МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
НАКАЗ
06.07.2015

м. Київ

№ 07-01

Про підсумки проведення
Всеукраїнських змагань учнівської молоді
з авіамодельного спорту
(кордові моделі)
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.04.2015
№ 400 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційномасових заходів з дітьми та учнівською молоддю на ІІ півріччя 2015 року за
основними напрямами позашкільної освіти» з 03 по 06 липня ц.р. у м. Києві на
базі спортивного комплексу ТСО України «Чайка» Українським державним
центром позашкільної освіти проведено Всеукраїнські змагання учнівської
молоді з авіамодельного спорту (кордові моделі).
У змаганнях взяли участь 11 команд з 11 регіонів України:
Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Кіровоградської,
Київської, Сумської, Харківської, Хмельницької, Черкаської областей та міста
Києва.
Всього у заході прийняло участь 61 особа.
Відповідно до рішення суддівської колегії
НАКАЗУЮ:
1.
Нагородити:
1.1. Дипломом І-го ступеня та кубком Українського державного центру
позашкільної освіти (далі – УДЦПО) - команду Київської області;
1.2. Дипломом ІІ-го ступеня - команду Харківської області;
1.3. Дипломом ІІІ-го ступеня - команду Черкаської області.
2. Нагородити у класах моделей дипломами відповідних ступенів та медалями:
у класі моделей «F-2-А»:
I місце – Смирнова Анатолія, вихованця Харківського Палацу дитячої та
юнацької творчості;
II місце – Попова Кирила, вихованця Черкаського обласного центру науковотехнічної творчості учнівської молоді;
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III місце – Моісіяді Артура, вихованця Харківського Палацу дитячої та
юнацької творчості.
у класі моделей «F-2-В»:
I місце – Леонідова Микиту, вихованця Харківського Палацу дитячої та
юнацької творчості;
II місце – Кучера Миколу, вихованця Комунального закладу Київської обласної
ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»;
III місце – Лаврика Івана, вихованця Харківського Палацу дитячої та юнацької
творчості.
у класі моделей «F-2-С»:
I місце – Смирнова Анатолія та Моісіяді Артура, вихованців Харківського
Палацу дитячої та юнацької творчості;
II місце – Пахомова Єгора та Чередніченко Руслана, вихованців Черкаського
обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді;
III місце – Лободу Дмитра та Костюка Олександра, вихованців Комунального
закладу «Сумський міський центр науково-технічної творчості молоді».
у класі моделей «F-2-Е»:
I місце – Усатого Назара та Ткаченка Микиту, вихованців Черкаського
обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді;
II місце – Тригуб Анастасію та Андрійця Григорія, вихованців Комунального
закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»;
III місце – Сухого Валентина та Гвоздікова Володимира, вихованців
Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської
молоді.
у класі моделей «F-4-В»:
I місце – Корнуса Дмитра, вихованця Комунального закладу Київської обласної
ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»;
II місце – Рибку Максима, вихованця Хмельницького обласного центру
науково-технічної творчості учнівської молоді;
III місце – Лаврика Івана, вихованця Харківського Палацу дитячої та юнацької
творчості.
3.Нагородити грамотами УДЦПО керівників команд, які підготували призерів
змагань:
Садомова Віктора Анатолійовича, керівника авіамодельного гуртка
Центру технічної творчості молоді «Юність» м. Києва;
Бондаренка Юрія Миколайовича, завідувача науково-технічним відділом
Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості;
Рябухіна Сергія Володимировича, керівника авіамодельного гуртка
Черкаського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді.
4. Оголосити подяку УДЦПО за якісне судівство змагань:
Литвиненку Володимиру Павловичу, керівнику авіамодельного гуртка
Комунального закладу «Сумський міський центр науково-технічної творчості
молоді»;
Хімічу Леоніду Леонідовичу, керівнику авіамодельного гуртка
Вінницького міського Палацу дітей та юнацтва;
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Конченко Дмитру Вікторовичу, керівнику гуртка «Технічне
моделювання» Будинку юних техніків «Прометей» міста Біла Церква;
Жуку Андрію Борисовичу, керівнику гуртка Комунального закладу
«Сумський міський центр науково-технічної творчості молоді»;
Тормі Оскару Антоновичу, керівнику гуртка Закарпатського обласного
центру науково-технічної творчості учнівської молоді;
Лобову Павлу Сергійовичу, керівнику гуртка Комунального закладу
«Станція юних техніків» міста Слов’янська Донецької області;
Чумаку Володимиру Івановичу, керівнику гуртка Будинку дитячої та
юнацької творчості Олександрійської міської ради Кіровоградської області;
Стреленку Віталію Леонідовичу, керівнику гуртка Будинку дитячої та
юнацької творчості Олександрійської міської ради Кіровоградської області;
Соколову Геннадію Василійовичу, керівнику гуртка Хмельницького
Палацу творчості дітей та юнацтва.
5. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою.
Т.в.о. директора

І. Є. Левіна

