
 

 

 

 

 
 

  
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 

 

 

Н А К А З  
 

09.06.2018                                            м. Київ                                     № 06-05 
 

 

Про підсумки проведення Всеукраїнських  

відкритих змагань учнівської молоді (юнаки) 

з автомодельного спорту (трасові моделі,  

молодші школярі) (IV ранг) 
 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.01.2018 

№ 12 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), з 04 по 09 червня ц.р. у м. Ізмаїл на базі 

Станції юних техніків були проведені Всеукраїнські відкриті змагання 

учнівської молоді (юнаки) з автомодельного спорту (трасові моделі, молодші 

школярі) (IV ранг). 

У змаганнях взяли участь 6 команд (20 учасників, 6 тренерів та 5 суддів) з 

Волинської, Одеської, Миколаївської, Чернігівської, Чернівецької областей та 

м. Ізмаїл. 

 Відповідно до рішення суддівської колегії  
 

 

НАКАЗУЮ: 
 

 

1. Нагородити  команди: 

1.1. Дипломом 1-го ступеня та кубком Українського державного центру 

позашкільної освіти - команду Чернівецького обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді. 

1.2. Дипломом 2-го ступеня – команду Чернігівського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді. 

1.3. Дипломом 3-го ступеня - команду Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації. 

2. Нагородити переможців та призерів у класах моделей дипломами 

відповідних ступенів та медалями:  

        Клас «Ретро»: 

1 місце – Клима Михайла, члена команди Чернівецького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

2 місце – Ключнікова Максима, члена команди Чернігівського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 
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3 місце – Хризтозова Александра, члена команди Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти і науки Волинської 

облдержадміністрації. 

        Клас «Євроспорт-стандарт»: 

1 місце – Ключнікова Максима, члена команди Чернігівського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

2 місце – Клима Михайла, члена команди Чернівецького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

3 місце – Хризтозова Александра, члена команди Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти і науки Волинської 

облдержадміністрації. 

        Клас «Вантажівка»: 

1 місце – Одненка Гліба та Ключнікова Максима, членів команди 

Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді; 

2 місце – Шковелюка Назара та Марчука Іллю, членів команди Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді управління освіти і науки Волинської 

облдержадміністрації; 

3 місце – Беженара Євгена та Клима Михайла, членів команди Чернівецького 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. 

        Клас «G-33»: 

1 місце – Беженара Євгена та Клима Михайла, членів команди Чернівецького 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

2 місце – Одненка Гліба та Ключнікова Максима, членів команди 

Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді; 

3 місце – Шковелюка Назара та Марчука Іллю, членів команди Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді управління освіти і науки Волинської 

облдержадміністрації. 

3. Нагородити Грамотою Українського державного центру позашкільної 

освіти за підготовку команд-переможців змагань: 

Токарюка Віктора Петровича, тренера-керівника команди Чернівецького 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

Худолія Сергія Володимировича, тренера-керівника команди Чернігівського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

Кадлубицького Павла Івановича, тренера-керівника команди Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді управління освіти і науки 

Волинської облдержадміністрації. 

4. Нагородити Подякою Українського державного центру позашкільної 

освіти за якісну підготовку та проведення змагань колектив Станції юних 

техніків м. Ізмаїл. 

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

виховної роботи - Левіну І.Є. 
 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура 


