
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Н А К А З

15.07.2018                                 м. Київ           № 07-07

Про підсумки проведення Всеукраїнських 
відкритих змагань учнівської молоді (юніори) 
з судномодельного спорту 
(«М» – швидкісні радіокеровані) (ІV ранг)

Відповідно  до  пункту  100  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних
організаційно-масових заходів  з  дітьми та  учнівською молоддю на 2018  рік,
затвердженого  наказом МОН від  04.01.2018 № 12,  з  11  по 15 липня ц.  р.  у
м. Глухові  Сумської  області  були  проведені  Всеукраїнські  відкриті  змагання
учнівської  молоді  (юніори)  з  судномодельного  спорту  («М»  -  швидкісні
радіокеровані) (ІV ранг). 

У заході взяли участь 7 команд з Полтавської (2 команди), Сумської (2
команди), Волинської, Черкаської, Рівненської областей. 

Всього прийняло участь у змаганнях 44 учасника (серед них 7 тренерів та
15 суддів).

Відповідно до рішення суддівської колегії

НАКАЗУЮ: 

1. Нагородити:
1.1. Кубком та дипломом Українського державного центру позашкільної

освіти  (далі  –  УДЦПО)  І-го  ступеня  -  команду  Полтавського  центру
позашкільної освіти Полтавської міської ради (тренер-керівник Утєшев Олексій
Петрович). Членів команди дипломами УДЦПО.

1.2. Дипломом УДЦПО ІІ-го ступеня - команду Сумської області (тренер-
керівник Грудина Микола Михайлович). Членів команди дипломами УДЦПО.

1.3. Дипломом УДЦПО ІІІ-го ступеня команду Кременчуцького міського
Центру  позашкільної  освіти  «Лідер»  (тренер-керівник  Бегма  Олександр
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Іванович). Членів команди дипломами УДЦПО.
2.  Нагородити  дипломами  та  медалями  УДЦПО  відповідних  ступенів

переможців: 
2.1. У класі моделей F1 E:
за І місце – Береку Андрія, члена команди Полтавського міського центру

позашкільної освіти Полтавської міської ради;
за  ІІ  місце  –  Чуйка  Дениса,  члена  команди  Кременчуцького  міського

Центру позашкільної освіти «Лідер»; 
за  ІІІ  місце  –  Велетнюка  Володимира,  члена  команди  Черкаського

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді.
2.2. У класі моделей F3 E:
за І місце – Шейх-Абдін Назара,  члена команди Черкаського обласного

центру науково-технічної творчості учнівської молоді;
за  ІІ  місце  –  Дедюха  Андрія,  члена  команди  Рівненського  обласного

центру науково-технічної творчості учнівської молоді;
за  ІІІ  місце  –  Велетнюка  Володимира,  члена  команди  Черкаського

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді.
2.3. У класі моделей ЕСО mini expert:
за І місце – Береку Андрія, члена команди Полтавського міського центру

позашкільної освіти Полтавської міської ради;
за  ІІ  місце  –  Чуйка  Дениса,  члена  команди  Кременчуцького  міського

Центру позашкільної освіти «Лідер»; 
за ІІІ місце – Борща Дмитра, члена команди Сумської області.
2.4. У класі моделей ЕСО expert:
за І місце – Борща Дмитра, члена команди Сумської області;
за ІІ місце – Науменка Івана, члена команди Сумської області;
за ІІІ місце – Бикова Артема, члена команди Полтавського міського центру

позашкільної освіти Полтавської міської ради.
2.5. У класі моделей ЕСО mini team:
за  І  місце  –  Борща  Дмитра,  Тумана  Кирила,  Науменка  Івана  членів

команди Сумської області;
за ІІ місце – Велетнюка Володимира, Куліка Віталія, Шейх-Абдін Назара

членів  команди  Черкаського  обласного  центру  науково-технічної  творчості
учнівської молоді;

за  ІІІ  місце  –  Коваленка  Дмитра,  Чуйка  Дениса  членів  команди
Кременчуцького міського Центру позашкільної освіти «Лідер».

2.6. У класі моделей mini MONO:
за  І  місце  –  Торяника  Антона,  члена  команди  Полтавського  міського

центру позашкільної освіти Полтавської міської ради;
за ІІ місце – Тумана Кирила, члена команди Сумської області;
за ІІІ місце – Науменка Івана, члена команди Сумської області.
2.7. У класі моделей mini HYDRO:
за І  місце – Кунатенка Максима, члена команди Полтавського міського

центру позашкільної освіти Полтавської міської ради;
за ІІ місце – Васильєва Владислава, члена команди Сумської області;
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за  ІІІ  місце  –  Торяника  Антона,  члена  команди  Полтавського  міського
центру позашкільної освіти Полтавської міської ради.

3. Нагородити грамотами УДЦПО за високий рівень підготовки команди:
Утєшева  Олексія  Петровича,  тренера-керівника  команди  Полтавського

міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради;
Грудину  Миколу  Михайловича,  тренера-керівника  команди  Сумської

області;
Бегму Олександра Івановича, тренера-керівника команди Кременчуцького

міського Центру позашкільної освіти «Лідер». 
4. Оголосити подяку УДЦПО за високий рівень організації та проведення

заходу:
колективу  Глухівського  міського  центру  позашкільної  освіти  Сумської

області (директор Грудина Микола Михайлович);
колективу Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з

талановитою молоддю (директор Тихенко Лариса Володимирівна); 

Васянович  Людмилі  Григорівні,  начальнику  відділу  освіти  Глухівської
міської ради;

Музичуку  Андрію  Онуфрійовичу,  керівнику  судномодельного  гуртка
Центру  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді  Волинської
облдержадміністрації, старшому судді старту;

Бухтіарову  Сергію  Вікторовичу,  керівнику  судномодельного  гуртка
Лебединського центру позашкільної освіти Лебединської міської ради Сумської
області, судді змагань;

Статівці  Сергію  Олексійовичу,  завідувачу  науково-технічного  відділу
Сумського  обласного  центру  позашкільної  освіти  та  роботи  з  талановитою
молоддю, судді змагань.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Т.в.о. директора                                                                                      І. Є. Левіна


