
 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 

Н А К А З  

 

 

18.07.2016                                   м. Київ              № 07-07 

 

 

Про підсумки проведення  

Всеукраїнських відкритих змагань  

учнівської молоді з судномодельного спорту  

(«М» – швидкісні радіокеровані) 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.05.2016 

№ 547 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 

25.12.2015 № 1360» з 14 по 18 липня у м. Глухові були проведені Всеукраїнські 

відкриті змагання учнівської молоді з судномодельного спорту («М» - 

швидкісні радіокеровані). 

У заході взяли участь 9 команд з Полтавської (3 команди), Сумської, 

Житомирської, Волинської, Херсонської, Рівненської областей та м. Києва.  

Всього прийняло участь у змаганнях 47 учасників (серед них 9 тренерів 

та 7 суддів). 

Відповідно до рішення суддівської колегії 

 

 

НАКАЗУЮ:  

 

 

1. Нагородити: 

1.1. Дипломом та кубком Українського державного центру позашкільної 

освіти І-го ступеня команду Полтавського центру позашкільної освіти 

Полтавської міської ради (тренер Мелікішвілі Георгій Іванович). Членів 

команди дипломами Українського державного центру позашкільної освіти. 

1.2. Дипломом Українського державного центру позашкільної освіти ІІ-го 

ступеня команду Глухівського міського центру позашкільної освіти Сумської 

області (тренер Грудина Микола Михайлович). Членів команди дипломами 

Українського державного центру позашкільної освіти. 

1.3. Дипломом Українського державного центру позашкільної освіти ІІІ-



го ступеня команду Малинського міського центру науково-технічної творчості 

(тренер Дяченко Юрій Петрович). Членів команди дипломами Українського 

державного центру позашкільної освіти. 

2. Нагородити дипломами та медалями Українського державного центру 

позашкільної освіти (відповідних ступенів) переможців:  

2.1. У класі моделей F1 E: 

за І місце – Береку Андрія, члена команди Полтавського міського центру 

позашкільної освіти Полтавської міської ради; 

за ІІ місце – Малахівcького Олега, члена команди Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Волинської облдержадміністрації;  

за ІІІ місце – Вісина Андрія, члена команди Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Волинської облдержадміністрації. 

2.2. У класі моделей F3 E: 

за І місце – Малахівcького Олега, члена команди Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Волинської облдержадміністрації; 

за ІІ місце – Комаревича Максима, члена команди Малинського міського 

центру науково-технічної творчості; 

за ІІІ місце – Устінова Олега, члена команди Глухівського міського 

центру позашкільної освіти Сумської області. 

2.3. У класі моделей ЕСО mini expert: 

за І місце – Береку Андрія, члена команди Полтавського міського центру 

позашкільної освіти Полтавської міської ради; 

за ІІ місце – Борща Дмитра, члена команди Глухівського міського центру 

позашкільної освіти Сумської області;  

за ІІІ місце – Комаревича Максима, члена команди Малинського міського 

центру науково-технічної творчості. 

2.4. У класі моделей ЕСО expert: 

за І місце – Сахарова Нікіту, члена команди Полтавського міського 

центру позашкільної освіти Полтавської міської ради; 

за ІІ місце – Береку Андрія, члена команди Полтавського міського центру 

позашкільної освіти Полтавської міської ради; 

за ІІІ місце – Малахівcького Олега, члена команди Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Волинської облдержадміністрації. 

2.5. У класі моделей ЕСО mini team: 

за І місце – Устінова Олега, Борща Дмитра, членів команди Глухівського 

міського центру позашкільної освіти Сумської області; 

за ІІ місце – Скрипку Валерія, Комаревича Максима, членів команди 

Малинського міського центру науково-технічної творчості; 

за ІІІ місце – Вісина Андрія, Малахівського Олега, Головатого 

Володимира, членів команди Центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді Волинської облдержадміністрації. 

3. Нагородити грамотами Українського державного центру позашкільної 

освіти за високий рівень підготовки команди: 

Мелікішвілі Георгія Івановича, тренера команди Полтавського міського 

центру позашкільної освіти Полтавської міської ради; 



Грудину Миколу Михайловича, тренера команди Глухівського міського 

центру позашкільної освіти Сумської області; 

Дяченка Юрія Петровича, тренера команди Малинського міського центру 

науково-технічної творчості. 

4. Оголосити подяку Українського державного центру позашкільної 

освіти: 

Глухівській міській раді (голова Мішель Терещенко); 

колективу Глухівського міського центру позашкільної освіти Сумської 

області (директор Грудина Микола Михайлович); 

колективу Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з 

талановитою молоддю (директор Тихенко Лариса Володимирівна);  

колективу Державного професійно-технічного навчального закладу 

"Глухівський професійний ліцей" (директор Новиков В’ячеслав 

Володимирович);  

Васянович Людмилі Григорівні, начальнику відділу освіти Глухівської 

міської ради. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

 

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


