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28.04.2017р.                       м. Київ                        № 04-20 

 

 

Про підсумки проведення  

Всеукраїнських відкритих змагань 

учнівської молоді з повітряних зміїв 

 

 

 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.12.2016  

№ 1626 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік (за 

основними напрямами позашкільної освіти) з 25 до 28 квітня ц.р. у м. Вінниці 

на базі Вінницького обласного центру технічної творчості учнівської молоді 

відбулися Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з повітряних зміїв. 

 У заході взяли участь 8 команд (52 учасника) з: Вінницької, Волинської, 

Дніпропетровської, Запорізької, Луганської, Рівненської, Хмельницької, 

Черкаської областей. 

   Відповідно до рішення суддівської колегії 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1.  Нагородити: 

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

позашкільної освіти (далі – УДЦПО ) команду Черкаської області; 

1.2. Дипломом ІІ-го ступеня команду Дніпропетровської області; 

1.3. Дипломом ІІІ-го ступеня команду Запорізької області. 

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

у класі моделей «Z»: 

I місце – Щербатова Олександра, вихованця КПНЗ «Станція юних техників 

Долгінцевського району» міста Кривого Рогу Дніпропетровської області; 

II місце – Когута Миколу, вихованця Вінницького обласного центру технічної 

творчості учнівської молоді; 

III місце – Щербатова Олександра, вихованця КПНЗ «Станція юних техників 

Долгінцевського району» міста Кривого Рогу Дніпропетровської області. 

у класі моделей «Z1»: 
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I місце – Пічугіна Михайла, вихованця Клубу дитячої та юнацької творчості 

«Зоряний» відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради 

Запорізької області; 

II місце – Ткалика Микиту, вихованця КПНЗ «Станція юних техників 

Долгінцевського району» міста Кривого Рогу Дніпропетровської області; 

III місце – Водзянівського Романа, вихованця Вінницького обласного центру 

технічної творчості учнівської молоді. 

у класі моделей «Z2»: 

I місце – Процишина Романа, вихованця Хмельницького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

II місце – Керницького Дмитра, вихованця Вінницького обласного центру 

технічної творчості учнівської молоді; 

III місце – Савчука Вадима, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської обласної 

державної адміністрації. 

у класі моделей «Z3»: 

I місце – Ткалика Микиту, вихованця КПНЗ «Станція юних техників 

Долгінцевського району» міста Кривого Рогу Дніпропетровської області; 

II місце – Вершигора Антона, вихованця Хмельницького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

III місце – Ханганова Микиту, вихованця Клубу дитячої та юнацької творчості 

«Зоряний» відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради 

Запорізької області. 

у класі моделей «Z4»: 

I місце – Ханганова Микиту, вихованця Клубу дитячої та юнацької творчості 

«Зоряний» відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради 

Запорізької області; 

II місце – Данильчука Євгена, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської обласної 

державної адміністрації; 

III місце – Андрійчука Владислава, вихованця Вінницького обласного центру 

технічної творчості учнівської молоді. 

у класі моделей «Z5»: 

I місце – Шепеля Владислава, вихованця КЗ «Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради; 

II місце – Керницького Дмитра, вихованця Вінницького обласного центру 

технічної творчості учнівської молоді; 

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

науково-технічної творчості учнівської молоді Рівненської обласної ради. 

у класі моделей «Z6»: 

I місце – Шепеля Владислава, вихованця КЗ «Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради; 

II місце – Ткалика Микиту, вихованця КПНЗ «Станція юних техників 

Долгінцевського району» міста Кривого Рогу Дніпропетровської області; 
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III місце – Архипенка Івана, вихованця КПНЗ «Станція юних техників 

Долгінцевського району» міста Кривого Рогу Дніпропетровської області. 

у класі моделей «Z7»: 

I місце – Пічугіна Михайла, вихованця Клубу дитячої та юнацької творчості 

«Зоряний» відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради 

Запорізької області; 

II місце – Медведюка Мирослава, вихованця Хмельницького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

III місце – Кульчицького Сергія, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді управління освіти, науки та молоді Волинської обласної 

державної адміністрації. 

2. Нагородити грамотами УДЦПО керівників команд, які підготували призерів 

змагань: 

 Шепіля Володимира Яковича, керівника гуртка Черкаської районної 

станції юних техників; 

 Сильченка Олега Анатолійовича, керівника гуртка КПНЗ «Станція юних 

техників Долгінцевського району» міста Кривого Рогу Дніпропетровської 

області; 

 Пастуха Євгена Володимировича, керівника гуртка Клубу дитячої та 

юнацької творчості «Зоряний» відділу освіти виконавчого комітету Бердянської 

міської ради Запорізької області. 

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

 Колективу Вінницького обласного центру технічної творчості учнівської 

молоді (директор Жупанов П. П.). 

4. Оголосити подяку УДЦПО за якісне судівство змагань: 

 Шерстюк Марині Леонідівні, методисту Клубу дитячої та юнацької 

творчості «Зоряний» відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської 

ради Запорізької області; 

 Юхимчуку Василю Леоновичу, керівнику гуртків Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді управління освіти, науки та молоді 

Волинської обласної державної адміністрації; 

 Яхоніну Євгену Володимировичу, керівнику гуртків Хмельницького 

палацу творчості дітей та юнацтва; 

 Котову Роману Володимировичу, заступнику директора з НВР Станції 

юних техників м.Северодонецька Луганської області; 

 Ткалик Жанні Олександрівні, керівнику гуртка Станції юних техніків 

Довгинцівського району міста Кривого Рогу Дніпропетровської області; 

5. Оголосити подяку УДЦПО за сприяння та підтримку у проведенні 

Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді з повітряних зміїв: 

 Красовському Ярославу Йосиповичу, голові Тиврівської районної ради; 

 Нижнику Олексію Теофановичу, начальнику відділу освіти Тиврівської 

райдержадміністрації. 

6. Оголосити подяку УДЦПО за сприяння в підготовці та організації 

Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді з повітряних зміїв: 
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 Єнютіній Олені Францівні, директору Тиврівського районного Будинку 

дитячої та юнацької творчості; 

 Пащенко Ірині Олегівні, методисту Тиврівського районного Будинку 

дитячої та юнацької творчості; 

 Вергелесу Валентину Васильовичу, керівнику гуртків Тиврівського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості; 

 Якименко Вікторії Владленівні, керівнику гуртків Тиврівського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості; 

 Білоченко Олександрі Олександрівні, керівнику гуртків Тиврівського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості; 

 Турчак Зіті Тагірівні, керівнику гуртків Тиврівського районного Будинку 

дитячої та юнацької творчості; 

 Ковалю Олександру Івановичу, вчителю історії НВК «ЗОШ I-III ст.-

гімназія № 2» м.Гнівань. 

7. Оголосити подяку УДЦПО за сприяння в підготовці та організації дозвілля 

учасників Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді з повітряних 

зміїв: 

 Борух Ользі, вихованки гуртка «Вокальний спів» Тиврівського районного 

Будинку дитячої та юнацької творчості; 

 Івасику Андрію, учню 6-А класу НВК «ЗОШ I-III ст.-гімназія № 2» 

м.Гнівань; 

 Матвієнко Анастасії, учениці 11 класу НВК «ЗОШ I-III ст.-гімназія № 2» 

м.Гнівань; 

 Оніщуку Миколі, учню 10 класу НВК «ЗОШ I-III ст. № 3» м.Гнівань; 

 Корчаку Олександру, учню 10 класу НВК «ЗОШ I-III ст. № 3» м.Гнівань; 

 Вільчинському Антону, учню 10 класу НВК «ЗОШ I-III ст. № 3» 

м.Гнівань; 

 Костікову Ігорю, учню 10 класу НВК «ЗОШ I-III ст. № 3» м.Гнівань. 

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

виховної роботи – Левіну І.Є. 

 

 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура 


