
 
 

 
 

  

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 

 

 

Н А К А З  

 
 

11 жовтня 2015                                      м. Київ                                №10-07 

 

 

Про підсумки проведення  

Відкритих змагань на Кубок 

України з кордових автомоделей 

серед учнівської молоді 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.04.2015р. 

№400 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на ІІ півріччя 2015 року за 

основними напрямами позашкільної освіти» з 08 по 11 жовтня 2015 р. у 

м.Миколаєві на базі Миколаївського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді проведено Відкриті змагання на Кубок України з 

кордових автомоделей серед учнівської молоді. 

У змаганнях взяли участь п’ять команд (51 учасник та 6 тренерів) з 

Дніпропетровської, Черкаської, Хмельницької, Миколаївської областей та 

Христинівської районної станції юних техніків. 

 Відповідно до рішення суддівської колегії  

 

 

Н А К А З У Ю: 

 

 

1. Нагородити команди : 

1.1. Дипломом 1-го ступеня - команду Черкаської області. 

1.2. Дипломом 2-го ступеня - команду Хмельнцької області. 

1.3. Дипломом 3-го ступеня - команду Дніпропетровської області. 

2. Нагородити переможців та призерів у класах моделей дипломами 

відповідних ступенів та медалями:  

Клас «Е1К»: 

1 місце - Ярощука Юрія, члена команди Христинівської районної станції 

юних техніків; 

2 місце – Юнаша Павла, члена команди Черкаської області; 

3 місце – Ковтанюка Владислава, члена команди Хмельницької області. 

Клас «Е2К»: 

1 місце - Буланова Іллю, члена команди Миколаївської області; 
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2 місце – Ковтанюка Владислава, члена команди Хмельницької області. 

3 місце – Баса Олександра, члена команди Черкаської області. 

Клас «ТЕМП-1»: 

1 місце - Очколяса Олександра, члена команди Черкаської області; 

2 місце – Хилика Ярослава, члена команди Черкаської області; 

3 місце – Мізерного Володимира, члена команди Христинівської районної 

станції юних техніків. 

Клас «ТЕМП-2»: 

1 місце - Хилика Ярослава, члена команди Черкаської області; 

2 місце – Більчука Володимира, члена команди Хмельницької області; 

3 місце – Мізерного Володимира, члена команди Христинівської районної 

станції юних техніків. 

Клас «АМ-1»: 

1 місце - Бондарчука Євгена, члена команди Христинівської районної 

станції юних техніків; 

2 місце – Зеленську Аліну, члена команди Дніпропетровської області; 

3 місце – Лактіонова Євгена, члена команди Христинівської районної 

станції юних техніків. 

Клас «АМ-1К»: 

1 місце - Очколяса Олександра, члена команди Черкаської області; 

2 місце - Бондарчука Євгена, члена команди Христинівської районної 

станції юних техніків; 

3 місце – Лактіонова Євгена, члена команди Христинівської районної 

станції юних техніків. 

Клас «АМ-2»: 

1 місце - Ярощука Юрія, члена команди Христинівської районної станції 

юних техніків; 

2 місце - Бондарчука Євгена, члена команди Христинівської районної 

станції юних техніків; 

3 місце – Хилика Ярослава, члена команди Черкаської області. 

Клас «АМ-2К»: 

1 місце - Мізерного Володимира, члена команди Христинівської районної 

станції юних техніків; 

2 місце - Лактіонова Євгена, члена команди Христинівської районної 

станції юних техніків; 

3 місце – Катерняка Вадима, члена команди Хмельницької області. 

3. Нагородити дипломами тренерів, що підготували переможців змагань у 

класах моделей. 

Ткаченко О.В., керівник команди Черкаської області; 

Лисенко В.М., керівник команди Христинівської районної станції юних 

техніків, Черкаської області; 

Федоров Д.П., керівник команди Миколаївської області; 

Штефко М.С., керівник команди Хмельницької області. 

4. Нагородити грамотами Українського державного центру позашкільної 

освіти за вагомий внесок у підготовку та проведення змагань: 
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Юрченко Л.Г., директора Миколаївського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді; 

Григораш К.О., заступника директора Миколаївського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

Кудінову О.В., методиста Миколаївського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді; 

Запорожець В.М., керівника гуртка Миколаївського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

Козловського Д.І., керівника гуртка Миколаївського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

Федорова Д.П., керівника гуртка Миколаївського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, головного суддю змагань. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи - Левіну І.Є. 

 

 

Директор                                                                                                    Г.А. Шкура 

 


