
 

 

 

 
 

  
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н А К А З  
 

 
 

01.10.2021                                   м. Київ                        № 10-01 

 

 

Про підсумки проведення Всеукраїнських 

відкритих змагань учнівської молоді 

(юніори) з авіамодельного спорту  

(радiокерованi 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)», з 27 вересня по 01 жовтня 2021 

року у м.Конотоп Сумської області на базі Конотопського центру дитячої та 

юнацької творчості Конотопської міської ради були проведені Всеукраїнські 

відкриті змагання учнівської молоді (юніори) з авіамодельного спорту 

(радiокерованi моделі) (IV ранг) (далі Змагання). 

У заході взяли участь 9 команд з: Волинської, Дніпропетровської, 

Київської, Одеської, Полтавської, Сумської, Чернівецької областей та міста 

Києва. Всього прийняло участь – 37 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 комунального закладу “Роменський 

центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю імені Івана 

Кавалерідзе» Роменської міської ради Сумської області; 

1.3. Дипломом ІІІ-го ступеня - команду Конотопського центру дитячо-юнацької 

творчості Конотопської міської ради Сумської області. 

2. Нагородити переможців Змагань у класах моделей дипломами відповідних 

ступенів та медалями: 

у класі радiокерованих пiлотажних моделей: 



2 

 

 I місце – Войтенка Владислава, вихованця КЗ “Роменський центр 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю iменi Iвана Кавалерідзе» 

Роменської міської ради Сумської області; 

 II місце – Журавля Кирила, вихованця Конотопського центру дитячо-

юнацької творчості Конотопської міської ради Сумської області; 

 III місце – Яценка Олексiя, вихованця КЗПО «Будинок творчості дiтей та 

юнацтва» Покровської мiської ради Дніпропетровської області. 

 

у класі перегонiв радiокерованих моделей лiтакiв: 

 I місце – Яценка Олексiя та Мельникова Олександра, вихованцiв КЗПО 

«Будинок творчостi дiтей та юнацтва» Покровської мiської ради 

Дніпропетровської області; 

 II місце – Журавля Кирила та Мухiна Дмитра, вихованцiв Конотопського 

центру дитячо-юнацької творчості Конотопської міської ради Сумської областi; 

 III місце – Войтенка Владислава та Курковича Івана, вихованців КЗ 

“Роменський центр позашкільної освiти та роботи з талановитою молоддю 

iменi Iвана Кавалерідзе» Роменської міської ради Сумської області. 

 

у класі “повiтряного бою” радiокерованих моделей лiтакiв: 

 I місце – Войтенка Владислава та Курковича Івана, вихованцiв КЗ 

“Роменський центр позашкільної освiти та роботи з талановитою молоддю 

імені Івана Кавалерідзе» Роменської мiськоi ради Сумської області; 

 II місце – Яценка Олексiя та Мельникова Олександра, вихованцiв КЗПО 

«Будинок творчостіi дiтей та юнацтва» Покровської мiської ради 

Дніпропетровської області; 

 III місце – Журавля Кирила та Мухiна Дмитра, вихованцiв Конотопського 

центру дитячо-юнацької творчості Конотопської міської ради Сумської областi. 

 

у класі напiвкопiй радiокерованих моделей лiтакiв: 

 I місце – Гнилосир Дем’яна, вихованця Полтавського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради; 

 II місце – Шептекiта Михайла, вихованця КЗПО «Центр творчостіi дiтей 

та юнацтва» Святошинського району мiста Києва; 

 III місце – Побийпеча Макара, вихованця Українского державного центру 

позашкiльної освiти. 

 

у класі моделей радiокерованих вiльнолiтаючих моделей«F-3-J»: 

 I місце – Мухiна Дмитра, вихованця Конотопського центру дитячо-

юнацької творчості Конотопської міської ради Сумської областi. 

 

у класі моделей радiокерованих вiльнолiтаючих моделей«F-5-J»: 

 I місце – Ганжу Артема, вихованцяя Конотопського центру дитячо-

юнацької творчості Конотопської міської ради Сумської областi. 

4. Нагородити грамотами УДЦПО керівників команд, які підготували призерів 

Змагань у класах радiокерованих моделей лiтакiв: 
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 Коротаєва Олександра Володимировича, керівника гуртка КЗПО 

«Будинок творчостi дiтей та юнацтва» Покровської мiської ради 

Дніпропетровської області; 

 Голіка Володимира Опанасовича, керівника гуртка КЗ «Роменський центр 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю iменi Iвана Кавалерідзе» 

Роменської міської ради Сумської області; 

 Толстого Юрія Євгеновича, керівника гуртка Глухівського міського 

центру позашкільної освіти Глухівської міської ради Сумської області.  

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

 колективу КЗ Сумської обласної ради - обласний центр позашкільної 

освіти та роботи з талановитою молоддю (директор Тихенко Л.В.); 

 колективу Конотопського центру дитячої та юнацької творчості 

(директор Ярмола В.М.); 

 Южакову Євгену Євгеновичу, методисту КЗ Сумської обласної ради - 

обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. 

6. Оголосити подяку УДЦПО за якісне суддівство Змагань: 

 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 – обласний центр позашкільної 

освіти та роботи з талановитою молоддю; 

 Жукову Олександру Васильовичу, керівнику гуртка КЗ “Роменський 

центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю iменi Iвана 

Кавалерідзе» Роменської міської ради Сумської області. 

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

виховної роботи – Левіну І.Є. 

 

 

Директор                                                                                            Г. А. Шкура 
 


