
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Н А К А З

30.06.2018                                  м. Київ                     № 06-18

Про підсумки проведення Всеукраїнських 
відкритих змагань учнівської молоді 
(юніори) з авіамодельного спорту 
(вільнолітаючі моделі) (IV ранг) 

Відповідно  до  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік, затвердженого
наказом  МОН  від  04.01.2018  №  12,  з  25  по  30  червня  ц.  р.  у  м.  Конотоп
Сумської області  на базі Конотопського центру дитячо – юнацької творчості
Конотопської  міської  ради  були  проведені  Всеукраїнські  відкриті  змагання
учнівської молоді (юніори) з авіамодельного спорту (вільнолітаючі моделі) (IV
ранг) (далі Змагання).

У  заході  взяли  участь  14  команд  з:  Дніпропетровської,  Волинської,
Запорізької,  Чернігівської,  Івано-Франківської,  Київської,  Львівської,
Рівненської, Сумської, Харківської, Чернівецької областей.

Всього прийняло участь - 62 учасника.
Відповідно до рішення суддівської колегії

НАКАЗУЮ:

1. Нагородити:
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 Львівської області;
1.3. Дипломом ІІІ-го ступеня команду Харківської області.
2. Нагородити  переможців  Змагань  у  класах  моделей  дипломами
відповідних ступенів та медалями:
у класі моделей «F-1-А»:
I місце – Чижевського Дениса, вихованця Центру науково-технічної учнівської
молоді Львівської міської ради;
II місце – Даценка Юрія, вихованця КПНЗ «Дніпропетровський обласний центр
науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді»;
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III  місце  –  Жидкова  Нікіту,  вихованця  Харківського  Палацу  дитячої  та
юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області.
у класі моделей «F-1-B»:
I місце – Чижевського Дениса, вихованця Центру науково-технічної творчості
учнівської молоді Львівської міської ради;
II  місце  –  Косило  Олексія,  вихованця  Чернівецького  міського  клубу  юних
техніків «Кварц»;
III  місце  –  Марченко  Олексія,  вихованця  Харківського  Палацу  дитячої  та
юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області.
у класі моделей «F-1-P»:
I  місце  –  Гука  Назарія,  вихованця  Центру  науково-технічної  творчості
учнівської молоді Львівської міської ради;
II  місце  –  Жидкова  Валерія,  вихованця  Харківського  Палацу  дитячої  та
юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області;
III місце – Ушакова Даніїла , вихованця КПНЗ «Дніпропетровський обласний
центр  науково-технічної  творчості  та  інформаційних  технологій  учнівської
молоді».
3. Нагородити  грамотами  УДЦПО  керівників  команд,  які  підготували
призерів Змагань:

Лазаревича  Валерія  Васильовича,  керівника  гуртка  КПНЗ  «Центр
науково-технічної  творчості  учнівської  молоді  Металургійного  району»
Криворізької міської ради Дніпропетровської області;

Пшеничного Олега  Івановича,  керівника авіамодельного гуртка Центру
науково-технічної творчості учнівської молоді Львівської міської ради;

Молчанова Олександра В’ячеславовича, керівника авіамодельного гуртка
Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості Харківської міської ради
Харківської області.
4. Нагородити переможців Змагань у класах моделей малих форм:
4.1. Дипломом І-го ступеня та кубком УДЦПО у класах моделей малих форм
команду Дніпропетровської області;
4.2. Дипломом ІI-го ступеня у класах моделей малих форм команду Київської
області;
4.3.  Дипломом  ІII-го  ступеня  у  класах  моделей  малих  форм  команду
Чернівецької області.
5. Нагородити  переможців  у  класах  моделей  малих  форм  дипломами
відповідних ступенів та медалями:
у класі моделей «F-1-H»:
I  місце  –  Меркулова  Романа,  вихованця  Яготинського  районного  Будинку
дитячої та юнацької творчості Київської області;
II місце – Журавля Кирила, вихованця КЗ Сумської обласної ради - обласний
центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю;
III місце – Мороза Станіслава, вихованця КПНЗ «Дніпропетровський обласний
центр  науково-технічної  творчості  та  інформаційних  технологій  учнівської
молоді».
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у класі моделей «F-1-G»:
I місце – Хрушкова Іллю, вихованця Яготинського районного Будинку дитячої
та юнацької творчості Київської області;
II  місце  –  Плаксивого  Валентина,  вихованця  КПНЗ  «Дніпропетровський
обласний  центр  науково-технічної  творчості  та  інформаційних  технологій
учнівської молоді»;
III місце – Стародубовського Кирила, вихованця Харківського Палацу дитячої
та юнацької творчості Харківської міської ради Харківської області.
6. Нагородити  грамотами  УДЦПО  керівників  команд,  які  підготували
призерів Змагань у класах моделей малих форм:

Лазаревича  Валерія  Васильовича,  керівника  гуртка  КПНЗ  «Центр
науково-технічної  творчості  учнівської  молоді  Металургійного  району»
Криворізької міської ради Дніпропетровської області;

Миколаєнка Анатолія Олександровича, керівника авіамодельного гуртка
Яготинського районного будинку дитячої та юнацької творчості міста Яготина
Київської області;

Олейника  Ігоря  Віталійовича,  керівника  гуртка  «Авіамоделювання»
Чернівецького міського клубу юних техніків «Кварц».
7. Нагородити переможців Змагань у класах радіокерованих моделей:
7.1.  Дипломом  І-го  ступеня  та  кубком  УДЦПО  у  класах  радіокерованих
моделей команду Сумської області;
7.2.  Дипломом  ІI-го  ступеня  у  класах  радіокерованих  моделей  команду
Чернігівської області;
7.3. Дипломом ІII-го ступеня у класах радіокерованих моделей команду міста
Ромни Сумської області
8. Нагородити  переможців  Змагань  у  класах  радіокерованих  моделей
дипломами відповідних ступенів та медалями:
у класі моделей «F-3-К міні»:
I  місце  –  Радченко  Богдана,  вихованця  Чернігівського  обласного  центру
науково-технічної творчості учнівської молоді;
II  місце  –  Паладіна  Ростислава,  вихованця  КЗ  Сумської  обласної  ради  -
обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю;
III  місце  –  Лазарєву  Анастасію,  вихованку  КЗ  Сумської  обласної  ради  -
обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.
у класі моделей «F-3-К стандарт»:
I  місце  –  Паладіна  Ростислава,  вихованця  КЗ  Сумської  обласної  ради  -
обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю;
II  місце  – Цибаровського  Владислава,  вихованця  Чернігівського  обласного
центру науково-технічної творчості учнівської молоді;
III  місце –  Боброва Олександра,  вихованця Чернігівського  обласного центру
науково-технічної творчості учнівської молоді.
у класі моделей «F-5-J»:
I  місце  –  Паладіна  Ростислава,  вихованця  КЗ  Сумської  обласної  ради  -
обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю;
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II  місце  –  Радченко  Богдана,  вихованця  Чернігівського  обласного  центру
науково-технічної творчості учнівської молоді.
9. Нагородити  грамотами  УДЦПО  керівників  команд,  які  підготували
призерів Змагань у класах радіокерованих моделей:

Солов’я  Олександра  Володимировича,  керівника  гуртка  Конотопського
центру дитячої та юнацької творчості;

Петренка  Олександра  Миколайовича,  керівника  авіамодельного  гуртка
Чернігівського  обласного  центру  науково-технічної  творчості  учнівської
молоді;

Голіка  Володимира  Опанасовича,  керівника  авіамодельного  гуртка
Роменського  центру  позашкільної  освіти  та  роботи  з  талановитою молоддю
Сумської області.
10. 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.).
11. 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,  місто
Яготин Київської області;

Коломийцю  Миколі  Олександровичу,  керівнику  авіамодельного  гуртка
Конотопського центру дитячо – юнацької творчості Конотопської міської ради;

Забузі  Олександру  Олександровичу,  керівнику  авіамодельного  гуртка
Менської станції юних техніків;

Гарькавенко Валерію Володимировичу, керівнику авіамодельного гуртка
Охтирської Станції юних техніків;

Михалевічу  Анатолію  Івановичу,  керівнику  гуртків  Ковельського
міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді.
12.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з
виховної роботи – Левіну І.Є.

Директор                                                                                                   Г. А. Шкура


