
 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 

 

Н А К А З  
 

 

20.09.2019                                  м. Київ              № 09-11 

 

 

Про підсумки проведення  

Всеукраїнських відкритих змагань  

учнівської молоді (юніори) 

з судномодельного спорту (морський бій) 

 

 

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» з 17 по 20 вересня 

2019 року у м. Миколаїв були проведені Всеукраїнські відкриті змагання 

учнівської молоді (юніори) з судномодельного спорту (морській бій) (ІV ранг). 

У заході взяли участь 6 команд з Вінницької, Волинської, Миколаївської 

(2 команди), Сумської та Херсонської областей. 

Всього прийняло участь 27 учасників (серед них 6 тренерів та 4 судді). 

Відповідно до рішення суддівської колегії  

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити: 

1.1. Кубком та дипломом УДЦПО 1-го ступеня команду Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Волинської облдержадміністрації 

(тренер-керівник Музичук Андрій Онуфрійович), членів команди дипломами 

УДЦПО. 

1.2. Дипломом УДЦПО 2-го ступеня команду Комунального закладу 

Сумської обласної ради – Обласний Центр позашкільної освіти та роботи з 

талановитою молоддю (тренер-керівник Капіца Віктор Володимирович), членів 

команди дипломами УДЦПО.  

1.3. Дипломом УДЦПО 3-го ступеня команду Миколаївського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді (тренер-керівник 

Тіхоміров Кирило Анатолійович), членів команди дипломами УДЦПО. 
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2. Нагородити дипломами та медалями відповідних ступенів у 

особистому заліку:    

за І місце – Тумана Кирила, члена команди Комунального закладу 

Сумської обласної ради – Обласний Центр позашкільної освіти та роботи з 

талановитою молоддю; 

за ІІ місце – Тіхомірова Дениса, члена команди Миколаївського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

за ІІІ місце – Леміша Владислава, члена команди Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Волинської облдержадміністрації. 

3. Нагородити грамотами Українського державного центру позашкільної 

освіти за високий рівень підготовки команди: 

Музичука Андрія Онуфрійовича, тренера-керівника команди Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської 

облдержадміністрації; 

Капіцу Віктора Володимировича, тренера-керівника команди 

Комунального закладу Сумської обласної ради – Обласний Центр позашкільної 

освіти та роботи з талановитою молоддю; 

Тіхомірова Кирила Анатолійовича, тренера-керівника команди 

Миколаївського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді. 

4. Нагородити подяками Українського державного центру позашкільної 

освіти: 

колектив Миколаївського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді (директор Юрченко Любов Григорівна); 

Кудінову Олену Вікторівну, головного секретаря змагань, методиста 

вищої категорії організаційно-масового відділу Миколаївського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді, суддю першої категорії з 

судномодельного спорту; 

Музичука Андрія Онуфрійовича, старшого суддю стартів, керівника 

гуртка Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської 

облдержадміністрації, суддю національної категорії з судномодельного спорту; 

Капіцу Віктора Володимировича, суддю стартів, керівника гуртка 

Глухівського міського центру позашкільної освіти Сумської області, суддю 

другої категорії з судномодельного спорту. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

директора з виховної роботи – Левіну І.Є. 

 

 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура 


