
 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
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НАКАЗ 
 
 

 

 

21.12.2020                                   м. Київ                     № 12-08 

 

 

Про підсумки проведення Всеукраїнських 

відкритих змагань учнівської молоді (юніори) з 

авіамодельного спорту (вільнолітаючі моделі 

літаків у приміщенні) (заочних) 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019 року № 

1489 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік (за основними напрямами 

позашкільної освіти) з обов’язковим виконанням вимог Постанов Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території 

України коронавірусу COVID-19», від 22.07.2020 року №641 «Про встановлення 

карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із 

значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2», з жовтня по грудень 2020 року були проведені 

Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з авіамодельного спорту 

(вільнолітаючі моделі літаків у приміщенні) (заочні). 

У заході взяли участь 19 команд з Дніпропетровської (7 команд), Запорізької (3 

команди), Київської, Кіровоградської, Полтавської, Черкаської (2 команди), 

Чернівецької (2 команди) областей та м. Києва (2 команди). Всього у заході прийняло 

участь 55 учасників. 

Відповідно до рішення суддівської колегії 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити: 

1.1. Дипломом І-го ступеня Українського державного центру позашкільної освіти 

(далі – УДЦПО) команду ПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості 

Шевченківського району» Запорізької міської ради Запорізької області; 

1.2. Дипломом ІІ-го ступеня команду КЗ «Міський центр науково-технічної 

творчості» міста Марганця Дніпропетровської області; 

1.3. Дипломом ІІІ-го ступеня команду КПНЗ «Нікопольський міжшкільний центр 

трудового навчання та технічної творчості» міста Нікополя  Дніпропетровської 

області. 

2. Нагородити переможців дипломами УДЦПО відповідних ступенів та 

матеріалами для технічної творчості: 

у віковій категорії до від 15 до 18 років: 
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I місце – Бевза Дмитра, вихованця КЗ «Міський центр науково-технічної 

творчості» міста Марганця Дніпропетровської області; 

II місце – Ковальова Кирила, вихованця ПНЗ «Центр дитячої та юнацької 

творчості Шевченківського району» Запорізької міської ради Запорізької області; 

III місце – Степанова Дмитра, вихованця ПНЗ «Центр дитячої та юнацької 

творчості Шевченківського району» Запорізької міської ради Запорізької області. 

у віковій категорії до 14 років: 

I місце – Сiзих Михайла, вихованця КЗ «Міський центр науково-технічної 

творчості» міста Марганця Дніпропетровської області; 

II місце – Бахмацьку Поліну, вихованку КПНЗ «Центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді Металургійного району» Криворізької міської ради; 

III місце – Дзюбака Владислава, вихованця ПНЗ «Центр науково-технічної 

творчості молоді «Політ» Запорізької міської ради Запорізької області. 

членів команд призерів: 

I місце – Гордієнка Германа, вихованця ПНЗ «Центр дитячої та юнацької 

творчості Шевченківського району» Запорізької міської ради Запорізької області; 

II місце – Гонозова Микиту, вихованця КЗ «Міський центр науково-технічної 

творчості» міста Марганця Дніпропетровської області; 

III місце – Панченка Ігоря, Сахаритова Нікіту та Мельхер Дмитра, вихованців 

КПНЗО «Нікопольський міжшкільний центр трудового навчання та технічної 

творчості» міста Нікополя Дніпропетровської області. 

3. Нагородити грамотами УДЦПО керівників команд, які підготували призерів 

Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді (юніори) з авіамодельного 

спорту (вільнолітаючі моделі літаків у приміщенні) (заочних): 

Яновського Ігоря Івановича, керівника авіамодельного гуртка ПНЗ «Центр 

дитячої та юнацької творчості Шевченківського району» Запорізької міської ради 

Запорізької області; 

Серебрякова Михайла Вадимовича, керівника гуртка КЗ «Міський центр 

науково-технічної творчості» міста Марганця Дніпропетровської області; 

Березюка Олександра Петровича, керівника авіамодельного гуртка 

Міжшкільного центру трудового навчання та технічної творчості міста Нікополя 

Дніпропетровської області; 

Седньова Дмитра Володимировича, керівника гуртка «Авіамоделювання» ПНЗ 

«Центр науково-технічної творчості молоді «Політ» Запорізької міської ради 

Запорізької області; 

Федорова Володимира Петровича, керівника гуртка «Авіамоделювання» КПНЗ 

«Центр науково-технічної творчостi учнiвської молодi Металургійного району» 

Криворізької міської ради. 

4. Оголосити подяку УДЦПО за якісне суддівство змагань: 

Серебрякову Михайлу Вадимовичу, керівнику гуртка КЗ «Міський центр 

науково-технічної творчості» міста Марганця Дніпропетровської області; 

Фулітці Володимиру Георгієвичу, керівнику ПНЗ «Центр науково-технічної 

творчості молоді «Політ» Запорізької міської ради Запорізької області; 

Козлову Вадиму Миколайовичу, керівнику авiамодельного гуртка КЗ Київської 

обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»; 

Яновському Ігорю Івановичу, керівнику авіамодельного гуртка ПНЗ «Центр 

дитячої та юнацької творчості Шевченківського району» Запорізької міської ради 

Запорізької області. 
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5. Нагородити дипломами УДЦПО та матеріалами для технічної творчості 

учасників, продемонструвавших високі творчі та спортивні навички:  

Соломаху Дмитра, Антоненка Дмитра, Брунова Олексія, вихованців КЗ 

«Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради»; 

Короля Андрія, вихованця КПНЗ «Центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді Металургійного району» Криворізької міської ради; 

Садовняка Андрія, Ломакіна Юрія, Антепа Андрія, вихованців «Чернівецького 

центру юних техніків ім. Л. К. Каденюка» Чернівецької міської ради; 

Сковородку Олександра, Кіященка Івана, Глушка Данила, вихованців КЗ 

«Будинок творчості дітей та юнацтва» Кам’янської міської ради Дніпропетровської 

області; 

Болдира Дмитра, Степаненка Олега, Струка Назара, вихованців КЗ Київської 

обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»; 

Неженцева Костянтина, Мороза Іоанна, Красія Володимира, Ващенка Михайла, 

вихованців КЗПО «Центр творчості дітей та юнацтва Святошинського району міста 

Києва»; 

Баклюкіна Назара, Дзюбака Владислава, Шийка Артема, вихованців ПНЗ «Центр 

науково-технічної творчості молоді «Політ» Запорізької міської ради Запорізької 

області; 

Лящинського Ярослава, Мороза Станіслава, Новака Руслана, вихованців КПНЗ 

«Станція юних техніків Тернівського району» Криворізької міської ради; 

Кричуна Данила, Кричуна Олександра, Касапського Матвія, вихованців КПНЗО 

«Нікопольський міжшкільний центр трудового навчання та технічної творчості»; 

Косила Олексія, Пухальську Яну, Морар Володимира, вихованців 

«Чернівецького центру юних техніків ім. Л. К. Каденюка» Чернівецької міської ради; 

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

виховної роботи – Левіну І.Є. 

 

 

Директор                                                                                                      Г. А. Шкура 


