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26.06.2015                                   м. Київ                        № 06-24 

 

 

Про підсумки проведення  

Всеукраїнських відкритих змагань 

учнівської молоді з авіамодельного спорту  

(вільнолітаючі 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»Українським державним центром 

позашкільної освіти спільно з Чернігівським обласним центром науково-

технічної творчості учнівської молоді з 22 по 26 червня 2015 року у                   

м. Чернігові було проведено Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді 

з авіамодельного спорту (вільнолітаючі моделі). 

У заході взяли участь 12 команд з 8 регіонів України: Волинської, 

Дніпропетровської, Закарпатської, Київської, Рівненської, Сумської, 

Чернігівської областей та міста Києва.  

Всього прийняло участь - 47 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 міста Кривого Рогу, Дніпропетровської 

області; 

1.3. Дипломом ІІІ-го ступеня команду Чернігівської області. 

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

у класі моделей «F-1-А»: 

I місце – Завгороднього Кирила, вихованця УДЦПО; 

II місце – Кузнецова Олексія, вихованця Дніпропетровського обласного центру 

науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді; 
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III місце – Макаренка Владислава, вихованця Чернігівського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді. 

у класі моделей «F-1-В»: 

I місце – Саманя Романа, вихованця Дніпропетровського обласного центру 

науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді; 

II місце – Сальника Максима, вихованця КПНЗ «Станція юних техніків 

Довгінцевського району» міста Кривого Рога; 

III місце – Поповича Іллю, вихованця Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді. 

у класі моделей «F-1-Н»: 

I місце – Климчука Сергія, вихованця КЗ «Рівненський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради; 

II місце – Кислого Андрія, вихованця Дніпропетровського обласного центру 

науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді; 

III місце – Мельника Володимира, вихованця Яготинського районного будинку 

дитячої та юнацької творчості Київської області. 

        у класі моделей «F-1-G»: 

I місце – Кулика Олександра, вихованця Чернігівського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

II місце – Сальника Максима, вихованця КПНЗ «Станція юних техніків 

Довгінцевського району» міста Кривого Рогу; 

III місце – Ніколаєва Андрія, вихованця Конотопського центру дитячо-

юнацької творчості Сумської області. 

у класі моделей «F-1-P»: 

I місце – Веселкова Антона, вихованця Дніпропетровського обласного центру 

науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді; 

II місце – Торопова Сергія, вихованця КПНЗ «Станція юних техніків 

Довгінцевського району» міста Кривого Рогу; 

III місце – Баландіна Павла, вихованця Чернігівського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді. 

 3.Нагородити грамотами УДЦПО керівників команд, які підготували 

призерів змагань: 

 Лазаревича Валерія Васильовича, керівника гуртка КПНЗ «Станція юних 

техніків Дзержинського району» міста Кривого Рога; 

 Катибу Сергія Зорійовича, керівника гуртка КПНЗ «Станція юних 

техніків Довгінцівського району» міста Кривого Рога; 

 Петренка Олександра Миколайовича, керівника авіамодельного гуртка 

Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді. 

 4.Оголосити подяку УДЦПО за якісну підготовку та проведення змагань: 

 Колективу Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді (директор Кравченко Д. І.). 

 5. Оголосити подяку УДЦПО за якісне судівство змагань: 

 Макаренку Юрію Васильовичу, керівнику гуртка Чернігівського 

обласного центру науково-технічної творчості; 
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 Лобановій Оксані Владиславівні, методисту Чернігівського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 Василенко Ірині Михайлівні, методисту Чернігівського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 Ладиженському Олексію Михайловичу, керівнику авіамодельного гуртка 

Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості; 

 Левданському Дмитру Євгенійовичу, керівнику авіамодельного гуртка 

Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості; 

 Рею Вільяму Карловичу, керівнику авіамодельного гуртка Чернігівського 

обласного центру науково-технічної творчості; 

 Якимовичу Василю Якимовичу, керівнику авіамодельного гуртка 

Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді; 

 Пугачу Олексію Борисовичу, керівнику авіамодельного гуртка КПНЗ 

«Станція юних техніків Довгінцівського району» міста Кривого Рога. 

 6. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Т.в.о. директора                                                                                  І. Є. Левіна 


