
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 

Н А К А З  

 

 

24.06.2016р.                       м. Київ                        № 06-18 

 

 

Про підсумки проведення  

Всеукраїнських відкритих змагань  

учнівської молоді з  авіамодельного 

спорту (вільнолітаючі моделі) 

 

 

 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

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

від 25.12.2015. №1360»  з 20 по 24 червня ц. р. у місті Конотопі Сумської 

області на базі Конотопського центру дитячої та юнацької творчості 

Українським державним центром позашкільної освіти спільно з Комунальним 

закладом Сумської обласної ради - обласним центром позашкільної освіти та 

роботи з талановитою молоддю відбулися Всеукраїнські відкриті змагання 

учнівської молоді з авіамодельного спорту (вільнолітаючі моделі). 

           У заході взяли участь 12 команд (66 учасників) з Дніпропетровської, 

Сумської, Харківської, Львівської, Волинської, Полтавської, Рівненської, 

Закарпатської, Чернігівської областей та міста Києва. 

   Відповідно до рішення суддівської колегії 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

 1.  Нагородити переможців Всеукраїнських відкритих змагань 

учнівської молоді з авіамодельного спорту (вільнолітаючі моделі): 

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

позашкільної освіти (далі – УДЦПО ) команду Львівської області; 

1.2. Дипломом ІІ-го ступеня команду Харківської області; 

1.3. Дипломом ІІІ-го ступеня команду Дніпропетровської області. 

 2.  Нагородити переможців у класах моделей дипломами відповідних 

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

I місце – Чижевського Дениса, вихованця КЗ ЛОР «Львівський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді»; 

II місце – Горбаня Вадима, вихованця «Полтавського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради»; 

III місце – Паландіна Ростислава, вихованця КЗ Сумської обласної ради  

«Обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю». 

у класі моделей «F-1-B»: 

I місце – Мерзлякова Дмитра, вихованця КЗ ЛОР «Львівський 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 – Громосяка Святослава, вихованця КЗ ЛОР «Львівський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді». 

у класі моделей «F-1-P»: 

I місце – Моісіаді Артура, вихованця Харківського Палацу дитячої та юнацької 

творчості Харківської міської ради Харківської області; 

II місце – Пугача Антона, вихованця КПНЗ «Дніпропетровський обласний 

центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської 

молоді»; 

III місце – Громосяка Святослава, вихованця КЗ ЛОР «Львівський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді». 

у класі моделей «F-3-J»: 

I місце – Григорьєва Дмитра, вихованця Харківського Палацу дитячої та 

юнацької творчості Харківської міської ради; 

II місце – Паландіна Ростислава, вихованця КЗ Сумської обласної ради  

«Обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю»; 

III місце – Попова Володимира, вихованця Чернігівського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді. 

 3.Нагородити грамотами УДЦПО керівників команд, які підготували 

призерів Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді з авіамодельного 

спорту (вільнолітаючі моделі): 

 Копистянського Степана Орестовича, керівника авіамодельного гуртка 

КЗ ЛОР «Львівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді»; 

 Молчанова Олександра В’ячеславовича, керівника авіамодельного гуртка 

Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради 

Харківської області; 

 Катибу Сергія Зорійовича, керівника гуртка КПНЗ «Станція юних 

техніків Долгінцевського району» міста Кривого Рогу Дніпропетровської 

області. 
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 4.  Нагородити переможців Всеукраїнських відкритих змагань 

учнівської молоді з авіамодельного спорту (вільнолітаючі моделі) у класах 

моделей малих форм: 

4.1. Дипломом І-го ступеня та кубком УДЦПО у класах моделей малих форм 

команду Львівської області; 

4.2. Дипломом ІI-го ступеня у класах моделей малих форм команду 

Дніпропетровської області; 

4.3. Дипломом ІII-го ступеня у класах моделей малих форм команду 

Чернігівської області. 

 5. Нагородити переможців у класах моделей малих форм дипломами 

відповідних ступенів та медалями: 

у класі моделей «F-1-H»: 

I місце – Гука Назарія, вихованця КЗ ЛОР «Львівський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді»; 

II місце – Мяснікова Нікіту, вихованця Чернігівського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

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

науково-технічної творчості учнівської молоді»; 

у класі моделей «F-1-G»: 

I місце – Громосяка Святослава, вихованця КЗ ЛОР «Львівський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді»; 

II місце – Сальника Максима, вихованця КПНЗ «Дніпропетровський обласний 

центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської 

молоді»; 

III місце – Молчанову Дар’ю, вихованку Харківського Палацу дитячої та 

юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області. 

 6. Нагородити грамотами УДЦПО керівників команд, які підготували 

призерів Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді з авіамодельного 

спорту (вільнолітаючі моделі) у класах моделей малих форм: 

 Пшеничного Олега Івановича , керівника авіамодельного гуртка Центру 

науково-технічної творчості міста Львова; 

 Катибу Сергія Зорійовича, керівника гуртка КПНЗ «Станція юних 

техніків Долгінцевського району» міста Кривого Рогу Дніпропетровської 

області; 

         Макаренка Юрія Васильовича, керівника авіамодельного гуртка 

Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді. 

 7. Оголосити подяку Українського державного центру позашкільної 

освіти за якісну підготовку та проведення змагань: 

 колективу Комунального закладу Сумської обласної ради - обласний 

центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю (директор 

Тихенко Л.В.); 

 колективу Конотопського центру дитячої та юнацької творчості 

(директор Ярмола В.М.). 
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8. Оголосити подяку УДЦПО за якісне суддівство змагань: 

         Солов’ю Олександру Володимировичу, керівнику  авіамодельного гуртка 

Конотопського центру дитячої та юнацької творчості Сумської області; 

 Коломійцю Миколі Олександрович, керівнику  авіамодельного гуртка 

Конотопського центру дитячої та юнацької творчості Сумської області; 

 Статівко Сергію Олексійовичу, методисту КЗ Сумської обласної ради - 

обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю; 

 Литвиненко Володимиру Павловичу, керівнику авіамодельного гуртка 

Сумського міського центру науково-технічної творчості молоді; 

 Лощонову Сергію Анатолійовичу, керівнику автомодельного гуртка 

Сумського міського центру науково-технічної творчості молоді; 

 Стельмаху Дмитру Володимировичу, керівнику гуртків Закарпатського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 Фирсову Ігорю Івановичу, керівнику авіамодельного гуртка 

«Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Полтавської обласної ради»; 

 Сабадаш Володимиру Миколайовичу, судді першої категорії, міста 

Ромни, Сумської області. 

 9. Контроль за виконанням  наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи – Левіну І.Є. 

 

 

Директор                                                                                            Г. А. Шкура 


