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Н А К А З  
 
 

 

 

16.06.2019                                   м. Київ                        № 06-06 

 

 

Про підсумки проведення Всеукраїнських 

відкритих змагань учнівської молоді 

(юніори) з авіамодельного спорту (кордові 

моделі) (IV 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), з 11 по 17 червня ц. р. у м. Києві 

на базі спортивного комплексу ТСОУ України «Чайка» були проведені 

Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді (юніори) з авіамодельного 

спорту (кордові моделі) (IV ранг). 

У заході взяли участь 8 команд з: Волинської, Дніпропетровської, 

Київської, Хмельницької, Черкаської областей та міст Київа, Славянська. 

Всього прийняло участь - 48 учасників. 

   Відповідно до рішення суддівської колегії 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити: 

1.1. Дипломом І-го ступеня та кубком команду Черкаської області; 

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

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

2.  Нагородити переможців у класах моделей дипломами Українського 

державного центру позашкільної освіти (далі –УДЦПО) відповідних ступенів та 

медалями: 

у класі моделей «F-2-А»: 

 I місце – Антоненка Дмитра, вихованця КЗ «Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради»; 

 II місце – Дяка Павла, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді управління освіти і науки Волинської обласної адміністрації; 

 III місце – Махінька Олега, вихованця КЗ Київської обласної ради 

«Центру творчості дітей та юнацтва Київщини». 
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у класі моделей «F-2-B»: 

 I місце – Кучера Миколу, вихованця КЗ Київської обласної ради «Центру 

творчості дітей та юнацтва Київщини»; 

 II місце – Ульяненка Дениса, вихованця Підліткового спортивно-

технічного клубу «Святошин», Святошинської районної адміністрації міста 

Київа; 

 III місце – Чугаева Данила, вихованця КЗ «Станція юних техніків» міста 

Слов'янська Донецької області. 

у класі моделей «F-2-С»: 

 I місце – Мировіцького Андрія та Гвоздікова Володимира, вихованців 

Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді; 

 II місце – Попова Кіріла та Соломаху Дмитра, вихованців КЗ «Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної обласної ради»; 

 III місце – Гемонова Олексія та Чепенюка Юрія, вихованців Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської 

облдержадміністрації. 

у класі моделей «F-2-Е»: 

 I місце – Мазур Катерину та Станицю Олександра, вихованців 

Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді. 

 II місце – Токмачова Олексія та Токмачова Павла, вихованців КПНЗ 

«Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та 

інформаційних технологій учнівської молоді»; 

 III місце – Коробейника Микиту та Брунова Олексія, вихованців КЗ 

«Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної обласної ради». 

у класі моделей F-4-В»: 

 I місце – Бондарева Михайла, вихованця КЗ «Станція юних техніків» 

міста Слов'янська Донецької області; 

 II місце – Іщенка Євгена, вихованця КЗ Київської обласної ради «Центру 

творчості дітей та юнацтва Київщини»; 

 III місце – Плаксюка Андрія, вихованця КЗ «Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної обласної 

ради». 

3. Нагородити грамотами УДЦПО керівників команд, які підготували призерів 

змагань: 

 Кащука Сергія Леонідовича, керівника гуртка авіамоделювання філії 

Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва; 

 Рябухіна Сергія Володимировича, керівника гуртка КЗ «Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної обласної ради»; 
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 Федурка Костянтина Анатолійовича, керівника гуртка КПНЗ 

«Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та 

інформаційних технологій учнівської молоді». 

 

4. Нагородити: 

4.1. Дипломом І-го ступеня та кубком УДЦПО з командного заліку моделей 

«повітряного бою» - команду ЦСПК «Спорт для всіх»  ПК «Святошин» 

м.Києва; 

4.2. Дипломом ІІ-го ступеня - команду Волинської області; 

4.3. Дипломом ІІI-го ступеня - команду УДЦПО. 

5.  Нагородити переможців у класах моделей «повітряного бою» дипломами 

УДЦПО відповідних ступенів та медалями: 

у класі моделей «F-2-I»: 

 I місце – Чорного Івана, вихованця ЦСПК «Спорт для всіх» ПК 

«Святошин» м. Києва; 

 II місце – Терещук Ярославу, вихованку Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти і науки Волинської обласної 

адміністрації; 

 III місце – Міленіна Данилу, вихованця Українського державного центру 

позашкільної освіти. 

у класі моделей «F-2-DD»: 

 I місце – Чорного Івана, вихованця ЦСПК «Спорт для всіх» ПК 

«Святошин» м. Києва; 

 II місце – Лисицю Назара, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді управління освіти і науки Волинської обласної адміністрації; 

 III місце – Побийпеч Макара, вихованця Українського державного центру 

позашкільної освіти. 

у класі моделей «F-2-D»: 

 I місце – Поліщука Дмитра, вихованця КЗ Київської обласної ради 

«Центру творчості дітей та юнацтва Київщини»; 

 II місце – Міленіна Данилу, вихованця Українського державного центру 

позашкільної освіти; 

 III місце – Баранова Георгія, вихованця Центру творчості дітей та 

юнацтва Святошинського району м. Києва. 

6. Нагородити грамотами УДЦПО керівників команд, які підготували призерів 

командної першості з моделей «повітряного бою»: 

 Ковальчука Євгенія Миколайовича, керівника гуртка ЦСПК «Спорт для 

всіх» ПК «Святошин» м. Києва; 

 Міленіна Ігоря Миколайовича, керівника авіамодельного гуртка 

Українського державного центру позашкільної освіти; 

 Михалевича Анатолія Івановича, керівника гуртків Ковельської міської 

станції юних техніків Волинської області. 

7. Оголосити подяку УДЦПО за якісне суддівство змагань: 

 Міленіну Ігорю Миколайовичу, завідувачу авіамодельною лабораторією  

УДЦПО; 
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 Безсмертному Юрію Васильовичу, судді міжнародної категорії, м. Київ; 

 Конченку Дмитру Віктровичу, керівнику гуртка «Техничне 

моделювання» Будинку юних техників «Прометей» міста Біла Церква; 

 Бєлоногову Ігорю Анатолійовичу, керівнику гуртка СЮТ м. Кам’янське; 

 Баглюку Юрію Васильовичу, методисту КЗ «Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради»; 

 Остапуку Валентину Яковичу, керівнику гуртка НВК «ЗОШ I-III 

ступенів-гімназія» № 2 м.Каменя-Каширського Волинської області; 

 Куренкову Руслану Валентиновичу, секретарю ГО «Федерація 

авіамодельного спорту України». 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи – Левіну І.Є. 

 

 

Директор                                                                                                   Г. А. Шкура 


