
 
У К Р А Ї Н А 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА 

ЮНАЦТВА 

 

Н А К А З 

 

22.10.2018                    м. Слов’янськ                                      № 110 

 

Про підсумки проведення обласного 

етапу Всеукраїнського конкурсу-

змагання учнів молодшого шкільного 

віку з початкового технічного 

моделювання 

 

На виконання наказу директора департаменту освіти і науки Донецької 

облдержадміністрації від 04.01.2018 № 2 «Про затвердження Плану обласних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за 

основними напрямами позашкільної освіти)», відповідно до Положення про 

Всеукраїнські відкриті заходи із спортивно-технічних видів спорту та інших 

напрямів технічної творчості серед дітей та учнівської молоді, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 13.11.2017 № 1468, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05.12.2017 за № 1471/31339 та 

наказу департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації від 

14.09.2018 № 313 «Про проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-

змагання учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного 

моделювання» Донецьким обласним центром технічної творчості дітей та 

юнацтва 20 жовтня 2018 року був проведений обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу-змагання учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного 

моделювання у м. Слов’янськ на базі комунального закладу «Станція юних 

техніків м.  Слов’янська». 

У Конкурсі-змаганні взяли участь 16 команд (34 учасника), які 

представляли Донецький обласний центр технічної творчості дітей та юнацтва, 

Бахмутський міський Центр технічної творчості дітей та юнацтва, Станцію юних 

техніків  Управління освіти Краматорської міської ради, комунальний заклад 

«Станція юних техніків м. Слов’янська», позашкільний навчальний заклад 

Станція юних техніків Дружківської міської ради Донецької області,  Станцію 

юних техніків Костянтинівської міської ради Донецької області, Станцію юних 

техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області, 

позашкільний навчальний заклад «Станція юних техніків відділу освіти 

Покровської міської ради Донецької області».  
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Відповідно до рішення журі 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити дипломами Донецького обласного центру технічної творчості дітей 

та юнацтва: 

Клюшину Злату, вихованку Станції юних техніків  Управління освіти 

Краматорської міської ради, що посіла І місце в особистій першості; 

Кривих Марію, вихованку Донецького обласного центру технічної творчості дітей 

та юнацтва, що посіла І місце в особистій першості; 

Лащенка Артема, вихованця Станції юних техніків  Управління освіти 

Краматорської міської ради, що посів ІІ місце в особистій першості; 

Суіну Віолетту, вихованку Станції юних техніків військово-цивільної 

адміністрації міста Торецьк Донецької області, що посіла ІІ місце в особистій 

першості; 

Олейнікову Анну, вихованку позашкільного навчального закладу «Станція юних  

техніків відділу освіти Покровської міської ради Донецької області, що посіла ІІІ 

місце в особистій першості; 

Демідюкова Германа, вихованця Станції юних техніків Костянтинівської міської 

ради Донецької області, що посів ІІІ місце в особистій першості. 

 

2. Нагородити дипломами Донецького обласного центру технічної творчості дітей 

та юнацтва: 

команду Станції юних техніків  Управління освіти Краматорської міської ради, що 

посіла І місце в командній першості; 

команду Станції юних техніків Костянтинівської міської ради Донецької області, 

що посіла ІІ місце в командній першості; 

команду Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, що 

посіла ІІ місце в командній першості; 

команду Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, що 

посіла ІІІ місце в командній першості. 

 

3. Нагородити грамотами Донецького обласного центру технічної творчості дітей 

та юнацтва керівників команд за підготовку призерів: 

Москвіна Миколу Леонідовича, керівника команди Станції юних техніків  

Управління освіти Краматорської міської ради; 

Брєєву Олену Василівну, керівника команди Станції юних техніків 

Костянтинівської міської ради Донецької області; 

Даренську Наталію Володимирівну, керівника команди позашкільного 

навчального закладу «Станція юних  техніків відділу освіти Покровської міської 

ради Донецької області»; 

Бикову Наталію Петрівну, керівника команди Станція юних техніків військово-

цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області; 
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Теліуса Володимира Івановича, керівника команди Донецького обласного центру 

технічної творчості дітей та юнацтва; 

Любіма Вадима Вадимовича, керівника команди Донецького обласного центру 

технічної творчості дітей та юнацтва. 

 

4. Відзначити подякою Донецького обласного центру технічної творчості дітей 

та юнацтва Ніколаєнка Олега Валентиновича, директора комунального закладу 

«Станція юних техніків м.  Слов’янська», за допомогу в організації обласного 

етапу Всеукраїнського конкурсу-змагання учнів молодшого шкільного віку з 

початкового технічного моделювання. 

 

5. Відзначити подякою Донецького обласного центру технічної творчості дітей 

та юнацтва Мірошниченко Ольгу Володимирівну, керівника гуртка 

позашкільного навчального закладу «Станція юних  техніків відділу освіти 

Покровської міської ради Донецької області», за кваліфіковане суддівство в 

обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-змагання учнів молодшого 

шкільного віку з початкового технічного моделювання. 

 

6. Відзначити подякою Донецького обласного центру технічної творчості дітей 

та юнацтва Цапаєву Вікторію Вікторівну, керівника гуртка Станції юних техніків  

Управління освіти Краматорської міської ради, за  кваліфіковане суддівство в 

обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-змагання учнів молодшого 

шкільного віку з початкового технічного моделювання. 

 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-

виховної роботи Калігаєву О.П. 

 

 

 

Директор                                                                     І.В. Борисенко 

 

 

 


