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08.07.2021                                   м. Київ                        № 07-02 

 

 

Про підсумки проведення Всеукраїнських 

відкритих змагань учнівської молоді 

(юніори) з авіамодельного спорту  

(вільнолітаючі моделі) (IV ранг)  

 

 

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) та Плану семінарів-практикумів 

для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 2021 рік», з 03 по 

08 липня 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 (вільнолітаючі моделі) (IV ранг) (далі Змагання). 

У заході взяли участь 17 команд з: Дніпропетровської, Запорізької, 

Київської, Сумської, Харківської, Чернівецької областей та міст Києва, 

Конотопа, Прилуки, Остер, Славутича, Яготина. Всього прийняло участь – 57 

учасників.  

   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 Чернівецької області; 

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

2.  Нагородити переможців Змагань у класах моделей дипломами 

відповідних ступенів та медалями: 

у класі моделей «F-1-А»: 
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I місце – Журавля Кирила, вихованця Конотопського центру дитячої та 

юнацької творчості Конотопської міської ради Сумської області; 

II місце – Беркету Анастасію, вихованку КНПЗ «Дніпропетровський обласний 

центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської 

молоді»; 

III місце – Колеснікова Дмитра, вихованця Глухівського міського центру 

позашкільної Сумської області. 

у класі моделей «F-1-B»: 

I місце – Ступака Дмитра, вихованця КНПЗ «Дніпропетровський обласний 

центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської 

молоді»; 

II місце – Косило Олексія, вихованця Чернівецького центру юних техніків імені 

Л. Каденюка; 

III місце – Ломакіна Юрія, вихованця Чернівецького центру юних техніків імені 

Л. Каденюка. 

у класі моделей «F-1-P»: 

I місце – Мороза Станіслава, вихованця КНПЗ «Дніпропетровський обласний 

центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської 

молоді»; 

II місце – Радченко Олексія, вихованця КЗ «Центр позашкільної освіти 

«Вектор» Харківської міської ради»; 

III місце – Садовяка Андрія, вихованця Чернівецького центру юних техніків 

імені Л. Каденюка. 

у класі моделей «F-1-H»: 

I місце – Гуць Владислава, вихованця КНПЗ «Охтирський міський центр 

позашкільної освіти – Мала академія наук учнівської молоді» Сумської області; 

II місце – Грищенка Олександра, вихованця Конотопського центру дитячої та 

юнацької творчості Конотопської міської ради Сумської області; 

III місце – Отрешко Єлизавету, вихованку Чернівецького центру юних техніків 

імені Л. Каденюка. 

у класі моделей «F-1-G»: 

I місце – Заєць Владислава, вихованця КНПЗ «Охтирський міський центр 

позашкільної освіти – Мала академія наук учнівської молоді» Сумської області; 

II місце – Кузьмова Павла, вихованця КНПЗ «Дніпропетровський обласний 

центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської 

молоді»; 

III місце – Дубовика Артема, вихованця Конотопського центру дитячої та 

юнацької творчості Конотопської міської ради Сумської області. 

у класі моделей «F-1-S»: 

I місце – Могилюк Софію, вихованку КНПЗ «Дніпропетровський обласний 

центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської 

молоді»; 

II місце – Пухальську Яну, вихованку Чернівецького центру юних техніків 

імені Л. Каденюка; 
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III місце – Гордієнко Германа, вихованця ПНЗ «Центр дитячої та юнацької 

творчості Шевченківського району» Запорізької міської ради. 

3.  Нагородити переможців Змагань у класах вільнолітаючих моделей малих 

форм: 

3.1. Дипломом І-го ступеня та кубком УДЦПО у класах вільнолітаючих 

моделей малих форм - команду Дніпропетровськой області; 

3.2. Дипломом ІI-го ступеня у класах вільнолітаючих моделей малих форм - 

команду КНПЗ «Охтирський міський центр позашкільної освіти – Мала 

академія наук учнівської молоді» Сумської області; 

3.3. Дипломом ІII-го ступеня у класах вільнолітаючих моделей малих форм - 

команду Чернівецької області. 

4.  Нагородити грамотами УДЦПО керівників команд, які підготували 

призерів Змагань у класах вільнолітаючих моделей: 

 Воронцову Світлану Григорівну, керівника гуртка КПНЗ «Станція юних 

техніків Тернівського району» Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області; 

 Косило Ольгу Ігорівну, керівника гуртка «Майбутні моделісти» 

Чернівецького центру юних техніків імені Л. Каденюка; 

 Гарькавенко Валерія Володимировича керівника гуртка 

«Авіамоделювання» КНПЗ «Охтирський міський центр позашкільної освіти – 

Мала академія наук учнівської молоді» Сумської області. 

5.  Нагородити переможців Змагань у класах радіокерованих вільнолітачих 

моделей: 

5.1. Дипломом І-го ступеня та кубком УДЦПО у класах радіокерованих 

вільнолітаючих моделей - команду КПНЗ «Остерська станція юних техніків 

Остерської міської ради Чернігівської області»; 

5.2. Дипломом ІI-го ступеня у класах радіокерованих вільнолітаючих моделей - 

команду Сумської області; 

5.3. Дипломом ІII-го ступеня у класах радіокерованих моделей - команду ПНЗ 

«Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського району» Запорізької 

міської ради Запорізької області. 

6.  Нагородити переможців Змагань у класах радіокерованих моделей 

дипломами відповідних ступенів та медалями: 

у класі моделей «F-3-К mini»:  

I місце – Войтенко Владислав, вихованця Конотопського центру дитячої та 

юнацької творчості Конотопської міської ради Сумської 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 класі моделей «F-3-К»: 

I місце – Боброва Олександра, вихованця КПНЗ «Остерська станція юних 

техніків Остерської міської ради Чернігівської області»; 
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II місце – Цибаровського Владислава, вихованця КПНЗ «Остерська станція 

юних техніків Остерської міської ради Чернігівської області»; 

III місце –. 

у класі моделей «F-3-J»: 

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

творчості Шевченківського району» Запорізької міської ради Запорізької 

області; 

II місце – Цибаровського Владислава, вихованця КПНЗ «Остерська станція 

юних техніків Остерської міської ради Чернігівської області»; 

III місце – Журавля Кирила, вихованця Конотопського центру дитячої та 

юнацької творчості Конотопської міської ради Сумської області. 

у класі моделей «F-5-J»: 

I місце – Боба Володимира, члена команди міста Славутича; 

II місце – Цибаровського Владислава, вихованця КПНЗ «Остерська станція 

юних техніків Остерської міської ради Чернігівської області»; 

III місце – Новик Даніїла, вихованця КПНЗ «Остерська станція юних техніків 

Остерської міської ради Чернігівської області». 

7.  Нагородити грамотами УДЦПО керівників команд, які підготували 

призерів Змагань у класах вільнолітаючих радіокерованих моделей: 

 Петрихіна Віталія Олександровича, керівника гуртка КПНЗ «Остерська 

станція юних техніків Остерської міської ради Чернігівської області»; 

 Солов’я Олександра Володимировича, керівника гуртка Конотопського 

центру дитячої та юнацької творчості Конотопської міської ради Сумської 

області; 

 Яновського Ігора Івановича, керівника гуртка ПНЗ «Центр дитячої та 

юнацької творчості Шевченківського району» Запорізької міської ради 

Запорізької області. 

8.  Оголосити подяку УДЦПО за якісну підготовку та проведення Змагань: 

 колективу комунального закладу Сумської обласної ради - обласного 

центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю (директор 

Тихенко Л.В.); 

 колективу Конотопського центру дитячої та юнацької творчості 

(директор Ярмола В.М.). 

 командуванню 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана 

Виговського (полковник Драпатий Михайло Васильович); 

 Статівко Сергію Олексійовичу, методисту КЗ Сумської обласної ради - 

обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю; 

 Солов’ю Олександру Володимировичу, керівнику авіамодельного гуртка 

Конотопського центру дитячої та юнацької творчості Сумської області; 

 Коломійцю Миколі Олександровичу, керівнику авіамодельного гуртка 

комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної 

освіти та роботи з талановитою молоддю. 

9.  Оголосити подяку УДЦПО за якісне суддівство Змагань: 

Сидоренко Сергію Володимировичу, керівнику гуртка Глухівського 

міського центру позашкільної освіти Сумської області; 
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Сабадашу Володимиру Миколайовичу, керівнику гуртка Роменського 

центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю імені Івана 

Кавалерідзе Сумської області; 

Воронцовій Світлані Григорівні, керівнику гуртка комунального 

позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків Тернівського 

району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області. 

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Т.в.о.директора                                                                                          І. Є. Левіна 


