
 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

(УДЦПО) 
 
 

 
 

НАКАЗ 
 

20.06.2022                                                 м. Київ                                      № 06-04 

 

 

Про підсумки проведення Всеукраїнських  

відкритих змагань учнівської молоді (юніори)  

з судномодельного спорту («С» – стендові моделі) 

(онлайн формат) 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.12.2021 

року № 1379 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно - масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік (за 

основними напрямами позашкільної освіти)», з травня по червень 2022 року 

було проведено Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді (юніори) з 

судномодельного спорту («С» – стендові моделі) (онлайн формат). 

У заході взяли участь 17 команд з Вінницької, Волинської, 

Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Сумської, 

Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької областей та міста Києва. 

Всього взяли участь 113 учасників.  

Відповідно до рішення суддівської колегії  

 

 

Н А К А З У Ю: 

 

 

1. Нагородити у командній першості: 

1.1. Дипломом УДЦПО 1-го ступеня команду Центру позашкільної освіти 

Волинської обласної ради (керівник команди – Кадлубицький Павло Іванович, 

тренер Музичук Андрій Онуфрійович). 

1.2. Дипломом УДЦПО 2-го ступеня команду комунальної організації 

(установи, закладу) «Центр технічної творчості «Юність» м. Києва (керівник 

команди – Гаєвський Михайло Леонідович, тренер – Сердюк Олексій 

Андрійович, Гаєвой Володимир Іванович). 

1.3. Дипломом УДЦПО 3-го ступеня збірну команду Житомирської області 

(керівник команди – Василенко Володимир Володимирович, тренери –Зубчик 
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Сергій Федорович, Рудаков Ігор Михайлович, Фещенко Андрій Олександрович, 

Криворучко Євгеній Георгієвич, Комареус Володимир Михайлович). 

2. Нагородити у особистій першості дипломами УДЦПО відповідних 

ступенів:  

2.1. У класі моделей С-1: 

за ІІ місце – Федоровського Мирона (модель «Spray»), вихованця 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва;  

за ІІ місце – Мороза Яромира (модель «Херрен-яхта «IZABELL»), 

вихованця комунального закладу «Центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді» Херсонської обласної ради; 

за ІІ місце – Пахолюка Назарія (модель «Шебека»), вихованця Центру 

позашкільної освіти Волинської обласної ради; 

за ІІІ місце – Коноваленка Сергія (модель галери «Двіна»), вихованця 

комунального закладу позашкільної освіти «Широківський Центр дитячої 

творчості» Широківської селищної ради Дніпропетровської області; 

за ІІІ місце – Мороза Яромира (модель лінійного корабля «Преображення 

Господнє» («Слава Єкатерині»), вихованця комунального закладу «Центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради; 

за ІІІ місце – Хабенкова Стаса (модель лінійного корабля «Преображення 

Господнє» («Слава Єкатерини»), вихованця комунального закладу «Центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради; 

за ІІІ місце – Короля Віталія (модель «Торгівельне судно стародавнього 

Криту «Vessel from Krete»), вихованця Коростишівської міської станції юних 

техніків; 

за участь – Шковелюка Назара (модель «Ботик Петра 1»), вихованця 

Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради; 

за участь – Мироненка Марка (модель «Спрей»), вихованця 

комунального позашкільного навчального закладу освіти «Центр 
позашкільної роботи» Новомосковської міської ради Дніпропетровської 
області; 

за участь – Воронецького Дмитра (модель вітрильника «VISTE D`IN 

SIEME»), вихованця філії Хмельницького обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді; 

за участь – Мороза Яромира (модель шхуни «Україна»), вихованця 

комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» 

Херсонської обласної ради; 

за участь – Свистуна Костянтина (модель «Есміральда»), вихованця 

Бершадської станції юних техніків. 

2.2. У класі моделей С-2: 

за І місце – Приходженка Валерія (модель «Тральщік проекту 253Л»), 

вихованця позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків» 

Запорізької міської ради Запорізької області; 

за ІІ місце – Матвійчука Андрія (модель «ТК206»), вихованця Центру 

позашкільної освіти Волинської обласної ради; 
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за ІІ місце – Верхломчука Дениса (модель «МПК 1241.2»), вихованця 

Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради; 

за ІІІ місце – Чернова Платона (модель «Катер Д3»), вихованця Київського 

палацу дітей та юнацтва; 

за ІІІ місце – Петрище Давида (модель «Патрульний катер «Гриф»), 

вихованця комунальної організації (установи, закладу) «Центр технічної 

творчості «Юність» м. Києва; 

за ІІІ місце – Хомяка Микиту (модель «Щ-202»), вихованця Центру 

позашкільної освіти Волинської обласної ради; 

за ІІІ місце – Кльоц Сюзанну (модель «Пожежний катер «Дюссельдорф» 

(Faerl Öschbot), вихованку гуртка Суслівського ліцею Стриївської сільської 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області; 

за участь – Струменського Олексія (модель «ФАРВАТОР»), вихованця 

Українського державного центру позашкільної освіти; 

за участь – Хомяка Микиту (модель «ТК 403»), вихованця Центру 

позашкільної освіти Волинської обласної ради; 

за участь – Кулішенка Кирила (модель «Гідрографічне судно «Гідрограф»), 

вихованця комунальної організації (установи, закладу) «Центр технічної 

творчості «Юність» м. Києва; 

за участь – Можарівського Анатолія (модель «Ескортний корвет Tobruk»), 

вихованця Чернівецького центру юних техніків імені Леоніда Костянтиновича 

Каденюка Чернівецької міської ради; 

за участь – Чайку Андрія (модель «Річковий монітор «Буковина»), 

вихованця Чернівецького центру юних техніків імені Леоніда Костянтиновича 

Каденюка Чернівецької міської ради; 

за участь – Дроворуба Дмитра (модель «Прикордонний вартовий корабель 

типу «Антарес» проєкту 133»), вихованця комунального позашкільного 

навчального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Металургійного району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області; 

за участь – Литвиненка Артема (модель «Канонерський човен «Кореєць»), 

вихованця комунального закладу «Центр позашкільної освіти» Радомишльської 

міської ради Житомирської області; 

за участь – Міхалевич Глафіру (модель «Міноносець «Приткій»), 

вихованку Київського палацу дітей та юнацтва; 

за участь – Онікієнка Володимира (модель «Інспекційний катер М-1»), 

вихованця Коростишівської міської станції юних техніків; 

за участь – Анікіну Ольгу (модель «Суднозабезпечувач»), вихованку 

комунального закладу «Будинок творчості дітей та юнацтва» Кам'янської 

міської ради; 

за участь – Чупілку Максима (модель «Рейдовий водолазний катер»), 

вихованця комунального закладу «Будинок творчості дітей та юнацтва» 

Кам'янської міської ради; 

за участь – Польчина Павла (модель «Прогулянковий катер «Бриз»), 

вихованця Київського палацу дітей та юнацтва; 
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за участь – Шепеля Івана (модель «Проект 183»), вихованця Херсонського 

міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді Херсонської 

міської ради; 

за участь – Виждова Сергія (модель «Лоцманський катер ЛК-102»), 

вихованця комунального закладу «Центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді» Херсонської обласної ради; 

за участь – Півеня Тимофія (модель «Патрульний катер»), вихованця 

комунального закладу «Будинок творчості дітей та юнацтва» Кам'янської 

міської ради; 

за участь – Буртового Данила (модель «Патрульний катер»), вихованця 

комунального закладу «Будинок творчості дітей та юнацтва» Кам'янської 

міської ради; 

за участь – Наймушина Станіслава (модель «Вартовий корабель «СКР»), 

вихованця комунального закладу «Центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді» Херсонської обласної ради; 

за участь – Наймушина Станіслава (модель «Важкий крейсер «Суматра»), 

вихованця комунального закладу «Центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді» Херсонської обласної ради; 

за участь – Тарасова Данила (модель «Малий протичовновий корабель 

«МПК»), вихованця комунального закладу «Центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді» Херсонської обласної ради; 

за участь – Потапова Єгора (модель «Портовий буксир 

«GRIMMERSHORN»), вихованця комунального позашкільного навчального 

закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Металургійного 

району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області; 

за участь – Корнієнка Володимира (модель «Буксир «Станіслав»), 

вихованця Бершадської станції юних техніків. 

2.3. У класі моделей С-3: 

за ІІ місце – Волошина Олександра (модель «Галеас Карл и Марія»), 

вихованця комунального закладу «Центр позашкільної освіти» Радомишльської 

міської ради Житомирської області; 

за ІІ місце – Пахолюка Назарія (модель «АК 176»), вихованця Центру 

позашкільної освіти Волинської обласної ради; 

за ІІ місце – Притулу Владислава (модель «Озброєння есмінця Z20 Karl 

Galster»), вихованця комунальної організації (установи, закладу) «Центр 

технічної творчості «Юність» м. Києва; 

за ІІ місце – Шковелюка Назара (модель «Кулеметна установка 2М-7»), 

вихованця Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради; 

за ІІІ місце – Верхломчука Дениса (модель «АК-630»), вихованця Центру 

позашкільної освіти Волинської обласної ради; 

за участь – Воронецького Дмитра (модель «Балтійська бригантина 

поч. XVIII ст.»), вихованця філії Хмельницького обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді; 
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за участь – Хабаза Володимира (модель «Діорама «Сучасний порт»), 

вихованця філії Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді; 

за участь – Хабаза Володимира (модель «Крейсер проекту 1164 «Руській 

воєнний корабель. Всьо!»), вихованця філії Хмельницького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді. 

2.4. У класі моделей С-4: 

за участь – Мотрука Володимира (модель «Вітрильник «Стефанія»), 

вихованця Бершадської станції юних техніків Бершадської міської ради 

Вінницької області. 

2.5. У класі моделей С-5:  

за участь – Соломаху Андрія (модель «Барк «Крузенштерн»), вихованця 

комунального закладу «Центр позашкільної освіти» Радомишльської міської 

ради Житомирської області; 

за участь – Лехоцького Анатолія (модель «Порт в скляній пляшці»), 

вихованця філії Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді; 

за участь – Пирогову Анастасію (модель «Модель яхти в лампочці»), 

вихованку комунального позашкільного навчального закладу освіти «Центр 

позашкільної роботи» Новомосковської міської ради Дніпропетровської 

області; 

за участь – Лехоцького Анатолія (модель «Вітрильник в скляній пляшці»), 

вихованця філії Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді; 

за участь – Матвієнка Руслана (модель «Перлина Чорного моря»), 

вихованця Бершадської станції юних техніків Бершадської міської ради 

Вінницької області. 

2.6. У класі моделей С-6: 

за І місце – Петрище Давида (модель «Отлічний»), вихованця комунальної 

організації (установи, закладу) «Центр технічної творчості «Юність» м. Києва; 

за І місце – Котовича Дениса (модель «HMS Roberts»), вихованця 

Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва; 

за ІІ місце – Шковелюка Назара (модель «Принц Уельський»), вихованця 

Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради; 

за ІІ місце – Лапаня Дмитра (модель «Тірпіц»), вихованця комунальної 

організації (установи, закладу) «Центр технічної творчості «Юність» м. Києва; 

за ІІІ місце – Поліщука Артема (модель «Товариш»), вихованця 

комунального закладу «Центр позашкільної освіти» Радомишльської міської 

ради Житомирської області; 

за ІІІ місце – Невгада Вадима (модель «M.A.S. 568»), вихованця 

комунального закладу позашкільної освіти «Центр творчості дітей та юнацтва 

Святошинського району м. Києва»; 

за участь – Семеренка Володимира (модель «Torpedoboat PT 596»), 

вихованця комунального закладу позашкільної освіти «Центр творчості дітей та 

юнацтва Святошинського району м. Києва»; 
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за участь – Венжегу Олександра (модель «Американський атомний 

підводний човен SSN-637 «Sturgeon»), вихованця комунального позашкільного 

навчального закладу «Центр позашкільної освіти «Зміна» Криворізької міської 

ради Дніпропетровської області; 

за участь – Струменського Олексія (модель «Авіаносець САРАТОГА»), 

вихованця Українського державного центру позашкільної освіти; 

за участь – Хабенкова Стаса (модель «Броненосець «Орел»), вихованця 

комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» 

Херсонської обласної ради; 

за участь – Галайденко Анастасію (модель «Торпедний катер «Elco 80'РТ-

596»), вихованку комунального позашкільного навчального закладу «Центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Металургійного району» 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області; 

за участь – Голубенка Нікіту (модель «Тип 052»), вихованця комунальної 

організації (установи, закладу) «Центр технічної творчості «Юність» м. Києва; 

за участь – Хабенкова Стаса (модель «Лінкор «Дюнкерк»), вихованця 

комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» 

Херсонської обласної ради; 

за участь – Жуковського Дмитра (модель «Атомний криголам «Арктика»), 

вихованця гуртка Суслівського ліцею Стриївської сільської ради Новоград-

Волинського району Житомирської області; 

за участь – Шереметьєва Артема (модель «Американський корабель «SS 

Jeremiah O'Brien»), вихованця комунального позашкільного навчального 

закладу «Центр позашкільної освіти «Зміна» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області; 

за участь – Гончаренка Дениса (модель «Есмінець Тип 051»), вихованця 

Київського палацу дітей та юнацтва; 

за участь – Пурея Владислава (модель «Лінійний корабель «Kronprinz»), 

вихованця комунального закладу «Центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді» Херсонської обласної ради; 

за участь – Козійчука Ярослава (модель «Крейсер «Гетьман 

Сагайдачний»), вихованця Бершадської станції юних техніків Бершадської 

міської ради Вінницької області; 

за участь – Парахонича Сергія (модель «Сторожовий катер «Скадовськ»), 

вихованця Бершадської станції юних техніків Бершадської міської ради 

Вінницької області. 

2.7. У класі моделей С-7: 

за І місце – Яроцького Дмитра (модель «Патрульний катер пр.183»), 

вихованця Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва; 

за ІІ місце – Стрельнікову Ельвіру (модель «ORP «PIORUN»), вихованку 

комунального закладу «Черкаський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради»; 

за ІІ місце – Пахолюка Назарія (модель «СМОК»), вихованця Центру 

позашкільної освіти Волинської обласної ради; 



7 

за ІІ місце – Лебедєва Микиту (модель «Криголам «Красін»), вихованця 

комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» 

Херсонської обласної ради; 

за ІІ місце – Пивоварчука Дениса (модель «Судно вікінгів»), вихованця 

комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» 

Херсонської обласної ради; 

за ІІІ місце – Булгакова Кирила (модель «Малий протичовновий корабель 

«МПК»), вихованця комунального закладу «Центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді» Херсонської обласної ради; 

за ІІІ місце – Жалдака Дмитра (модель «Oktiabrskaja rewolusja»), вихованця 

комунальної організації (установи, закладу) «Центр технічної творчості 

«Юність» м. Києва; 

за участь – Воліченка Богдана (модель «Єгипетське судно»), вихованця 

комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» 

Херсонської обласної ради; 

за участь – Грушка Івана (модель «Прикордонний катер «KASZUB»), 

вихованця Лебединського центру позашкільної освіти Лебединської міської 

ради Сумської області; 

за участь – Полякова Андрія (модель «Корвет Visby»), вихованця 

Бердичевського Центру позашкільної освіти ім. Олександра Разумкова; 

за участь – Греська Олександра (модель «Пароплав «Paddie Steamer»), 

вихованця Бершадської станції юних техніків Бершадської міської ради 

Вінницької області. 

2.8. У класі моделей С-8: 

за І місце – Притулу Владислава (модель «Есмінець V170»), вихованця 

комунальної організації (установи, закладу) «Центр технічної творчості 

«Юність» м. Києва;  

за участь – Михалюка Максима (модель «Сампан «Східний дракон»), 

вихованця Бершадської станції юних техніків Бершадської міської ради 

Вінницької області. 

3. Нагородити грамотами УДЦПО за високий рівень підготовки команди: 

Кадлубицького Павла Івановича, керівника гуртків Центру позашкільної 

освіти Волинської обласної ради; 

Музичука Андрія Онуфрійовича, керівника гуртків Центру позашкільної 

освіти Волинської обласної ради; 

Гаєвського Михайла Леонідовича, керівника гуртка комунальної 

організації (установи, закладу) «Центр технічної творчості «Юність» м. Києва; 

Сердюка Олексія Андрійовича, тренера команди комунальної організації 

(установи, закладу) «Центр технічної творчості «Юність» м. Києва; 

Гаєвого Володимира Івановича, керівника гуртка комунальної організації 

(установи, закладу) «Центр технічної творчості «Юність» м. Києва; 

Василенка Володимира Володимировича, керівника гуртка Суслівського 

ліцею Стриївської сільської ради Новоград-Волинського району Житомирської 

області;  
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Зубчика Сергія Федоровича, керівника гуртка комунального закладу 

«Центр позашкільної освіти» Радомишльської міської ради Житомирської 

області; 

Рудакова Ігоря Михайловича, керівника гуртка Коростишівської міської 

станції юних техніків; 

Фещенка Андрія Олександровича, керівнику гуртка Коростишівської 

міської станції юних техніків; 

Криворучка Євгенія Георгієвича, керівника гуртка Бердичевського Центру 

позашкільної освіти ім. Олександра Разумкова; 

Комареуса Володимира Михайловича, керівника гуртків комунального 

закладу позашкільної освіти «Обласний центр дитячої та юнацької творчості» 

Житомирської обласної ради.  

4. Оголосити подяку УДЦПО: 

4.1. За якісне суддівство: 

Гаркавенку Юрію Володимировичу, головному судді змагань, керівнику 

гуртка Хмельницького Палацу творчості дітей та юнацтва; 

Деміденку Сергію Степановичу, заступнику головного судді змагань, 

завідувачу лабораторією судномоделювання Українського державного центру 

позашкільної освіти; 

Пасхаловій Ларисі Олексіївні, головному секретарю змагань, методисту, 

керівнику гуртка Українського державного центру позашкільної освіти; 

Коростельову Сергію Анатолійовичу, старшому судді змагань, керівнику 

гуртка позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків» Запорізької 

міської ради Запорізької області; 

Музичуку Андрію Онуфрійовичу, старшому судді змагань, керівнику 

гуртка Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради; 

Бабенку Дмитру Івановичу, судді змагань, заступнику директора 

комунального закладу «Флотилія юних моряків і річковиків» Камʼянської 

міської ради; 

Фещенку Андрію Олександровичу, судді змагань, керівнику гуртка 

Коростишівської міської станції юних техніків; 

Гаєвському Михайлу Леонідовичу, судді змагань, керівнику гуртка 

комунальної організації (установи, закладу) «Центр технічної творчості 

«Юність» м. Києва; 

Осташевському Олександру Івановичу, судді змагань, суддя першої 

категорії з судномодельного спорту. 

4.2. За підготовку учасника Змагань: 

Бухтіарову Сергію Вікторовичу, керівнику гуртка Лебединського центру 

позашкільної освіти Лебединської міської ради Сумської області; 

Василенку Володимиру Володимировичу, керівнику гуртків Суслівського 

ліцею Стриївської сільської ради Новоград-Волинського району Житомирської 

області; 

Гаєвому Володимиру Івановичу, керівнику гуртка комунальної організації 

(установи, закладу) «Центр технічної творчості «Юність» м. Києва; 
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Гаркавенку Юрію Володимировичу, керівнику гуртка Хмельницького 

Палацу творчості дітей та юнацтва; 

Зубчику Сергію Федоровичу, керівнику гуртка комунального закладу 

«Центр позашкільної освіти» Радомишльської міської ради Житомирської 

області; 

Кадлубицькому Павлу Івановичу, керівнику гуртків Центру позашкільної 

освіти Волинської обласної ради; 

Китайгородському Анатолію Артемовичу, керівнику гуртка комунального 

позашкільного навчального закладу освіти «Центр позашкільної роботи» 

Новомосковської міської ради Дніпропетровської області; 

Кікотю Валентину Миколайовичу, керівнику гуртка комунального закладу 

«Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради»; 

Комареусу Володимиру Михайловичу, керівнику гуртка комунального 

закладу позашкільної освіти «Обласний центр дитячої та юнацької творчості» 

Житомирської обласної ради; 

Коростельову Сергію Анатолійовичу, керівнику гуртка позашкільного 

навчального закладу «Станція юних техніків» Запорізької міської ради 

Запорізької області; 

Криворучку Євгенію Георгієвичу, керівника гуртка Бердичевського 

Центру позашкільної освіти ім. Олександра Разумкова; 

Левенцю Олександру Максимільяновичу, керівнику гуртка комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді Металургійного району» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області; 

Лисиху Георгію Валентиновичу, керівнику гуртків Донецького обласного 

центру технічної творчості дітей та юнацтва; 

Михалюку Михайлу Дмитровичу, керівнику гуртка Бершадської станції 

юних техніків Бершадської міської ради Вінницької області; 

Музичуку Андрію Онуфрійовичу, керівнику гуртка Центру позашкільної 

освіти Волинської обласної ради; 

Наливайку Валерію Савелійовичу, керівнику гуртка комунального закладу 

позашкільної освіти Центр творчості дітей та юнацтва Святошинського району 

м. Києва; 

Орлову Павлу Михайловичу, керівнику гуртка комунального закладу 

«Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної 

ради; 

Павлюку Олександру Івановичу, керівнику гуртка Чернівецького центру 

юних техніків імені Леоніда Костянтиновича Каденюка Чернівецької міської 

ради; 

Пасхаловій Ларисі Олексіївні, методисту, керівнику гуртка Українського 

державного центру позашкільної освіти; 

Рудакову Ігорю Михайловичу, керівнику гуртка Коростишівської міської 

станції юних техніків; 
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Сердюку Олексію Андрійовичу, тренеру команди комунальної організації 

(установи, закладу) «Центр технічної творчості «Юність» м. Києва; 

Степанецю Валерію Володимировичу, керівнику гуртка комунального 

закладу позашкільної освіти «Широківський Центр дитячої творчості» 

Широківської селищної ради Дніпропетровської області; 

Суржку Станіславу Петровичу, керівнику гуртка філії Хмельницького 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

Толмачову Івану Геннадійовичу, керівнику гуртка Херсонського міського 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді Херсонської міської 

ради. 

Трасіуху Сергію Володимировичу, керівнику гуртка філії Хмельницького 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

Фальку Сергію Олександровичу, керівнику гуртка комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр позашкільної освіти «Зміна» 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області; 

Фещенку Андрію Олександровичу, керівнику гуртка Коростишівської 

міської станції юних техніків; 

Чміль Світлані Володимирівні, методисту комунального позашкільного 

навчального закладу «Дніпропетровський обласний центр науково-технічної 

творчості та інформаційних технологій учнівської молоді»; 

Якутовичу Віталію Миколайовичу, завідувачу лабораторією за напрямом, 

керівнику гуртка комунального закладу «Будинок творчості дітей та юнацтва» 

Кам'янської міської ради; 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 

з виховної роботи – Левіну І. Є. 

 

 

Т.в.о. директора                                                                          Олена ПЕДОРЕНКО 

 
 


