
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Н А К А З

22.06.2018                                  м. Київ                     № 06-16

Про підсумки проведення Всеукраїнських 
відкритих змагань учнівської молоді 
(юніори) з авіамодельного спорту 
(вільнолітаючі моделі літаків у 
приміщенні) (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  18  по  22  червня  ц.  р.  у  м.  Марганці
Дніпропетровської  області  на  базі  Марганецького  міського  центру  науково-
технічної творчості були проведені Всеукраїнські відкриті змагання учнівської
молоді  (юніори)  з  авіамодельного  спорту  (вільнолітаючі  моделі  літаків  у
приміщенні) (IV ранг).

У  заході  взяли  участь  8  команд  з: Дніпропетровської,  Запорізької,
Кіровоградської областей та міста Київа. Всього у заході прийняло участь - 32
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 Запорізької області.
1.3.  Дипломом  ІІІ-го  ступеня  -  команду  Марганецького  міського  центру
науково-технічної творчості.
2. Нагородити переможців у класах моделей дипломами УДЦПО відповідних
ступенів та медалями:
у класі моделей «F-1-D»:
I місце – Бідного Дмитра, вихованця ПНЗ «Центр науково-технічної творчості
молоді «Політ» Запорізької міської ради Запорізької області;
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II  місце  –  Кашевєрова  Олексія,  вихованця  КПНЗ  «Клуб  науково-технічної
творчості учнівської молоді Тернівського району» Криворізької міської ради;
III  місце  –  Клименка  Владислава,  вихованця  КПНЗ  «Дніпропетровський
обласний  центр  науково-технічної  творчості  та  інформаційних  технологій
учнівської молоді».
у класі моделей «F-1-L»:
I  місце  –  Клименка  Владислава,  вихованця  КПНЗ  «Дніпропетровський
обласний  центр  науково-технічної  творчості  та  інформаційних  технологій
учнівської молоді»;
II місце – Яцуна Тимофія, вихованця ПНЗ «Центр науково-технічної творчості
молоді «Політ» Запорізької міської ради Запорізької області;
III  місце  –  Логвіненка  Вадима,  вихованця  Марганецького  міського  центру
науково-технічної творчості.
у класі моделей «F-1-N»:
I місце – Барінова Дмитра, вихованця ПНЗ «Центр науково-технічної творчості
молоді «Політ» Запорізької міської ради Запорізької області;
II місце – Шутя Дмитра, вихованця, КПНЗ «Дніпропетровський обласний центр
науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді» ;
III  місце  –  Ковальова  Кирила,  вихованця  ПНЗ  «Центр  дитячої  та  юнацької
творчості  Шевченківського  району»  Запорізької  міської  ради  Запорізької
області.
у класі моделей «mini stick»:
I  місце  –  Кашевєрова  Олексія,  вихованця  КПНЗ  «Клуб  науково-технічної
творчості учнівської молоді Тернівського району» Криворізької міської ради;
II місце – Бідного Дмитра, вихованця ПНЗ «Центр науково-технічної творчості
молоді «Політ» Запорізької міської ради Запорізької області;
III місце – Бевза Дмитра, вихованця Марганецького міського центру науково-
технічної творчості.
3. Нагородити:
3.1.  Дипломом І-го  ступеня  та  кубком  УДЦПО з  метальних  планерів  F-1-N
команду  КПНЗ  «Клуб  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді
Тернівського району» Криворізької міської ради;
3.2. Дипломом ІІ-го ступеня команду ПНЗ «Центр науково-технічної творчості
молоді  «Політ»  Запорізької  міської  ради  Запорізької  області  Запорізької
області;
3.3.  Дипломом  ІІІ-го  ступеня  команду  ПНЗ  «Центр  дитячої  та  юнацької
творчості  Шевченківського  району»  Запорізької  міської  ради  Запорізької
області.
4. Нагородити грамотами УДЦПО керівників команд, які підготували призерів
Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді (юніори) з авіамодельного
спорту (вільнолітаючі моделі літаків у приміщенні) (IV ранг):

Кашевєрова  Олексія  Володимировича,  керівника  гуртка  КПНЗ  «Клуб
науково-технічної  творчості  учнівської  молоді  Тернівського  району»
Криворізької міської ради;
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Тринкаля  Олександра  Івановича,  керівника  гуртка  «Авіамоделювання»
ПНЗ «Центр науково-технічної  творчості  молоді  «Політ» Запорізької  міської
ради Запорізької області;

Серебрякова Михайла Вадимовича, керівника гуртка КЗ «Міський центр
науково-технічної творчості» міста Марганця Дніпропетровської області;

Седньова Дмитра Володимировича, керівника гуртка «Авіамоделювання»
ПНЗ «Центр науково-технічної  творчості  молоді  «Політ» Запорізької  міської
ради Запорізької області;

Яновського  Ігоря  Івановича,  керівника  авіамодельного  гуртка  ПНЗ
«Центр  дитячої  та  юнацької  творчості  Шевченківського  району» Запорізької
міської ради Запорізької області.
4. Оголосити подяку УДЦПО за якісну підготовку та проведення змагань:

колективам  КПНЗ  «Дніпропетровський  обласний  центр  науково-
технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді» (директор
Волкова Л.В.) та Марганецького міського центру науково-технічної творчості
(директор Морозова М.О.).
5. Оголосити подяку УДЦПО за якісне судівство змагань:

Гулі  Віктору  Максимовичу,  керівнику  авіамодельного  гуртка  КЗ
«Кіровоградський  обласний  центр  науково-технічної  творчості  учнівської
молоді»;

Підусту  Володимиру  Івановичу,  керівнику  гуртка  Міського  центру
науково-технічної творчості м. Марганця;

Остапенку  Віктору  Анатолійовичу,  працівнику  КПНЗ  «Клуб  науково-
технічної  творчості  учнівської  молоді  Тернівського  району»  Криворізької
міської ради;

Фулітці  Володимиру  Георгієвичу,  майстеру  ПНЗ  «Центр  науково-
технічної  творчості  молоді  «Політ»  Запорізької  міської  ради  Запорізької
області;

Березюку  Олександру  Петровичу,  керівнику  авіамодельного  гуртка
Міжшкільного  центру  трудового  навчання  та  технічної  творчості  міста
Нікополя Дніпропетровської області;

Береді Олегу Сергійовичу, керівнику гуртка КЗ «Міський центр науково-
технічної творчості» міста Марганця Дніпропетровської області. 
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з
виховної роботи – Левіну І.Є.

Директор                                                                                                   Г. А. Шкура


