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28.02.2016                                   м. Київ                        № 02-09 

 

 

Про підсумки проведення Всеукраїнських 

відкритих змагань учнівської молоді на 

Кубок України «Сніжинка-2016» з 

авіамодельного спорту (вільнолітаючі 

моделі у приміщенні) 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 25.12.2015            

№1360 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2016 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів для 

педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2016 рік » з 26 

по 28 лютого ц. р. Українським державним центром позашкільної освіти 

спільно з Дніпропетровським обласним центром науково-технічної творчості та 

інформаційних технологій учнівської молоді на базі Марганецького центру 

науково-технічної творчості проведено Всеукраїнські відкриті змагання 

учнівської молоді на Кубок України «Сніжинка-2016» з авіамодельного спорту 

(вільнолітаючі моделі у приміщенні). 

У заході взяли участь 7 команд Дніпропетровської, Запорізької, 

Кіровоградської та Сумської областей. 

Всього прийняло участь - 19 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 міста Марганця 

Дніпропетровської області; 

1.2. Дипломом ІІ-го ступеня команду Запорізької області; 

1.3. Дипломом ІІІ-го ступеня команду міста Кривого Рогу Дніпропетровської 

області. 

2. Нагородити у класах моделей дипломами відповідних ступенів та медалями: 
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у класі моделей F-1-N: 

I місце – Павлова Артема, вихованця КПНЗ «Станція юних техніків 

Дзержинського району» міста Кривого Рогу, Дніпропетровської області; 

II місце – Омелюсіка Захара, вихованця Марганецького центру науково-

технічної творчості, Дніпропетровської області; 

III місце – Ярошенка Данила, вихованця КЗ «Будинок творчості дітей та 

юнацтва» міста Дніпродзержинська, Дніпропетровської області. 

у класі моделей F-1-R: 

I місце – Жарія Дениса, вихованця Марганецького центру науково-технічної 

творчості, Дніпропетровської області; 

II місце – Клименка Владислава, вихованця Марганецького центру науково-

технічної творчості, Дніпропетровської області; 

III місце – Колісник Дарію, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості 

смт. Петрове, Кіровоградської області. 

у класі моделей F-1-L: 

I місце – Клименка Владислава, вихованця Марганецького центру науково-

технічної творчості, Дніпропетровської області; 

II місце – Кузнецова Олексія, вихованця КПНЗ «Станція юних техніків 

Дзержинського району» міста Кривого Рогу, Дніпропетровської області; 

III місце – Рябченка Богдана, вихованця Глухівського міського центру дитячої 

та юнацької творчості, Сумської області. 

у класі моделей F-1-D: 

I місце – Москаленка Олександра, вихованця Центру дитячої та юнацької 

творчості Шевченківського району міста Запоріжжя; 

II місце – Дворника Олександра, вихованця Глухівського міського центру 

дитячої та юнацької творчості, Сумської області; 

III місце – Кузнецова Олексія, вихованця КПНЗ «Станція юних техніків 

Дзержинського району» міста Кривого Рогу, Дніпропетровської області. 

у класі моделей «mini stick»: 

I місце – Клименка Владислава, вихованця Марганецького центру науково-

технічної творчості, Дніпропетровської області; 

II місце – Ковальова Кирила, вихованця Центру дитячої та юнацької творчості 

Шевченківського району, міста Запоріжжя; 

III місце – Толока Івана, вихованця Марганецького центру науково-технічної 

творчості, Дніпропетровської області. 

3. Нагородити грамотами УДЦПО керівників команд, які підготували 

призерів змагань: 

 Серебрякова Михайла Вадимовича, керівника гуртка Марганецького 

центру науково-технічної творчості Дніпропетровської області; 

 Яновського Ігоря Івановича, керівника гуртка Центру дитячої та юнацької 

творчості Швченківського району, міста Запоріжжя; 

 Федорова Володимира Петровича, керівника гуртка «Авіамоделювання» 

КПНЗ «Станція юних техніків Дзержинського району» міста Кривого Рогу, 

Дніпропетровської області. 

4.  Оголосити подяку УДЦПО за якісне суддівство змагань: 



3 

 

Лазаревичу Валерію Васильовичу, керівнику гуртка «Авіамоделювання» 

КПНЗ «Станція юних техніків Дзержинського району» міста Кривого Рогу, 

Дніпропетровської області; 

Серебрякову Михайлу Вадимовичу, керівнику гуртка Марганецького 

центру науково-технічної творчості, Дніпропетровської області; 

Рахваловій Ірині Робертівні, методисту Марганецького центру науково-

технічної творчості, Дніпропетровської області; 

Береді Олегу Сергійовичу, судді першої категорії, Дніпропетровської 

області; 

Седньову Дмитру Володимировичу,судді першої категорії, 

Дніпропетровської області. 

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

виховної роботи – Левіну І.Є. 

 

 

Директор                                                                                           Г. А. Шкура 


