
 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 

 

Н А К А З  
 

 

30.06.2019                                  м. Київ              № 06-08 

 

 

Про підсумки проведення  

Всеукраїнських відкритих змагань  

учнівської молоді (юніори) з судномодельного спорту  

(«NS» - моделі до 600мм) (ІV ранг) 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2018 

№ 1292 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за 

основними напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів 

для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 2019 рік», з 26 по 

30 червня 2019 року у місті Коростишеві, Житомирської області були проведені 

Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді (юніори) з судномодельного 

спорту («NS» - моделі до 600мм) (ІV ранг). 

У змаганнях взяло участь 16 команд з Волинської, Дніпропетровської, 

Донецької, Житомирської (4 команди), Запорізької, Кіровоградської, Одеської, 

Рівненської, Хмельницької областей та міста Києва (4 команди). 

Усього на змагання приїхали 110 учасників (серед них 30 тренерів та 

керівників команд, 18 суддів). 

Відповідно до рішення суддівської колегії,  

 

 

Н А К А З У Ю: 

 

 

1. Нагородити: 

1.1. Кубком та дипломом Українського державного центру позашкільної 

освіти 1-го ступеня команду Одеської області (керівник команди Поваренко 

Леонід Іванович, тренер команди Макаренко Віктор Пилипович). Членів 

команди дипломами Українського державного центру позашкільної освіти. 

1.2. Дипломом Українського державного центру позашкільної освіти 2-го 

ступеня команду Кіровоградської області (керівник команди Ростокін 

Владислав Миколайович, тренер команди Ткаченко Євген Олександрович). 
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Членів команди дипломами Українського державного центру позашкільної 

освіти. 

1.3. Дипломом Українського державного центру позашкільної освіти 3-го 

ступеня команду Рівненської області (керівник команди Хоменчук Віталій 

Михайлович, тренер команди Маковецький Сергій Васильович). Членів 

команди дипломами Українського державного центру позашкільної освіти. 

2. Нагородити переможців медалями та дипломами Українського 

державного центру позашкільної освіти відповідних ступенів:    

2.1. У класі моделей F2-U: 

за І місце – Вільшанкова Данила, члена команди Кіровоградської області 

вихованця комунального закладу «Станція юних техніків» Кіровоградської 

міської ради; 

за ІІ місце – Кащука Руслана, члена команди Кіровоградської області 

вихованця комунального закладу «Станція юних техніків» Кіровоградської 

міської ради; 

за ІІІ місце – Кононенка Назара, члена команди Кіровоградської області 

вихованця комунального закладу «Станція юних техніків» Кіровоградської 

міської ради.  

2.2. У класі моделей F4-A: 

за І місце – Селюніна Світозарія, члена команди Українського 

державного центру позашкільної освіти м. Київ;  

за ІІ місце – Андріяшика Тихона, члена команди Одеської області 

вихованця Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та 

виховання;  

за ІІІ місце – Дергунова Тимофія, члена команди Малинського міського 

центру науково-технічної творчості. 

2.3. У класі моделей F4-B/C: 

за І місце – Фріча Сергія, члена команди Кіровоградської області 

вихованця комунального закладу «Станція юних техніків» Кіровоградської 

міської ради;  

за ІІ місце – Ревуцького Михайла, члена команди Рівненської області 

вихованця комунального закладу «Рівненський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради; 

за ІІІ місце – Хрістодорова Івана, члена команди Одеської області 

вихованця комунального закладу «Міський Центр дитячої творчості» 

м. Білгород-Дністровський. 

2.4. У класі моделей ЕК - 600: 

за І місце – Фріча Сергія, члена команди Кіровоградської області 

вихованця комунального закладу «Станція юних техніків» Кіровоградської 

міської ради;  

за ІІ місце – Кащука Руслана, члена команди Кіровоградської області 

вихованця комунального закладу «Станція юних техніків» Кіровоградської 

міської ради; 
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за ІІІ місце – Кононенка Назара, члена команди Кіровоградської області 

вихованця комунального закладу «Станція юних техніків» Кіровоградської 

міської ради. 

2.5. У класі моделей ЕН - 600: 

за І місце – Олійника Іллю, члена команди Рівненської області вихованця 

комунального закладу «Рівненський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради; 

за ІІ місце – Рослого Михайла, члена команди Одеської області вихованця 

Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання; 

за ІІІ місце – Кузьменка Дмитра, члена команди комунального закладу 

«Станція юних техніків» Радомишльської міської ради Житомирської області. 

2.6. У класі моделей ЕL - 600: 

за І місце – Самохіна Едуарда, члена команди Житомирської області 

вихованця комунального закладу позашкільної освіти «Обласний центр дитячої 

та юнацької творчості» Житомирської обласної ради; 

за ІІ місце – Довганюка Володимира, члена команди Одеської області 

вихованця комунального закладу «Міський Центр дитячої творчості» м. 

Білгород-Дністровський; 

за ІІІ місце – Лободу Дмитра, члена команди Дніпропетровської області 

вихованця комунального закладу позашкільної освіти «Широківський Центр 

дитячої творчості» Широківської селищної ради. 

2.7. У класі моделей F2-А: 

за І місце – Волчковича Ярослава, члена команди Волинської області 

вихованця Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

за ІІ місце – Фріча Сергія, члена команди Кіровоградської області 

вихованця комунального закладу «Станція юних техніків» Кіровоградської 

міської ради; 

за ІІІ місце – Рослого Михайла, члена команди Одеської області, 

вихованця Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та 

виховання. 

3. Нагородити грамотами Українського державного центру позашкільної 

освіти за високий рівень підготовки команди: 

Поваренка Леоніда Івановича, керівника команди Одеської області; 

Макаренка Віктора Пилиповича, тренера команди Одеської області; 

Ростокіна Владислава Миколайовича, керівника команди Комунального 

закладу «Станція юних техніків» Кіровоградської міської ради ; 

Ткаченка Євгена Олександровича, тренера команди Комунального 

закладу «Станція юних техніків» Кіровоградської міської ради ; 

Хоменчука Віталія Михайловича, керівника команди комунального 

закладу «Рівненський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді» Рівненської обласної ради;  

Маковецького Сергія Васильовича, тренера команди комунального 

закладу «Рівненський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді» Рівненської обласної ради. 
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4. Оголосити подяку Українського державного центру позашкільної 

освіти: 

колективу Коростишівської міської станції юних техніків (директор 

Вознюк Юлія Миколаївна); 

колективу Комунального навчального закладу «Коростишівська 

спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» Житомирської обласної ради 

(директор Макарчук Віталій Іванович); 

Рудакову Ігорю Михайловичу, голові Житомирського обласного 

відокремленого підрозділу громадської організації «Федерація судномоделізму 

і судномодельного спорту України»; 

Коростельову Сергію Анатолійовичу, головному судді змагань; 

Гаркавенку Юрію Володимировичу, судді змагань; 

Фещенку Андрію Олександровичу, судді змагань. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

директора з виховної роботи – Левіну І. Є. 

 

 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура 

 

 
 


