
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ «ГРАНІ» 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 
НАКАЗ 

11 червня 2021 р                             м. Запоріжжя                                              № 49/1 

 
Щодо проміжних підсумків проведення  
творчого фестивалю ідей «Навчи мене» 
 

З метою популяризації технічного конструювання як однієї з форм розвитку 
дитячої та учнівської технічної творчості, виявлення обдарованих, талановитих дітей, 
що мають конструкторське мислення; активізації творчої ініціативи підлітків та 
залучення дітей та молоді до науково - технічної творчості шляхом створення  
відеоконтенту та розміщенням його у соціальній мережі було організовано та 
проведено з 01 по 30 травня 2021 року травневого етапу творчого фестивалю ідей 
«Навчи мене» (далі - Фестиваль). 

Враховуючи Інформаційно-методичні рекомендації щодо проведення творчого 
фестивалю ідей «Навчи мене» (далі – Рекомендації) 

 
НАКАЗУЮ: 
 
1. Затвердити учасників Фестивалю за період з 01 по 30 травня 2021 року: 

№ 
з/п 

ПІБ автора Назва роботи 
Вік 

автора 
Назва закладу Керівник 

1. 
Барко Ольга 
Іванівна 

 «Космічний 
пейзаж» 

53 
роки 

Запорізький ліцей "Логос" 
Запорізької міської ради 
Запорізької області 

 

2. 
Барко Ольга 
Іванівна 

 «Ілюзія» 
53 

Роки 

Запорізький ліцей "Логос" 
Запорізької міської ради 
Запорізької області 

 

3. 
Барко Ольга 
Іванівна 

 «Емоджи» 
53 

роки 

Запорізький ліцей "Логос" 
Запорізької міської ради 
Запорізької області 

 

4. 

Колеснікова 
Таїсія 
Олександрівна 

«Крок» 
9 

років 

Енергодарський навчально-
виховний комплекс №1 
Енергодарської міської 
ради Запорізької області 
 

Поліщук І. О. 

5. 
Король Назар 
В`ячеславович 

«Музика 
мандрує 

світом…» 

10 
років 

Комунальний заклад 
«Розівський будинок 
дитячої творчості» 
Розівської селищної ради 
Розівського району 
Запорізької області 
 

Ковтун Т. В., 
Баранова І. А. 



6. 
Мамай Ксенія 
Сергіївна 

«Майстер – 
клас «Мак – 

квітка 
пам’яті» 

 

13 
 років 

студія м’якої іграшки Палац 
дитячої та юнацької 
творчості Мелітопольської 
міської ради Запорізької 
області 

Болбат Ю. В. 

7. 
Мамай Ксенія 
Сергіївна 

«Майстер – 
клас «Мак – 

квітка 
пам’яті» 

 

13 
 років 

студія м’якої іграшки Палац 
дитячої та юнацької 
творчості Мелітопольської 
міської ради Запорізької 
області 

Болбат Ю. В. 

8. 

Мащенко Раян 
Гасимович «Фоторамка» 

5 
років 

Заклад дошкільної освіти 
(дитячий садок) № 108 
"Теремок" Запорізької 
міської ради 

Хаземова Н. В. 

9. 

Постников 
Михайло 
Олександрович 

«Великодній 
заєць від 

Михайла» 

7 
 років 

Комунальний заклад 
загальної середньої освіти 
"Балабинська гімназія 
"Престиж" Кушугумської 
селищної ради Запорізького 
району Запорізької області 
(філія КЗ ЗОЦНТТУМ 
«Грані» ЗОР) 

Бабакова О.В. 

10. 

Унжакова 
Анастасія 
Романівна 

«Я люблю 
квіти» 

8 
років 

Комунальний заклад 
загальної середньої освіти 
"Балабинська гімназія 
"Престиж" Кушугумської 
селищної ради Запорізького 
району Запорізької області 
(філія КЗ ЗОЦНТТУМ 
«Грані» ЗОР) 

Бабакова О.В. 

11. 

Яковлева 
Олександра 
Олександрівна 

«Чарівне місто» 
15 

років 

Мелітопольський навчально-
виховний комплекс №16 
Мелітопольської міської ради 
Запорізької області 

Кириленко Л. В. 

 
2. Культорганізаторам Еделю М.Г., Куцаконь Т.А. розмістити на офіційному 

сайті закладу та на сторінці Організатора Конкурсу у соціальній мережі Facebook 
проміжні підсумки Фестивалю. 

3. Завідувачу відділом Смирновій А.В. підготувати електронні дипломи КЗ 
«ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР (за участь). 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР 
Арутюняна В.Е. 

Директор                         __________________              Сергій Богданов 
З наказом ознайомлені: 
________________ ________________ ________________ ________________ 
________________ ________________ ________________ ________________ 
________________ ________________ ________________ ________________ 
________________ ________________ ________________ ________________ 
 


