
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Н А К А З

01.06.2018                                  м. Київ                     № 06-01

Про підсумки проведення 
Всеукраїнських відкритих змагань 
учнівської молоді з повітряних зміїв

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 29 травня по 01 червня ц. р. у м. Дніпрі
Українським  державним  центром  позашкільної  освіти  спільно  з
Дніпропетровським  обласним  центром  науково-технічної  творчості  та
інформаційних  технологій  учнівської  молоді  були  проведені  Всеукраїнські
відкриті змагання учнівської молоді з повітряних зміїв.

У  заході  взяли  участь  5  команд  з:  Волинської,  Дніпропетровської,
Донецької, Рівненської та Хмельницької областей.

Всього прийняло участь - 39 учасників.
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 Волинської області;
1.3. Дипломом ІІІ-го ступеня команду Рівненської області.
2. Нагородити у класах моделей дипломами відповідних ступенів та медалями:

у класі моделей «Z»:
I  місце  –  Величка  Арсенія,  вихованця  КПНЗ  «Станція  юних  техників
Долгінцевського району» міста Кривого Рогу, Дніпропетровської області;
II місце – Кульчицького Ореста, вихованця Центру науково-технічної творчості
учнівської молоді управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації;
III місце – Попова Олексія, вихованця Донецького обласного центру технічної
творчості дітей та юнацтва.

у класі моделей «Z1»:
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I  місце  –  Ткалика  Микиту,  вихованця  КПНЗ  «Станція  юних  техників
Долгінцевського району» міста Кривого Рогу, Дніпропетровської області;
II місце – Максименка Владислава, вихованця КПНЗ «Станція юних техників
Долгінцевського району» міста Кривого Рогу, Дніпропетровської області;
III місце  –  Нивчика  Сергія,  вихованця  Центру  науково-технічної  творчості
учнівської молоді управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації.

у класі моделей «Z2»:
I  місце  –  Глущенка  Валентина,  вихованця  КПНЗ  «Станція  юних  техників
Долгінцевського району» міста Кривого Рогу, Дніпропетровської області;
II  місце  –  Шукалюка  Максима,  вихованця  КЗ «Рівненський обласний центр
науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської області;
III місце – Мирошніченка Ярослава, вихованця Донецького обласного центру
технічної творчості дітей та юнацтва.

у класі моделей «Z3»:
I  місце  –  Максименка  Владислава  та Ткалика  Микиту,  вихованців  КПНЗ
«Станція  юних  техників  Долгінцевського  району»  міста  Кривого  Рогу,
Дніпропетровської області;
II місце – Ващука Микиту, вихованця Донецького обласного центру технічної
творчості дітей та юнацтва;
III місце  –  Кульчицького  Ореста,  вихованця  Центру  науково-технічної
творчості  учнівської  молоді  управління  освіти  і  науки  Волинської
облдержадміністрації.

у класі моделей «Z4»:
I місце – Лукащик Аліну, вихованку КЗ «Рівненський обласний центр науково-
технічної творчості учнівської молоді» Рівненської області;
II місце – Максименка Владислава, вихованця КПНЗ «Станція юних техників
Долгінцевського району» міста Кривого Рогу, Дніпропетровської області;
III місце – Данильчука Євгена, вихованця Центру науково-технічної творчості
учнівської молоді управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації.

у класі моделей «Z5»:
I  місце  –  Ткалика  Микиту,  вихованця  КПНЗ  «Станція  юних  техників
Долгінцевського району» міста Кривого Рогу, Дніпропетровської області;
II  місце  –  Сметюха  Бориса,  вихованця  Центру  науково-технічної  творчості
учнівської молоді управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації;
III місце – Крупеню Марка, вихованця Дніпропетровського обласного центру
науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді.

у класі моделей «Z6»:
I  місце  –  Глущенка  Валентина,  вихованця  Дніпропетровського  обласного
центру  науково-технічної  творчості  та  інформаційних  технологій  учнівської
молоді;
II місце – Максименка Владислава, вихованця КПНЗ «Станція юних техників
Долгінцевського району» міста Кривого Рогу, Дніпропетровської області;
III місце – Лукащика Олександра, вихованця КЗ «Рівненський обласний центр
науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської області.

у класі моделей «Z7»:
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I  місце  –  Крупеня  Марка,  вихованця  Дніпропетровського  обласного  центру
науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді;
II місце – Данильчука Євгена, вихованця Центру науково-технічної творчості
учнівської молоді управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації;
III місце – Лукащика Олексндра, вихованця КЗ «Рівненський обласний центр
науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської області.

у класі моделей «Z8»:
I  місце  –  Глущенка  Валентина,  вихованця  Дніпропетровського  обласного
центру  науково-технічної  творчості  та  інформаційних  технологій  учнівської
молоді;
II місце – Філоненка Станіслава, вихованця Центру науково-технічної творчості
учнівської молоді управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації.
3. Нагородити грамотами УДЦПО керівників команд, які підготували призерів
змагань:

Сильченка Олега Анатолійовича, керівника гуртка КПНЗ «Станція юних
техників  Долгінцевського  району»  міста  Кривого  Рогу,  Дніпропетровської
області;

Данильчука  Єгора  Євгеновича,  керівника  гуртка  Центру  науково-
технічної  творчості  учнівської  молоді  управління  освіти  і  науки  Волинської
облдержадміністрації;

Лукащика  Василя  Олександровича,  керівника  гуртка  КЗ  «Рівненський
обласний  центр  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді»  Рівненської
області.
4.  Оголосити  подяку  УДЦПО  освіти  за  якісну  підготовку  та  проведення
змагань:

Колективу  Комунального  позашкільного  навчального  закладу
«Дніпропетровський  обласний  центр  науково-технічної  творчості  та
інформаційних технологій учнівської молоді» (директор Волкова Л. В.).
5. Оголосити подяку УДЦПО за якісне судівство змагань:

Румянцевій  Ганні  Миколаївні,  директору  Станції  юних  техніків
Жовтневого району міста Кривого Рогу, Дніпропетровської області;

Яхоніну  Євгену  Павловичу,  керівнику  гуртка  Хмельницького  палацу
творчості дітей та юнацтва;

Гагаріну  Валерію  Володимировичу,  керівнику  гуртка  Донецького
обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва;

Ткалик  Жанні  Олександрівні,  керівнику  гуртка  Станції  юних  техніків
Довгинцівського району міста Кривого Рогу, Дніпропетровської області;

Юхимчуку  Василю  Леонідовичу,  керівнику  гуртка  Центру  науково-
технічної  творчості  учнівської  молоді  управління  освіти  і  науки  Волинської
облдержадміністрації.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з
виховної роботи – Левіну І.Є.

Директор                                                                                                   Г. А. Шкура


