
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Н А К А З

20.05.2018                                 м. Київ                     № 05-12

Про підсумки проведення Всеукраїнських 
відкритих змагань учнівської молоді 
(юніори) з ракетомодельного спорту та 
юних ракетомоделістів (юнаки) (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 14 по 20 травня ц.р. у м. Чернігові на базі
Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді
відбулися  Всеукраїнські  відкриті  змагання  учнівської  молоді  (юніори)  з
ракетомодельного спорту та юних ракетомоделістів (юнаки) (ІV ранг).

У  заході  взяли  участь  17  команд  (53  учасника)  з:  Волинської,
Дніпропетровської,  Донецької,  Івано-Франківської,  Кіровоградської,
Львівської,  Сумської,  Харківської,  Херсонської,  Черкаської,  Чернігівської
областей.

Відповідно до рішення суддівської колегії

НАКАЗУЮ:

1. Нагородити переможців Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді 
(юніори) з ракетомодельного спорту дипломами відповідних ступенів та кубком: 
1.1.  Дипломом  І-го  ступеня  та  кубком  Українського  державного  центру
позашкільної освіти (далі – УДЦПО ) команду Чернігівської області;
1.2. Дипломом ІІ-го ступеня команду Львівської області;
1.3. Дипломом ІІІ-го ступеня команду Дніпропетровської області.
2. Нагородити  переможців  у  класах  моделей  дипломами  відповідних
ступенів та медалями:

у класі моделей «S-1-A»:
I місце – Кізяка Олександра, вихованця КЗ ЛОР «Львівський обласний центр
науково-технічної творчості учнівської молоді»;
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II  місце  –  Гладкого  Ігоря,  вихованця  КПНЗ  «Дніпропетровський  обласний
центр  науково-технічної  творчості  та  інформаційних  технологій  учнівської
молоді»;
III місце – Радченка Олександра, вихованця Чернігівського обласного центру
науково-технічної творчості учнівської молоді».

у класі моделей «S-4-A»:
I місце – Іванця Романа, вихованця Чернігівського обласного центру науково-
технічної творчості учнівської молоді»;
II  місце  –  Білошенка  Романа,  вихованця  Донецького  обласного  центру
технічної творчості дітей та юнацтва;
III місце  –  Ціруліка  Віктора,  вихованця  Чернігівського  обласного  центру
науково-технічної творчості учнівської молоді».

у класі моделей «S-6-A»:
I місце – Іванця Романа, вихованця Чернігівського обласного центру науково-
технічної творчості учнівської молоді»;
II  місце  –  Гладкого  Ігоря,  вихованця  КПНЗ  «Дніпропетровський  обласний
центр  науково-технічної  творчості  та  інформаційних  технологій  учнівської
молоді»;
III місце  –  Петруха  Антона,  вихованця  Чернігівського  обласного  центру
науково-технічної творчості учнівської молоді».

у класі моделей «S-7»:
I  місце  –  Радченка  Олександра,  вихованця  Чернігівського  обласного  центру
науково-технічної творчості учнівської молоді;
II  місце  –  Петруха  Антона,  вихованця  Чернігівського  обласного  центру
науково-технічної творчості учнівської молоді;
III місце  –  Лемка  Павла,  вихованця  КЗ  ЛОР  «Львівський  обласний  центр
науково-технічної творчості учнівської молоді».

у класі моделей «S-8-D»:
I  місце  –  Радченка  Олександра,  вихованця  Чернігівського  обласного  центру
науково-технічної творчості учнівської молоді;
II місце – Мележик Вероніку, вихованку КПНЗ «Дніпропетровський обласний
центр  науково-технічної  творчості  та  інформаційних  технологій  учнівської
молоді»;
III місце  –  Ліпського  Георгія,  вихованця  Сумської  районної  станції  юних
техніків.

у класі моделей «S-9-A»:
I місце – Миклюха Михайла, вихованця КЗ ЛОР «Львівський обласний центр
науково-технічної творчості учнівської молоді»;
II  місце  –  Петруха  Антона,  вихованця  Чернігівського  обласного  центру
науково-технічної творчості учнівської молоді;
III місце – Мартиненка Олександра, вихованця КЗ «Кіровоградськи обласний
центр науково-технічної творчості учнівської молоді».
3. Нагородити  грамотами  УДЦПО  керівників  команд,  які  підготували
призерів  Всеукраїнських  відкритих  змагань  учнівської  молоді  з
ракетомодельного спорту:
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Смолянка  Віталія  В’ячеславовича,  керівника  ракетомодельного  гуртка
Чернігівського  обласного  центру  науково-технічної  творчості  учнівської
молоді;

Карплюка  Івана  Степановича,  керівника  ракетомодельного  гуртка
Злочівської районної станції юних техніків Львівської області;

Волканова  Ігоря  Анатолійовича,  керівника  ракетомодельного  гуртка
КПНЗ  «Дніпропетровський  обласний  центр  науково-технічної  творчості  та
інформаційних технологій учнівської молоді».
4. Нагородити  переможців  Всеукраїнських  відкритих  змагань  юних
ракетомоделістів (юнаків) дипломами відповідних ступенів та кубком:
4.1. Дипломом І-го ступеня та кубком УДЦПО команду Черкаської області;
4.2. Дипломом ІІ-го ступеня команду Донецької області;
4.3. Дипломом ІІІ-го ступеня команду Чернігівської області.
5. Нагородити  переможців  у  класах  моделей  дипломами  відповідних
ступенів та медалями:

у класі моделей «S-6-A»:
I  місце – Яненка Єгора,  вихованця Донецького обласного центру технічної
творчості дітей та юнацтва;
II  місце – Ковальова Богдана,  вихованця КЗ «Харківський Палац дитячої  та
юнацької творчості Харьківської міської ради Харьківської області»;
III місце  –  Захарчука  Андрія,  вихованця  КЗ  «Черкаський  обласний  центр
науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради.

у класі моделей «Планета»:
I місце – Казака Юрія, вихованця КПНЗ «Дніпропетровський обласний центр
науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді»;
II  місце  –  Суворова  Валерія,  вихованця  КЗ  «Черкаський  обласний  центр
науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради»;
III місце – Пархоменка Богдана, вихованця Ніжинської станції юних техників
Чернігівської області.

у класі моделей «Салют»:
I  місце  –  Слаб’яка  Павла,  вихованця  Івано-Франківського  обласного
державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді;
II  місце  –  Пирожука  Олега,  вихованця  Івано-Франківського  обласного
державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді;
III місце – Пархоменка Богдана, вихованця Ніжинської станції юних техників
Чернігівської області.

у класі моделей «напівкопія»:
I  місце  –  Яненка  Єгора,  вихованця  Донецького  обласного  центру  технічної
творчості дітей та юнацтва;
II місце – Пархоменка Богдана, вихованця Ніжинської станції юних техників
Чернігівської області;
III місце  –  Безпалого  Данилу,  вихованця  Чернігівського  обласного  центру
науково-технічної творчості учнівської молоді.
6. Нагородити  грамотами  УДЦПО  керівників  команд,  які  підготували
призерів Всеукраїнських відкритих змагань юних ракетомоделістів:
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Суворова  Юрія  Станіславовича,  керівника  ракетомодельного  гуртка
Христинівської районної станції юних техніків Черкаської області;

Козлова В’ячеслава Володимировича, керівника ракетомодельного гуртка
Маріупольського  міського  центру  науково-технічної  творчості  учнівської
молоді Донецької області;

Шуляка  Сергія  Володимировича,  керівника  ракетомодельного  гуртка
Ніжинської станції юних техників Чернігівської області.
7. Оголосити подяку УДЦПО за якісну підготовку та проведення змагань:

Колективу  Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості
учнівської молоді (директор Місюра О.О.).
8. Оголосити подяку УДЦПО за якісне судівство змагань:

Панахну  Володимиру  Володимировичу,  вчителю трудового  навчання
ЗОШ I-III ступеней  № 15 міста Ніжина, Чернігівської області;

Приданнікову  Денису  Борисовичу, керівнику  ракетомодельного  гуртка
Ніжинскої станції юних техників Чернігівської області;

Бідовському Олександру Олександровичу,  судді  національної  категорії,
м.Херсон;

Лутчину  Роману  Васильовичу,  керівнику  гуртків  Івано-Франківського
центру науково-технічної творчості учнівської молоді ;

Ломановій Ользі Володимирівні, методисту Чернігівського обласного 
центру науково-технічної творчості учнівської молоді;

Суворовій Ганні Юріївні, працівнику Христинівської районної станції 
юних техників Черкаської області;

Золотухіну Костянтину Сергійовичу, керівнику ракетомодельного гуртка 
Центру науково-технічної творчості учнівської молоді управління освіти, науки
та молоді Волинської облдержадміністрації.
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з
виховної роботи – Левіну І.Є.

Директор                                                                                                   Г. А. Шкура


