допомога 

особам з особливими потребами тощо. Новою цього річ була тема віртуального 

простору – його вплив на формування молодої людини. Усе це свідчить про те, що  

виконанню конкурсних робіт передувала значна робота не лише учасників, але і їх 

педагогів. Водночас, запропонована тематика дала можливість школярам 

продемонструвати свої вміння зображати власний погляд на певну проблему, а також 

проявити політ власної фантазії. Цікавими були коментарі конкурсантів до своїх 

робіт. Це допомогло членам журі краще зрозуміти їх суть.  

Цікаві й майстерно виконані конкурсні роботи надійшли за напрямками 

«Макет» і «Панно, аксесуари та прикраси з електронного брухту», а тому дають 

сподівання на продовження цих напрямів як сучасних видів творчості. 



Поряд з тим, на конкурс було подано кілька робіт з недостатньою інформацією 

навіть про автора а чи без назви роботи. Частина робіт не містила коментарів до них.  

Деякі представлені роботи не відповідали запропонованій тематиці. Такі 

роботи журі, відповідно до Умов обласного конкурсу, не розглядало.    

Згідно з  Умовами проведення конкурсу та на підставі протоколу журі від 

01.03.2021 року    

НАКАЗУЮ: 

1. Визнати переможцями та нагородити грамотами Комунального центру 

Львівської обласної ради «Львівський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді» :  

за напрямком «Малюнок»: 

у молодшій віковій групі: 

І місце:  
- Буньо Єву, вихованку гуртка ДПМ  МАМ м.Комарно (керівник гуртка – 

Вовк Л.Ю.), за роботу «Веселковий космос»; 

- Грицака Максима, вихованця студії раннього естетичного виховання 

«Равлик» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини (на базі церкви Покрови 

Пресвятої Богородиці, педагог – Богдан З.Л.), за роботу «Розумні двері»; 

- Закуракіну Маргариту, вихованку студії раннього естетичного 

виховання «Равлик» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини (на базі церкви 

Покрови Пресвятої Богородиці, педагог – Богдан З.Л.), за роботу «Будинок, 

вирощений як дерево»; 

- Котис Анну, вихованку студії раннього естетичного виховання «Равлик» 

Центру творчості дітей та юнацтва Галичини (на базі церкви Покрови Пресвятої 

Богородиці, педагог – Богдан З.Л.), за роботу «Машина-садівник»; 

- Портах Емілію, вихованку студії раннього естетичного виховання 

«Равлик» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини (педагог – Богдан З.Л.), за 

роботу «Квітка-модельєр»; 

- Прохоренка Антона, вихованця гуртка технічного дизайну Сокальської 

районної станції юних техніків, за роботу «Роботи-друзі»; 

- Федун Марію,  студії раннього естетичного виховання «Равлик» Центру 

творчості дітей та юнацтва Галичини (на базі церкви Покрови Пресвятої 

Богородиці, педагог – Богдан З.Л.), за роботу «Одяг для польотів – альтернатива 

транспорту»; 

ІІ місце: 

- Вудвуда Андрія,  вихованця студії раннього естетичного виховання 

«Равлик» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини (на базі церкви Покрови 

Пресвятої Богородиці, педагог – Богдан З.Л.), за роботи «Персональні телескоп і 

літаюча тарілка»; 

- Левчук Оксану, вихованку студії раннього естетичного виховання 

«Равлик» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини (на базі церкви Покрови 

Пресвятої Богородиці, педагог – Богдан З.Л.), за роботу «Будинок, який літає»; 

- Лясковську Поліну, вихованку гуртка технічного дизайну Сокальської 

СЮТ (педагог – Баран Б.І.), за роботу «Домашній робот»; 

- Остапик Юлію, вихованку гуртка технічного дизайну СЮТ 

м.Червонограда (педагог – Ворончук Н.І.), за роботу «Космічна мрія»; 

- Остапика Олександра,  вихованця гуртка технічного дизайну СЮТ 

м.Червонограда (педагог – Ворончук Н.І.), за роботу «Машина часу»; 



- Хомишина Марка, вихованця відділу технічної творчості Центру 

творчості дітей та юнацтва Галичини (педагог – Степанишин З.М.), за роботу 

«Бойовий роботозавр для захисту кордонів»; 

- Яковлєва Вадима, вихованця гуртка радіоелектронного конструювання 

КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ» (педагог Адамовський І.В.), за роботу «Корабель, яким 

керує робот»; 

ІІІ місце: 

- Бариляк Вікторію, вихованку гуртка образотворчого мистецтва МАМ 

м.Комарно (керівник гуртка – Пеленська Г.І.), за роботу «Подорож космічним 

простором»; 

- Мацюка Олексія, вихованця гуртка юних операторів КХ-радіостанції КЗ 

ЛОР «ЛОЦНТТУМ» (педагог – Адамовський І.В.), за роботу «Мирний космос – 

єдиний»; 

- Осередчук Соломію, вихованку гуртка ДПМ  (педагог – Мисько І.І.), за 

роботу «Земля – цариця Всесвіту». 

у середній віковій групі: 
І місце:  

- Вовкуна Сергія, вихованця гуртка моделювання сувенірів КЗ ЛОР 

«ЛОЦНТТУМ» (на базі Великокодівського НВК «ЗНЗ І-ІІІст. –ДНЗ», керівник 

гуртка – Пшик Н.С.), за роботи «Водяна еко-машинаі» та «Портал-машина»;  

- Іваницьку Юлію, вихованку гуртка декоративно-ужиткового мистецтва 

Малої академії мистецтв м.Комарно  (педагог – Вовк Л.Ю.), за роботи «Чудо-

машина, яка зриває яблука» та «Космічний ігроленд»; 

- Лаврик Марту, вихованку гуртка декоративно-прикладного мистецтва 

Малої академії мистецтв м.Комарно (педагог – Вовк Л.Ю.), за роботу 

«Дослідження планет»; 

- Макогоненко Анну-Марію, вихованку відділу технічної творчості 

ЦТДЮГ м.Львова (педагог – Богдан З.Л.), за роботу «Кіт-шпигун»; 

- Мушак Єву та Вилущак Віру, вихованок гуртка моделювання іграшок-

сувенірів КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ» (на базі СШ№75 ім.Лесі Українки м.Львова, 

керівник гуртка – Мелимук О.Д.), за  роботу «Подорожі без кордонів»; 

- Тимківа Ярослава, вихованця гуртка радіоелектронного конструювання 

КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ» (педагог – Адамовський І.В.), за роботу «Ліфт «Говерла»; 

- Третьякову Анну, вихованку гуртка образотворчого мистецтва Буського 

БДЮТ (педагог – Гачкевич К.Ю.), за роботу «Літаючі скейти»; 

- Шевченко Софію, вихованку гуртка моделювання іграшок-сувенірів КЗ 

ЛОР «ЛОЦНТТУМ» (на базі СШ№75 ім.Лесі Українки м.Львова, керівник гуртка 

– Мелимук О.Д.), за  роботу «Життя у віртуальному світі»; 

- Юзич Марію, вихованку гуртка декоративно-ужиткового мистецтва 

Малої академії мистецтв м.Комарно (педагог – Вовк Л.Ю.), за роботу «Міста на 

орбітах планет»; 

ІІ місце: 

- Блажевську Олену, вихованку гуртка ПТМ Сокальськоі станції юних 

техніків (педагог – Пащук Г.С.), за роботу «У міжчасовий простір»; 

- Боднар Ілону, вихованку гуртка декоративно-прикладного мистецтва 

Малої академії мистецтв м.Комарно (педагог – Вовк Л.Ю.), за роботу 

«Космонавти»; 



- Грабар Ольгу, вихованку гуртка декоративно-ужиткового мистецтва 

Малої академії мистецтв м.Комарно (педагог – Вовк Л.Ю.), за роботу «Космічна 

гра»; 

- Дашко Анастасію, вихованку гуртка декоративно-прикладного 

мистецтва Малої академії мистецтв м.Комарно (педагог – Вовк Л.Ю.), за роботу 

«Цукеркова галактика»; 

- Закриничного Віталія, вихованця гуртка «Юний художник» ЦДЮТ 

Жовківської міської ради (педагог – Барилко Ю.М.), за роботу «Марсохід»; 

- Михайлишин Юліану, вихованку гуртка декоративно-ужиткового 

мистецтва Малої академії мистецтв м.Комарно (педагог – Вовк Л.Ю.), за роботу 

«Швидкісна міжгалактична дорога»; 

- Коцан Мар’яну, вихованку гуртка декоративно-прикладного мистецтва 

Малої академії мистецтв м.Комарно (педагог – Грабар Є.І.), за роботу «Квітучий 

космос»; 

- Новікова Максима, вихованця гуртка декоративно-прикладного 

мистецтва Малої академії мистецтв м.Комарно (педагог – Вовк Л.Ю.), за роботу 

«Захоплення планет»; 

- Петренко Андріану, вихованку гуртка технічного дизайну  Станціі юних 

техніків м.Червонограда (педагог – Ворончук Н.І.), за роботу «Космічний 

простір»; 

- Шведу Анастасію, вихованку гуртка декоративно-прикладного 

мистецтва Малої академії мистецтв м.Комарно  (педагог – Вовк Л.Ю.), за роботи 

«Бланета Букви» та «Полуничне кафе»; 

ІІІ місце: 

- Бодюк Вероніку, вихованку гуртка образотворчого мистецтва Малої 

академії мистецтв м.Комарно  (педагог – Сех О.Л.), за роботу «Дослідники 

космосу»; 

- Гулеватого  Костянтина,  вихованця технічного відділу ЦТДЮГ 

м.Львова (педагог – Степанишин З.М.), за роботу «Робот-дослідник»; 

- Качалу  Марію, вихованку гуртка декоративно-прикладного мистецтва 

Малої академії мистецтв м.Комарно  (педагог – Пеленська Г.І.), за роботу «Між 

світами»; 

- Лев Анастасію, вихованку гуртка декоративно-прикладного мистецтва 

Малої академії мистецтв м.Комарно (педагог – Вовк Л.Ю.), за роботу «Планета 

червоної квітки»; 

- Мельника Богдана, вихованця гуртка «Юні розвідники» ЦДЮТ 

Жовківської міської ради (педагог – Барилко Ю.М.), за роботу «Електрокар»; 

- Савчишин Ярину, вихованку гуртка декоративно-прикладного 

мистецтва Малої академії мистецтв м.Комарно (педагог – Вовк Л.Ю.), за роботу 

«Світ планет»; 

у старшій віковій групі: 
І місце:  

- Альбіновську Анну, вихованку гуртка образотворчого мистецтва 

Буського БДЮТ (педагог – Гачкевич К.Ю.), за роботу «Чудо-окуляри»; 

- Грещак Марію, вихованку гуртка крою і шиття  ЦДЮТ Жовківської 

міської ради (педагог – Барилко Ю.М.), за роботу «Авто «Пегас»; 

- Донця Радомира, вихованця гуртка радіоелектронного конструювання 

КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ» (педагог – Адамовський І.В.), за роботу «Бойовий робот»; 

- Дунець Антоніну, вихованку зразкової арт-студії «Колорит» КЗ «Центр 

дитячої та юнацької творчості Кам’янка-Бузької міської ради (керівник – 

Снігірьова А.С.), за роботу «Годинник майбутнього»; 



- Кучму Марію,  вихованку гуртка крою і шиття  ЦДЮТ Жовківської 

міської ради (педагог – Барилко Ю.М.), за роботу «Кролячі думки»; 

- Наконечну Віталіну, вихованку гуртка технічного дизайну Сокальської 

станції юних техніків (педагог – Баран Б.І.), за роботу «Смачного!» 

- Савчин Вікторію, вихованку гуртка образотворчого мистецтва Буського 

БДЮТ (педагог – Гачкевич К.Ю.), за роботу «Швидка штучна допомога»; 

-  Троцько Олену, вихованку гуртка технічного дизайну Сокальської 

станції юних техніків (педагог – Баран Б.І.), за роботу «Енергія»; 

- Шевченко Анастасію, вихованку гуртка технічного дизайну 

Сокальської станції юних техніків (педагог – Баран Б.І.), за роботу «Аквакосмос»; 

- Яцентюк Анну, вихованку гуртка «Технічний дизайн» Сокальської 

районної станції юних техніків (керівник гуртка – Б.І. Баран, за роботу «Робот-

помічник»;  

ІІ місце: 

- Гаванчак Вероніку, вихованку гуртка декоративно-прикладного 

мистецтва Малої академії мистецтв м.Комарно (педагог – Грабар Є.І.), за роботи 

«Вітаю тебе, Космос!» та «Я – ваш друг!»; 

- колектив вихованців гуртка художньої вишивки КЗ ЛОР «Навчально-

реабілітаційний центр «Світанок» з поглибленою професійною підготовкою» 

(педагог – Уляницька Л.Б.), за роботу «Роботи»; 

- Сех Людмилу, вихованку гуртка образотворчого мистецтва Малої 

академії мистецтв м.Комарно  (педагог – Сех О.Л.), за роботу «Об’єкт далекого 

простору»; 

ІІІ місце: 

-  Бубелу Юліана, вихованця гуртка технічного дизайну Сокальської 

станції юних техніків (педагог – Баран Б.І.), за роботу «Індустрія майбутнього»; 

- Гаванчак Вероніку, вихованку гуртка декоративно-прикладного 

мистецтва Малої академії мистецтв м.Комарно (педагог – Грабар Є.І.), за роботи 

«Вітаю тебе, Космос!» та «Я – ваш друг!»; 

- Радовенчик Дарію, вихованку гуртка  радіоелектронного конструювання 

КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ» (керівник гуртка – Адамовський І.В.), за роботу «Робот-

рятівник»; 

- Радовенчика Данила, вихованця гуртка радіоелектронного 

конструювання КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ» (керівник гуртка – Адамовський І.В.), за 

роботу «Робот-годівничка»; 

- Томц Марту, вихованку  гуртка крою і шиття ЦДЮТ Жовківської 

міської ради (педагог – Барилко Ю.М.), за роботу «Дистанційна машина для 

грошей»; 

за напрямком «Комікс»: 
І місце:  

- Рижок Соломію, вихованку судномодельного гуртка Сокальської 

районної станції юних техніків (керівник гуртка – Ю. В. Рижок, за роботу «Чудо-

кухня»;  

- колектив вихованців гуртка юних журналістів КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ» 

(на базі Новороздільської СШ№4, педагог Мохнацька С.О.) за роботу «Професія 

журналіста – через 100 років.». 

 



за напрямком «Макет»: 
І місце:  

- Браташа Владислава, вихованця студії дизайну «Креатив» КЗ «Центр 

дитячої та юнацької творчості Кам’янка-Бузької міської ради (керівник – Зінчук 

В.Т.), за роботу «Станція венероходця» 

- Рижок Анну, вихованку автомодельного гуртка Сокальської районної 

станції юних техніків (керівник гуртка – І.О.Бедь), за роботу «Марс-4»; 

ІІ місце:  

- Радимського Назарія, вихованця автомодельного гуртка Сокальської 

районної станції юних техніків (керівник гуртка – І.О.Бедь), за роботу 

«Відпочинок на Марсі»; 

за напрямом «Панно, аксесуари та прикраси з електронного брухту» 

І місце:  
- колектив вихованців гуртка «Творча майстерня» ЦДЮТ 

Жовківської міської ради (педагог – Кудик О.С.), за роботу «Чорне і біле» 

- Мізерника Маркіяна, вихованця радіотехнічного гуртка 

Сокальської районної СЮТ (керівник гуртка – Баран Б.І.), за роботу «Король»; 

- Кремінця Станіслава, вихованця радіотехнічного гуртка 

Сокальської районної СЮТ (керівник гуртка – Баран Б.І.), за роботи «Кінь» та 

«Слон»; 

- Магеру Маркіяна, вихованця радіотехнічного гуртка Сокальської 

районної СЮТ (керівник гуртка – Баран Б.І.), за роботу «Тура»; 

 

 

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор                                                                             С.А.Опенько          
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