
 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 

 

 

Н А К А З  

 
 

28 березня 2017                                    м. Київ                              № 03-11 

 

 

Про підсумки проведення Всеукраїнських  

відкритих змагань на Кубок України з  

автомодельного спорту серед учнівської молоді  

(кордові моделі, молодші школярі) 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.12.2016р. 

№ 1626 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік ( за 

основними напрямами позашкільної освіти) з 26 по 28 березня ц.р. на базі 

Тульчинського районного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді були проведені Всеукраїнські відкриті змагання на Кубок України з 

автомодельного спорту серед учнівської молоді (кордові моделі, молодші 

школярі). 

У змаганнях взяли участь шість команд (23 учасники, 6 тренерів та 6 

суддів) з Волинської, Вінницької, Тернопільської, Черкаської областей та з 

міста Луцька, Тульчина. 

 Відповідно до рішення суддівської колегії  

 

 

Н А К А З У Ю: 

 

 

1. Нагородити  команди: 

1.1. Дипломом 1-го ступеня та кубком - команду Вінницької області. 

1.2. Дипломом 2-го ступеня – команду Тульчинського районного центру 

науково - технічної творчості учнівської молоді. 

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

2. Нагородити переможців та призерів у класах моделей дипломами 

відповідних ступенів та медалями:  

 

        Клас «ЕЛ-О»: 

1 місце – Нетребу Нікіту, члена команди Вінницької області; 

2 місце – Островського Владислава, члена команди Тернопільської області; 
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3 місце – Черкевича Віталія, члена команди Тульчинського районного 

центру науково - технічної творчості учнівської молоді. 

 

Клас «ЕЛ-К»: 

1 місце – Любімова Віталія, члена команди Вінницької області; 

2 місце – Бойко Дмитра, члена команди Тульчинського районного центру 

науково – технічної творчості учнівської молоді; 

3 місце – Філіпчука Євгена, члена команди Тернопільської області. 

 

Клас «ЕЛ-АЕРО»: 

1 місце – Олійника Олександра, члена команди Вінницької області; 

2 місце – Буряка Назара, члена команди Тернопільської області; 

3 місце – Руру Олександра, члена команди Черкаської області. 

 

Клас «ЕЛ-Іграшка»: 

1 місце – Войтюк Ірину, члена команди Вінницької області; 

2 місце – Кузь Дениса, члена команди Тульчинського районного центру 

науково - технічної творчості учнівської молоді; 

3 місце – Філіпчука Євгена, члена команди Тернопільської області. 

 

3. Нагородити Грамотою Українського державного центру позашкільної 

освіти за підготовку команд - переможців змагань: 

Любімова Володимира Володимировича – керівника команди Вінницької 

області; 

Войтюка Олексія Васильовича - керівника команди Тульчинського 

районного центру науково - технічної творчості учнівської молоді; 

Якиміва Андрія Ярославовича - керівника команди Тернопільської області. 

4. Нагородити Подякою Українського державного центру позашкільної освіти 

за якісну підготовку та проведення змагань:  

колектив Вінницького обласного центру технічної творчості учнівської 

молоді; 

колектив Тульчинського районного центру науково - технічної творчості 

учнівської молоді. 

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

виховної роботи - Левіну І.Є. 

 

 

Директор                                                                                                     Г.А. Шкура 

 


