
 

 

 
 

  

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
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11.07.2019                                   м. Київ                        № 07-02 

 

 

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 2019 рік, затвердженого 

наказом МОН від 21.11.2018 № 1292, з 06 по 11 липня 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 16 команд з: Дніпропетровської, Запорізької, 

Закарпатської, Полтавської, Львівської, Сумської, Харківської, Хмельницької, 

Чернівецької областей та міст Івано-Франківська, Кривого Рогу, Конотопа, 

Прилуки, Остер, Славутича, Яготина. Всього прийняло участь – 67 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 міста Кривого Рога; 

1.2. Дипломом ІІ-го ступеня - команду Харківської області; 

1.3. Дипломом ІІІ-го ступеня - команду Львівської області. 

2.  Нагородити переможців Змагань у класах моделей дипломами 

відповідних ступенів та медалями: 

у класі моделей «F-1-А»: 

I місце – Чижевського Дениса, члена команди Львівської області; 

II місце – Беркету Анастасію, члена команди міста Кривого Рога; 

III місце – Різниченка Олександра, члена команди Дніпропетровської області. 
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у класі моделей «F-1-B»: 

I місце – Сальника Максима, члена команди Дніпропетровської області; 

II місце – Марченка Олексія, члена команди Харківської області; 

III місце – Чижевського Дениса, члена команди Львівської області. 

у класі моделей «F-1-P»: 

I місце – Пшеничного Андрія, члена команди Харківської області; 

II місце – Даценка Юрія, члена команди міста Кривого Рога; 

III місце – Гука Назара, члена команди Львівської області. 

3.  Нагородити грамотами УДЦПО керівників команд, які підготували 

призерів Змагань: 

 Воронцову Світлану Григорівну, керівника команди міста Кривого Рога; 

 Молчанова Олександра Олексійовича, керівника команди Харківської 

області; 

 Пшеничного Олега Івановича, керівника команди Львівської міської ради. 

4.  Нагородити переможців Змагань у класах моделей малих форм: 

4.1. Дипломом І-го ступеня та кубком УДЦПО у класах моделей малих форм - 

команду міста Кривого Рогу; 

4.2. Дипломом ІI-го ступеня у класах моделей малих форм - команду 

Дніпропетровської області; 

4.3. Дипломом ІII-го ступеня у класах моделей малих форм - команду 

Харківської області. 

5.  Нагородити переможців у класах моделей малих форм дипломами 

відповідних ступенів та медалями: 

у класі моделей «F-1-H»: 

I місце – Дорошка Максима, члена команди міста Івано-Франківська; 

II місце – Журавля Кирила, члена команди Сумської області; 

III місце – Курила Миколу, члена команди Львівської області. 

у класі моделей «F-1-G»: 

I місце – Стародубовського Кирила, члена команди Харківської області; 

II місце – Докіля Дениса, члена команди Дніпропетровської області; 

III місце – Плаксивого Валентина, члена команди міста Кривого Рога. 

6.  Нагородити грамотами УДЦПО керівників команд, які підготували 

призерів Змагань у класах моделей малих форм: 

 Воронцову Світлану Григорівну, керівника команди міста Кривого Рога; 

 Катибу Сергія Зорійовича, керівника команди Дніпропетровської області; 

 Молчанова Олександра Олексійовича, керівника команди Харківської 

області. 

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 

Остерської СЮТ Чернігівської області; 

7.3. Дипломом ІII-го ступеня у класах радіокерованих моделей - команду 

Харківської області 
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8.  Нагородити переможців Змагань у класах радіокерованих моделей 

дипломами відповідних ступенів та медалями: 

у класі моделей «F-3-К mini»:  

I місце – Лазарєву Анастасію, члена команди Сумської області; 

II місце – Ковальова Кирила, члена команди Запорізької області; 

III місце – Журавля Кирила, члена команди Сумської області. 

у класі моделей «F-3-К»: 

I місце – Паладіна Ростіслава, члена команди Харківської області; 

II місце – Лазарєву Анастасію, члена команди Сумської області; 

III місце – Бондаревського Максима, члена команди Полтавської області. 

у класі моделей «F-3-J»: 

I місце – Паладіна Ростіслава, члена команди міста Харькова; 

II місце – Журавля Кирила, члена команди Сумської області; 

III місце – Радченка Богдана, члена команди Остерської СЮТ Чернігівської 

області. 

у класі моделей «F-5-J»: 

I місце – Боба Володимира, члена команди міста Славутича; 

II місце – Журавля Кирила, члена команди Сумської області; 

III місце – Боброва Олександра, члена команди Остерської СЮТ Чернігівської 

області. 

9.  Нагородити грамотами УДЦПО керівників команд, які підготували 

призерів Змагань у класах радіокерованих моделей: 

 Солов’я Олександра Володимировича, керівника команди Сумської 

області; 

 Петрихіна Віталія Олександровича, керівника команди Остерської СЮТ 

Чернігівської області; 

 Молчанова Олександра Олексійовича, керівника команди Харківської 

області. 

10.  Оголосити подяку УДЦПО за якісну підготовку та проведення Змагань: 

 колективу комунального закладу Сумської обласної ради - обласного 

центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю (директор 

Тихенко Л.В.); 

 колективу Конотопського центру дитячої та юнацької творчості 

(директор Ярмола В.М.). 

колективу 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана 

Виговського (полковник Драпатий Михайло Васильович); 

 Статівко Сергію Олексійовичу, методисту КЗ Сумської обласної ради - 

обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю; 

 Солов’ю Олександру Володимировичу, керівнику авіамодельного гуртка 

Конотопського центру дитячої та юнацької творчості Сумської області; 

 Коломійцю Миколі Олександровичу, керівнику авіамодельного гуртка 

комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної 

освіти та роботи з талановитою молоддю. 

11.  Оголосити подяку УДЦПО за якісне суддівство Змагань: 
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Фірсову Ігорю Івановичу, керівнику гуртка Полтавського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавскої обласної 

ради; 

Стельмаху Дмитру Володимировичу, керівнику гуртка Закарпатського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

Сидоренко Сергію Володимировичу, керівнику гуртка Глухівського 

міського центру позашкільної освіти Сумської області; 

Сабадашу Володимиру Миколайовичу, керівнику гуртка Роменського 

центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю імені Івана 

Кавалерідзе Сумської області; 

Буйвалу Юрію Володимировичу, керівнику гуртка Станції юних техніків 

Кролевецької міської ради Сумської області; 

Воронцовій Світлані Григорівні, керівнику гуртка комунального 

позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків міста Кривий Ріг»; 

Забузі Олександру Олександровичу, керівнику гуртка Менської станції 

юних техніків; 

Іванішену Віталію Олександровичу, керівнику гуртка філії 

Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді (місто Кам’янець-Подільский). 
12. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

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


