
 

 

 
 

  

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
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09.09.2019                                   м. Київ                        № 09-01 
 

 

Про підсумки проведення Всеукраїнських 

відкритих змагань учнівської молоді 

(юніори) з авіамодельного спорту  

(радіокеровані 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 05 по 09 вересня 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 (радіокеровані моделі) (IV 

ранг) (далі Змагання). 

У заході взяли участь 6 команд з: Вінницької, Дніпропетровської, 

Одеської, Полтавської, Сумської областей. Всього прийняло участь – 32 особи 

(21 учасник, 11 суддів та керівників команд).  

   Відповідно до рішення суддівської колегії 
 

 

НАКАЗУЮ: 
 

 

1. Нагородити: 

1.1. Дипломом І-го ступеня та кубком Українського державного центру 

позашкільної освіти (далі – УДЦПО) - команду Дніпропетровської області; 

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

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

2.  Нагородити переможців Змагань у класах моделей дипломами 

відповідних ступенів та медалями: 

у класі радіокерованих пілотажних моделі літаків: 

 I місце – Жура Сергія, вихованця КНПЗ «Дніпропетровський обласний 

центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської 

молоді»; 

 II місце – Керницького Дмитра, вихованця Вінницького обласного центру 

технічної творчості учнівської молоді; 
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 III місце – Бондаревського Максима, вихованця Полтавського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної 

ради. 

у класі перегонів радіокерованих моделей літаків: 

 I місце – Жура Сергія та Борисенка Дмитра, вихованців КНПЗ 

«Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та 

інформаційних технологій учнівської молоді»; 

 II місце – Керницького Дмитра та Водзянівського Романа, вихованців 

Вінницького обласного центру технічної творчості учнівської молоді; 

 III місце – Бондаревського Максима та Улька Радіона, вихованців 

Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Полтавської обласної ради. 

у класі радіокерованих напівкопій моделей літаків: 

 I місце – Федорова Любомира, вихованця КПНЗ «Дніпропетровський 

обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій 

учнівської молоді»; 

 II місце – Водзянівського Романа, вихованця Вінницького обласного 

центру технічної творчості учнівської молоді; 

 III місце – Круглова Адріана, вихованця КПНЗ Полтавського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної 

ради. 

у класі «повітряного бою» радіокерованих літаків: 

 I місце – Гусєва Олександра та Корінь Олександра, вихованців                

КЗ «Саратський районний будинок дитячої та юнацької творчості Саратської 

районної ради Одеської області»; 

 II місце – Яценка Олексія та Дощенка Дениса, вихованців КПНЗ 

«Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та 

інформаційних технологій учнівської молоді»; 

 III місце – Масльонко Олександра та Бобко Романа, вихованців 

Глухівського міського центру позашкільної освіти міста Глухіва Сумської 

області. 

у класі експериментальних радіокерованих літальних апаратів з виконанням 

прикладної польотної функції»: 

 I місце – Бондаревського Максима, вихованця Полтавського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної 

ради; 

 II місце – Журавля Кирила, вихованця Конотопського центру дитячо – 

юнацької творчості Конотопської міської ради Сумської області; 

 III місце – Бобко Романа, вихованця Глухівського міського центру 

позашкільної освіти міста Глухіва Сумської області. 

у класі «повітряного бою» радіокерованих літаків (особистий залік): 

 I місце – Войтенко Владислава та Лазарєву Анастасію, вихованців   

Конотопського центру дитячо – юнацької творчості Конотопської міської ради 

Сумської області; 
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 II місце – Ткача Олега та Круглова Адріана вихованців Полтавського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської 

обласної ради; 

 III місце – Журавля Кирила та Маліновського Максима, вихованців 

Конотопського центру дитячо – юнацької творчості Конотопської міської ради 

Сумської області. 
 

3.Нагородити грамотами УДЦПО керівників команд, які підготували призерів 

змагань: 

 Вергілеса Ігоря Віталійовича, керівника гуртка комунального 

позашкільного навчального закладу освіти «Нікопольський міжшкільний центр 

трудового навчання та технічної творчості»; 

 Водзянівського Олександра Миколайовича, керівника авіамодельного 

гуртка Вінницького обласного центру технічної творчості учнівської молоді; 

 Бавикіна Анатолія В'ячеславовича, методиста Полтавського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної 

ради. 
 

4. Оголосити подяку УДЦПО за якісну підготовку та проведення змагань: 

колективам Конотопського центру дитячо – юнацької творчості Конотопської 

міської ради (директор Ярмола В.М.) та КЗ Сумської обласної ради «Обласний 

центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю» (директор 

Тихенко Л.В.) 

5. Оголосити подяку УДЦПО за якісне суддівство змагань: 

 Солов’ю Олександру Володимировичу, керівнику авіамодельного гуртка 

Конотопського центру дитячої та юнацької творчості Сумської області; 

 Коротаєву Олександру Володимировичу, керівнику гуртка КПНЗ 

«Будинок творчості дітей та юнацтва м. Покоров» Дніпропетровської області;  

 Фирсову Ігорю Івановичу, керівнику авіамодельного гуртка Полтавського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської 

обласної ради; 

 Зброжеку Сергію Володимировичу, керівника гуртка Вінницького 

обласного центру технічної творчості учнівської молоді; 

 Статівко Сергію Олексійовичу, методисту КЗ Сумської обласної ради - 

обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю; 

 Сидоренко Сергію Володимировичу, керівнику гуртка Глухівського 

міського центру позашкільної освіти Сумської області; 

 Коломійцю Миколі Олександровичу, керівнику авіамодельного гуртка   

КЗ Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з 

талановитою молоддю. 

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

виховної роботи – Левіну І.Є. 
 

 

Директор                                                                                                   Г. А. Шкура 


