
 

 

 
 

  

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Н А К А З  
 
 

 

 

07.06.2021                                   м. Київ                        № 06-05 

 

 

Про підсумки проведення Всеукраїнських 

відкритих змагань учнівської молоді 

(юніори) з ракетомодельного спорту та 

юних ракетомоделістів (юнаки) (заочних) 

 

 

 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 

№ 1452 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за 

основними напрямами позашкільної освіти)», з 01 квітня по 31 травня 2021 

року були проведені Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді 

(юніори) з ракетомодельного спорту та юних ракетомоделістів (юнаки) (IV 

ранг) (заочні). 

 У заході взяли участь 51 команда (129 учасників) з Дніпропетровської, 

Донецької, Івано-Франківської, Полтавської, Кіровоградської, Хмельницької, 

Чернігівської, Черкаської областей та міста Києва. 

   Відповідно до рішення суддівської колегії 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1.  Нагородити переможців Всеукраїнських відкритих змагань учнівської 

молоді (юніори) з ракетомодельного спорту: 

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 Черкаської області; 

1.3. Дипломом ІІІ-го ступеня команду Чернігівської області. 

2.  Нагородити переможців у класах моделей дипломами УДЦПО 

твідповідних ступенів та медалями: 

у класі моделей «S3A/2»: 

I місце – Казака Юрія, вихованця КПНЗ «Дніпропетровський обласний центр 

науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді»; 

II місце – Фісун Софію, вихованку КПНЗ «Дніпропетровський обласний центр 

науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді»; 
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III місце – Пемова Владислава, вихованця Ніжинської станції юних техніків 

Ніжинської міської ради Чернігівської області. 

у класі моделей «S4A/2»: 

I місце – Василик Дарію, вихованку Христинівського міського Центру 

фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"; 

II місце – Капітана Андрія, вихованця КПНЗ «Христинівська районна станція 

юних техніків Христинівської районної ради Черкаської області»; 

III місце – Радченко Олександра, вихованця Ніжинської станції юних техніків 

Ніжинської міської ради Чернігівської області. 

у класі моделей «S6А/2: 

I місце – Струзмана Радіона, вихованця КПНЗ «Дніпропетровський обласний 

центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської 

молоді»; 

II місце – Капітана Андрія, вихованця КПНЗ «Христинівська районна станція 

юних техніків Христинівської районної ради Черкаської області»; 

III місце – Фісун Софію, вихованку КПНЗ «Дніпропетровський обласний центр 

науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді». 

у класі моделей «S8D»: 

I місце – Мележик Вероніку, вихованку КПНЗ «Дніпропетровський обласний 

центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської 

молоді»; 

II місце – Радченка Олександра, вихованця Ніжинської станції юних техніків 

Ніжинської міської ради Чернігівської області; 

III місце – Гладкого Ігора, вихованця КПНЗ «Дніпропетровський обласний 

центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської 

молоді». 

у класі моделей «S9А/2»: 

I місце – Суворова Олександра, вихованця КПНЗ «Христинівська районна 

станція юних техніків Христинівської районної ради Черкаської області»; 

II місце – Мележик Вероніку, вихованку КПНЗ «Дніпропетровський обласний 

центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської 

молоді»; 

III місце – Балазюк Анну, вихованку КПНЗ «Христинівська районна станція 

юних техніків Христинівської районної ради Черкаської області». 

3.  Нагородити грамотами УДЦПО керівників команд, які підготували 

призерів Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді (юніори) з 

ракетомодельного спорту: 

 Волканова Ігоря Анатолійовича, керівника ракетомодельного гуртка 

КПНЗ «Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та 

інформаційних технологій учнівської молоді»;  

 Суворова Юрія Станіславовича, керівника ракетомодельного гуртка 

КПНЗ «Христинівська районна станція юних техніків Христинівської районної 

ради Черкаської області»;  
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 Святелика Євгена Юрійовича, керівника ракетомодельного гуртка 

Христинівського міського Центру фізичного здоров'я населення "Спорт для 

всіх";  

 Приданнікова Дениса Борисовича, керівника ракетомодельного гуртка 

Ніжинскої станції юних техників Чернігівської області. 

4. Нагородити переможців Всеукраїнських відкритих змагань юних 

ракетомоделістів (юнаки): 

4.1. Дипломом І-го ступеня та кубком УДЦПО команду Донецької області; 

4.2. Дипломом ІІ-го ступеня команду Черкаської області; 

4.3. Дипломом ІІІ-го ступеня команду Дніпропетровської області, Івано-

Франківської області та Полтавської області. 

5.  Нагородити переможців у класах моделей дипломами УДЦПО 

відповідних ступенів та медалями: 

у класі моделей «S6A/2»: 

I місце – Бондар Анну, вихованку Івано-Франківського міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Івано-Франківської міської 

ради Івано-Франківської області; 

II місце – Дуткевич Марію, вихованку Івано-Франківського міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Івано-Франківської міської ради 

Івано-Франківської області; 

III місце – Мезинцева Івана, вихованця Донецького обласного центру технічної 

творчості дітей та юнацтва. 

у класі моделей «Салют А/2»: 

I місце – Синицьку Ксенію, вихованку Станцiї юних тexників управлiння освiти 

Краматорськoi міської ради Донецької області; 

II місце – Нгуєн Данг Куанга, вихованця Станцiї юних тexників управлiння 

освiти Краматорськoi міської ради Донецької області; 

III місце – Капітана Андрія, вихованця КПНЗ «Христинівська районна станція 

юних техніків Христинівської районної ради Черкаської області». 

у класі моделей «Планета-В»: 

I місце – Козеревич Євгенію, вихованку Донецького обласного центру 

технічної творчості дітей та юнацтва; 

II місце – Суворова Олександра, вихованця КПНЗ «Христинівська районна 

станція юних техніків Христинівської районної ради Черкаської області»; 

III місце – Тарасову Меланію, вихованку Донецького обласного центру 

технічної творчості дітей та юнацтва. 

6.  Нагородити грамотами УДЦПО керівників команд, які підготували 

призерів Всеукраїнських відкритих змагань юних ракетомоделістів: 

 Москвіна Миколу Леонідовича, керівника гуртка Станцiї юних тexників 

управлiння освiти Краматорськoi міської ради Донецької області;  

 Тарасова Івана Миколайовича, керівника гуртка Донецького обласного 

центру технічної творчості дітей та юнацтва; 

 Суворова Юрія Станіславовича, керівника ракетомодельного гуртка 

КПНЗ «Христинівська районна станція юних техніків Христинівської районної 

ради Черкаської області»; 
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 Святелика Євгена Юрійовича, керівника ракетомодельного гуртка 

Христинівського міського Центру фізичного здоров'я населення "Спорт для 

всіх"; 

Волканова Ігоря Анатолійовича, керівника ракетомодельного гуртка 

КПНЗ «Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та 

інформаційних технологій учнівської молоді», Рапалюка Богдана Васильовича, 

керівника ракетомодельних гуртків Івано-Франківського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Івано-Франківської міської ради та 

Єжова Володимира Миколайовича, керівника гуртка „Ракетомоделювання” 

Кременчуцького міського центру позашкільної освіти Кременчуцької міської 

ради Кременчуцького району Полтавської області. 

 

7. Оголосити подяку УДЦПО за якісне судівство змагань: 

 Панахну Володимиру Володимировичу, вчителю трудового навчання 

ЗОШ I-III ступеней  № 15 міста Ніжина, Чернігівської області; 

 Хмілю Денису Миколайовичу, секретарю Федераціії ракетомодельного 

спорту України; 

 Волканову Ігорю Анатолійовичу, президенту Федераціії 

ракетомодельного спорту України. 

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

виховної роботи – Левіну І.Є. 

 

 

Директор                                                                                                   Г. А. Шкура 


