
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 

Н А К А З  

 

 

02.07.2016р.                        м. Київ                        № 07-01 

 

 

Про підсумки проведення  

Всеукраїнських змагань учнівської молоді з  

авіамодельного спорту  

(вільнолітаючі моделі літаків у приміщенні) 

 

 

 

 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

20.05.2016р. № 547 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і  науки 

України від 25.12.2015 №1360»  з 29 червня по 02 липня  ц. р. у місті 

Кіровограді на базі Комунального закладу «Кіровоградський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді» відбулися Всеукраїнські 

змагання учнівської молоді з авіамодельного спорту (вільнолітаючі моделі 

літаків у приміщенні). 

           У заході взяли участь 5 команд (20 учасників) з Дніпропетровської, 

Сумської, Запорізької, Черкаської та Кіровоградської областей. 

   Відповідно до рішення суддівської колегії 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

 1.  Нагородити переможців Всеукраїнських змагань учнівської молоді з 

авіамодельного спорту (вільнолітаючі моделі літаків у приміщенні): 

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 Кіровоградської області; 

 1.3. Дипломом ІІІ-го ступеня команду Черкаської області. 

 2.  Нагородити переможців у класах моделей дипломами відповідних 

ступенів та медалями: 
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у класі моделей «F-1-D»: 

 I місце – Жария Дениса, вихованця КПНЗ «Дніпропетровський обласний 

центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської 

молоді»; 

 II місце – Апостолова Дениса, вихованця КЗ «Кіровоградський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді»; 

 III місце – Чвалка Сергія, вихованця КЗ «Кіровоградський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді». 

у класі моделей «F-1-L»: 

 I місце – Клименка Владислава, вихованця КПНЗ «Дніпропетровський 

обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій 

учнівської молоді»; 

 II місце – Апостолова Дениса, вихованця КЗ «Кіровоградський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді»; 

 III місце – Миронюка Максима, вихованця КЗ «Кіровоградський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді»; 

у класі моделей «F-1-N»: 

 I місце – Шутя Дмитра, вихованця КЗ «Кіровоградський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді»; 

 II місце – Пугача Антона, вихованця КПНЗ «Дніпропетровський обласний 

центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської 

молоді»; 

 III місце – Рухайла Павла, вихованця КПНЗ «Дніпропетровський 

обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій 

учнівської молоді»; 

у класі моделей «F-3-R»: 

 I місце – Жария Дениса, вихованця КПНЗ «Дніпропетровський обласний 

центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської 

молоді»; 

 II місце – Чвалка Сергія, вихованця КЗ «Кіровоградський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді»; 

 III місце – Колісник Дар’ю, вихованку КЗ «Кіровоградський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді»; 

у класі моделей «mini-stick»: 

 I місце – Вітька Юрія, вихованця КПНЗ «Дніпропетровський обласний 

центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської 

молоді»; 

 II місце – Колісник Дар’ю, вихованку КЗ «Кіровоградський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді»; 

 III місце – Клименка Владислава, вихованця КПНЗ «Дніпропетровський 

обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій 

учнівської молоді». 
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 3. Нагородити грамотами УДЦПО керівників команд, які підготували 

призерів Всеукраїнських змагань учнівської молоді з авіамодельного спорту 

(вільнолітаючі моделі літаків у приміщенні): 

 Серебрякова Михайла Вадимовича, керівника гуртка КЗ «Міський центр 

науково-технічної творчості» міста Марганця Дніпропетровської області; 

 Кашевєрова Олексія Володимировича, керівника авіамодельного гуртка 

Петрівської РЦДЮТ Кіровоградської області; 

 Рябухіна Сергія Володимировича, керівника гуртка Комунального 

закладу Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді Черкаської обласної ради». 

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

 колективу Комунального закладу «Кіровоградський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді» (директор Нечаєва З.І.). 

5. Оголосити подяку УДЦПО за якісне суддівство змагань: 

 Гулі Віктору Максимовичу, керівнику авіамодельного гуртка КЗ 

«Кіровоградський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді»; 

 Кірішку Ігорю Васильовичу, методисту КЗ «Кіровоградський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді»; 

 Бондар Оксані Василівні, методисту КЗ «Кіровоградський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді»; 

 Торбі Павлу Васильовичу, директору КЗ «Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради»; 
 Єлізаровій Євгенії Юріївна, методисту КЗ «Кіровоградський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді». 

 6. Контроль за виконанням  наказу залишаю за собою. 

 

 

Т.в.о. директора                                                                           О. В. Педоренко 


