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02.10.2015                                   м. Київ                        № 10-02 

 

 

Про підсумки проведення  

Всеукраїнських змагань учнівської молоді 

з авіамодельного спорту  

(повітряний бій) 

 

 

          Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.04.2015 

№ 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 29 вересня по 02 жовтня ц. р. у 

смт. Міжгір’я Закарпатської області Українським державним центром 

позашкільної освіти спільно з Закарпатським обласним центром науково-

технічної творчості учнівської молоді проведено Всеукраїнські змагання 

учнівської молоді з авіамодельного спорту (повітряний бій).  

У заході взяли участь 6 команд з регіонів України: Волинської, 

Закарпатської, Київської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської областей.  

Всього прийняло участь - 25 учасників. 

   Відповідно до рішення суддівської колегії 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1.  Нагородити: 

1.1. Дипломом І-го ступеня та кубком Українського державного центру 

позашкільної освіти (далі – УДЦПО ) команду Закарпатської області; 

1.2. Дипломом ІІ-го ступеня команду  Київської 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-I (дизельні двигуни 1,5 см): 

I місце – Клименка Євгена, вихованця КЗ Київської обласної ради «Центру 

творчості дітей та юнацтва Київщини»; 

II місце – Малету Дмитра, вихованця Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 
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III місце – Немцева Дмитра, вихованця Черкаського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді. 

у класі моделей F-2-D (дизельні двигуни 2,5 см): 

I місце – Когутича Євгена, вихованця Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

II місце – Міленіна Данилу, вихованця  УДЦПО; 

III місце – Чепенюка Юрія, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації. 

у класі моделей F-2-D (калильні двигуни 2,5 см): 

I місце – Маді Річарда, вихованця Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді; 

II місце – Клименка Євгена, вихованця КЗ Київської обласної ради «Центру 

творчості дітей та юнацтва Київщини»; 

III місце – Піскорського Ростислава,  вихованця Черкаського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді. 

3. Нагородити грамотами УДЦПО керівників команд, які підготували 

призерів змагань: 

 Ільченка  Олексія Івановича , керівника гуртків Закарпатського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 Садомова Віктора Анатолійовича, керівника авіамодельного гуртка КЗ 

Київської обласної ради «Центру творчості дітей та юнацтва Київщини»; 

 Килимника Михайла Миколайовича, керівника авіамодельного гуртка 

Станції юних техників міста Умані, Черкаської області. 

4.  Оголосити подяку УДЦПО за якісне судівство змагань: 

         Леник Андріанні Йосипівні, завідувачу відділом організаційно-масової 

роботи Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді; 

         Стельмаху Дмитру Володимировичу, керівнику гуртка Закарпатського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської; 

          Ільченку Олексію  Івановичу, керівнику гуртків Закарпатського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

         Садомову Дмитру Вікторовичу, судді національної  категорії, м. Києва; 

         Козаченку Сергію Васильовичу, керівнику авіамодельного гуртка Станції 

юних техників міста Умані, Черкаської області; 

         Солодовнику Сергію Вікторовичу, керівнику гуртка Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді управління освіти і науки Волинської 

облдержадміністрації. 

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

виховної роботи – Левіну І.Є. 

 

 

Директор                                                                                            Г. А. Шкура 


