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30.06.2017                                  м. Київ                        № 06-10 

 

 

Про підсумки проведення Всеукраїнських 

відкритих змагань учнівської молоді з 

авіамодельного спорту (вільнолітаючі моделі) 

 

 

 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 26 по 30 червня ц. р. у м.Конотоп 

Сумської області на базі Конотопського центру дитячої та юнацької творчості 

відбулися Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з авіамодельного 

спорту (вільнолітаючі моделі). 

 У заході взяли участь 11 команд (43 учасника) з: Волинської, 

Дніпропетровської, Київської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Сумської, 

Харківської, Чернігівської областей та міста Києва. 

   Відповідно до рішення суддівської колегії 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1.  Нагородити переможців у командній першості: 

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 Харківської області; 

1.3. Дипломом ІІІ-го ступеня команду Львівської області. 

2.  Нагородити переможців у класах моделей дипломами відповідних 

ступенів та медалями: 

 

у класі моделей «F-1-А»: 

I місце – Паладіна Ростислава, вихованця Конотопського центру дитячої та 

юнацької творчості; 
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II місце – Чижевського Дениса, вихованця КЗ ЛОР«Львівський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді»; 

III місце – Боксанчука Миколу, вихованця КЗ «Рівненський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради. 

 

у класі моделей «F-1-B»: 

I місце – Сальника Максима, вихованця КПНЗ «Дніпропетровський обласний 

центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської 

молоді»; 

II місце – Пугача Антона, вихованця КПНЗ «Дніпропетровський обласний 

центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської 

молоді»; 

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

центр науково-технічної творчості учнівської молоді». 

 

у класі моделей «F-1-P»: 

I місце – Пугача Антона, вихованця КПНЗ «Дніпропетровський обласний центр 

науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді»; 

II місце – Жидкова Никиту, вихованця Харківського Палацу дитячої та 

юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області; 

III місце – Безуглого Станіслава, вихованця Конотопського центру дитячої та 

юнацької творчості. 

3. Нагородити грамотами УДЦПО керівників команд, які підготували 

призерів Всеукраїнських змагань: 

 Катибу Сергія Зорійовича, керівника гуртка КПНЗ «Станція юних 

техніків Долгінцевського району» міста Кривого Рогу Дніпропетровської 

області; 

 Молчанова Олександра В’ячеславовича, керівника авіамодельного гуртка 

Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради 

Харківської області; 

 Пшеничного Олега Івановича, керівника авіамодельного гуртка КЗ ЛОР 

«Львівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді». 

4.  Нагородити переможців у класах моделей малих форм: 

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

команду Київської 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 Сумської 

області. 

5. Нагородити переможців у класах моделей малих форм дипломами 

відповідних ступенів та медалями: 

у класі моделей «F-1-H»: 

I місце – Наконечного Олексія, вихованця Центру науково-технічної творчості 

молоді Дніпровського району м. Києва; 
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II місце – М’яснікова Микиту, вихованця Чернігівського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

III місце – Меркулова Романа, вихованця КЗ Київської обласної ради« Центр 

творчості дітей та юнацтва Київщини». 

 

у класі моделей «F-1-G»: 

I місце – Сальника Максима, вихованця КПНЗ «Дніпропетровський обласний 

центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської 

молоді»; 

II місце – Хрушкова Іллю, вихованця КЗ Київської обласної ради« Центр 

творчості дітей та юнацтва Київщини»; 

III місце – Кліпкова Ігора, вихованця КЗ ЛОР«Львівський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді». 

6. Нагородити грамотами УДЦПО керівників команд, які підготували 

призерів змагань у класах моделей малих форм: 

 Миколаєнка Анатолія Олександровича, керівника авіамодельного гуртка 

Яготинського районного будинку дитячої та юнацької творчості Київської 

області; 

 Катибу Сергія Зорійовича, керівника гуртка КПНЗ «Станція юних 

техніків Долгінцевського району» міста Кривого Рогу Дніпропетровської 

області; 

 Коломийця Миколу Олександровича, керівника авіамодельного гуртка 

Конотопського центру дитячої та юнацької творчості. 

7. Оголосити подяку УДЦПО 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.). 

8. Оголосити подяку УДЦПО за якісне суддівство змагань: 

 Солов’ю Олександру Володимировичу, 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; 

 Лощонову Сергію Анатолійовичу, керівнику автомодельного гуртка 

Сумського міського центру науково-технічної творчості молоді; 

 Хрушкову Володимиру Володимировичу, судді першої категорії, 

м.Яготин Київської області; 

 Фирсову Ігорю Івановичу, керівнику авіамодельного гуртка Полтавського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської 

обласної ради; 

 Ладиженському Олексію Михайловичу, судді першої категорії, місто 

Чернігів; 

 Макушняку Федору Леонтійовичу, керівнику авіамодельного гуртка 

Центру дитячої та юнацької творчості міста Перемишляни Львівської області; 
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 Пугачу Олексію Борисовичу, керівнику авімодельного гуртка КПНЗ 

«Станція юних техніків Долгінцевського району» міста Кривого Рогу 

Дніпропетровської області. 

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора  

з виховної роботи – Левіну І.Є. 

 

 

Директор                                                                                                  Г. А. Шкура 


