
 

 

 
 

  

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Н А К А З  
 
 

 

20.06.2021 
 

м. Київ № 06-13 

 

Про підсумки проведення Всеукраїнських 

відкритих змагань учнівської молоді  

з повітряних зміїв 

 

 

 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 18 по 20 червня 2021 року були 

проведені Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з повітряних зміїв. 

 У заході взяли участь 5 команда (29 учасників) з Дніпропетровської, 

Запорізької, Хмельницької та Черкаської областей. 

   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 Черкаської області; 

1.3. Дипломом ІІІ-го ступеня команду Запорізькоїобласті. 

2. Нагородити у класах моделей дипломами відповідних ступенів та медалями: 

у класі моделей «Z4»: 

I місце – Іщенко Антона, вихованця КЗ «Черкаський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради; 

II місце – Божинську Богдану, вихованку Хмельницького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

III місце – Заіку Варвару, вихованку КПНЗ «Дніпропетровський обласний 

центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської 

молоді. 

у класі моделей «Z1»: 
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I місце – Максименко Аліну, вихованку КПНЗ «Дніпропетровський обласний 

центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської 

молоді; 

II місце – Данильчук Вікторію, вихованку Хмельницького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

III місце – Іщенко Антона, вихованця КЗ «Черкаський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради. 

у класі моделей «Z2»: 

I місце – Коваленка Олександра, вихованця КПЗО «Ватутінська станція юних 

техників» Ватутінської міської ради Черкаської області; 

II місце – Скидана Владислава, вихованця Клубу дитячої та юнацької творчості 

«Зоряний» відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради 

Запорізької області; 

III місце – Базилевського Ростислава, вихованця КЗ «Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради. 

у класі моделей «Z7»: 

I місце – Рибачука Віталія, вихованця КПНЗ «Дніпропетровський обласний 

центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської 

молоді; 

II місце – Іщенко Ярослава, вихованця КЗ «Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради; 

III місце – Хоренко Миколу, вихованця КПЗО «Ватутінська станція юних 

техників» Ватутінської міської ради Черкаської області. 

у класі моделей «Z3»: 

I місце – Данильчук Вікторію, вихованку Хмельницького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

II місце – Луценка Артема, вихованця КЗ «Черкаський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради; 

III місце – Величко Арсенія, вихованця КПНЗ «Дніпропетровський обласний 

центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської 

молоді. 

у класі моделей «Z»: 

I місце – Завгороднього Микиту, вихованця Клубу дитячої та юнацької 

творчості «Зоряний» відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської 

ради Запорізької області; 

II місце – Бондара Кирила, вихованця КПНЗ «Дніпропетровський обласний 

центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської 

молоді; 

III місце – Іщенка Романа, вихованця КЗ «Черкаський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради. 

у класі моделей «Z5»: 

I місце – Савона Станіслава, вихованця Клубу дитячої та юнацької творчості 

«Зоряний» відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради 

Запорізької області; 
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II місце – Зажирєлова Богдана, вихованця КПЗО «Ватутінська станція юних 

техників» Ватутінської міської ради Черкаської області; 

III місце – Соломаху Сергія, вихованця КЗ «Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради. 

у класі моделей «Z6»: 

I місце – Крупеня Марка, вихованця КПНЗ «Дніпропетровський обласний 

центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської 

молоді; 

II місце – Архипенка Єгора, вихованця КПНЗ «Дніпропетровський обласний 

центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської 

молоді; 

III місце – Соломаху Сергія, вихованця КЗ «Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради. 

у класі моделей «Z8»: 

I місце – Крупеня Марка, Величка Арсенія, Максименко Аліну та Архипенка 

Єгора, вихованців КПНЗ «Дніпропетровський обласний центр науково-

технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді; 

II місце – Савон Андрія, Завгороднього Микиту та Шуміло Костянтина, 

вихованців Клубу дитячої та юнацької творчості «Зоряний» відділу освіти 

виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області. 

3. Нагородити грамотами УДЦПО керівників команд, які підготували призерів 

змагань: 

 Остапенка Віктора Анатолійовича, заступника директора КЗПО «Центр 

позашкільної освіти Терни» міста Криворізької міської ради; 

 Шепіля Володимира Яковича, керівника гуртка Центру дитячої та 

юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району; 

 Пастуха Євгена Володимировича, керівника гуртка Клубу дитячої та 

юнацької творчості «Зоряний» відділу освіти виконавчого комітету Бердянської 

міської ради Запорізької області. 

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

 Колективу КЗ «Черкаський обласний центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді Черкаської обласної ради (директор Торба П. В.). 

5. Оголосити подяку УДЦПО за якісне судівство змагань: 

 Сільченку Олегу Анатолійовичу, директору КПНЗ «Станція юних 

техників Довгінцевського району» міста Кривого Рогу Дніпропетровської 

області; 

 Королю Сергію Юрійовичу, методисту КЗ «Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради»; 

 Скидан Юлії Сергіївні, судді зі змійкового спорту, м. Бердянськ, 

Запорізької області. 

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

виховної роботи – Левіну І.Є. 

 

 

Директор                                                                                                   Г. А. Шкура 


