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14.09.2015                                   м. Київ                        № 09-04 

 

 

Про підсумки проведення  

Всеукраїнських змагань учнівської  

молоді з авіамодельного спорту  

(радіокеровані моделі) 

 

 

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 11 по 14 вересня ц. р. у м. Малині 

Житомирської області на базі Малинського міського центру науково-технічної 

творчості було проведено Всеукраїнські змагання учнівської молоді з 

авіамодельного спорту (радіокеровані моделі).  

У заході взяли участь 6 команд з: Вінницької, Волинської, 

Дніпропетровської, Житомирської, Хмельницької областей та міста Києва.  

Всього прийняло участь - 30 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 Дніпропетровської області. 

1.2. Дипломом ІІ-го ступеня команду Хмельницької області. 

1.3. Дипломом ІІІ-го ступеня команду Вінницької області. 

2. Нагородити у класах моделей дипломами відповідних ступенів та медалями: 

у класі пілотажних моделей: 

I місце – Когута Миколу, вихованця Вінницького обласного центру технічної 

творчості учнівської молоді; 

II місце – Богацького Олександра, вихованця КПНЗ «Дніпропетровський 

обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій 

учнівської молоді»; 
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III місце – Мировіцького Андрія, вихованця Хмельницького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді. 

у класі моделей напівкопій: 

I місце – Богацького Олександра, вихованця КПНЗ «Дніпропетровський 

обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій 

учнівської молоді»; 

II місце – Андрійчука Владислава, вихованця Вінницького обласного центру 

технічної творчості учнівської молоді; 

III місце – Благодиря Ігоря, вихованця Хмельницького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді. 

у класі гоночних моделей : 

I місце – Тарасенко Івана та Вереса Дмитра, вихованців Малинського міського 

центру науково-технічної творчості; 

II місце – Коротаєва Гліба та Кіпоренка Олександра, вихованців КПНЗ 

«Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та 

інформаційних технологій учнівської молоді»; 

III місце – Гериша Володимира та Ткачука Олександра, вихованців 

Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді. 

 у класі моделей «повітряного бою»: 

I місце – Сергеєва Дениса та Сухого Валентина, вихованців Хмельницького 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

II місце – Побийпеч Макара та Тарасенко Івана, вихованців Українського 

державного центру позашкільної освіти; 

III місце – Ющука Дмитра та Старкевича Максима, вихованців Центру науково- 

технічної творчості Волинської області. 

3.Нагородити грамотами УДЦПО керівників команд, які підготували призерів 

змагань: 

 Вергілеса Ігоря Віталійовича, керівника гуртка Комунального 

позашкільного навчального закладу «Нікопольський міжшкільний центр 

трудового навчання та технічної творчості»; 

 Соколова Геннадія Васильовича, керівника гуртка Хмельницького палацу 

творчості дітей та юнацтва; 

 Водзянівського Олександра Миколайовича, керівника гуртка Вінницького 

обласного центру технічної творчості учнівської молоді. 

4. Оголосити подяку УДЦПО за якісне судівство змагань: 

 Барановському Сергію Павловичу, методисту Малинського міського 

центру науково-технічної творчості; 

 Яхоніну Євгену Володимировичу, керівнику гуртка Хмельницького 

палацу творчості дітей та юнацтва; 

 Коротаєву Олександру Володимировичу, керівнику гуртка Комунального 

позашкільного навчального закладу «Будинок творчості дітей та юнацтва міста 

Орджонікідзе»; 

 Ілюшику Геннадію Григоровичу, керівнику гуртків Ковельскої станції 

юних техніків; 
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 Безсмертному Юрію Васильовичу, судді міжнародної категорії; 

 Корзун Володимиру Семеновичу, судді першої категорії; 

 Когуту Олегу Миколайовичу, судді першої категорії; 

 Ковальову Валерію Васильовичу, судді республіканської категорії. 

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

виховної роботи – І.Є.Левіну. 

 

 

Директор                                                                                              Г.А. Шкура 


