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ДЕПАРТАМЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ
дошцькийоБлАсний цвнтг тЕхнIчноi творчостI дIтвй тд

}онАцтвА

нАкАз

м. Слов'янськ J\ъ 24

Про пiдсумки проведення
обласного етапу Всеукраiнських
вiдкритих змагань учнiвськоi
молодi з повiтряних змiiв

На виконання наказу директора департаменту освiти i науки Щонецькоi
облдержадмiнiстрацii вiд 17.03 .2021 J\Ъ 81/163 -2\-ОД uПро проведення
обласного етапу ВсеукраТнських вiдкритих змагань учнiвськоТ молодi з
повiтряних змiТв>), з метою прищеплення iHTepecy учнiвськоi молодi до творчоТ
технiчноi дiяльностi та конструкторськоТ роботи з 2] .0З.202| по 2В.03 .2021r було
проведено обласний етап ВсеукраТнських вiдкритих змагань учнiвськоi молодi
з повiтряних змiТв (далi - Змагання) у дистанцiйному режимi.

У Змаганнях взяли участь 1 1 команд (З9 учасникiв), якi представляли
!онецький обласний центр технiчноi творчостi дiтей та юнацтва (5 команд),
Комунальний заклад <Станцiя юних TexHiKiB м. Слов'янська)), Станцiю юни>(
TexHiKiB КостянтинiвськоТ MicbKoT ради ЩонецькоТ областi, I_{eHTp дiтей та
юнацтва Соледарськоi MicbKoT ради Щонецькоi областi, Позашкiльний
навчаJIьний заклад <Станцiя юних TexHiKiB вiддiлу освiти Покровськоi MicbKoT

ради ЩонецькоТ областi>, Комунальний заклад <VIiський IJeHTp науково-
технiчноi творчостi учнiвськоТ молодi м. Марiуполя)) та авiамодельний клуб
<N{еридiан> Комунального закладу <Марiуполъська загагIьноосвiтня школа I-
III ступенiв Jф 45 N4арiупольськоi MicbKoT ради ДонецькоТ областi>.

Вiдповiдно до рiшення суддiвськоТ колегii

НАКАЗУIо:

1. Нагородити дипломами Щонецького обласного центру технiчноТ
творчостi дiтей та юнацтва вiдповiдних ступенiв в особистiй першостi:

Модель класу Z 1 (плоский змiй будь-якоi геометричноi форми та розмiру,
площею змiя не менше 1 м2):

за I мiсце Максима Пушкарьова, вихованця авiамодельного клубу
<Меридiан> Комунального закладу <iVIарiупольська зага_гIьноосвiтня школа I-
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III ступенiв Ns 45 Марiупольськоi MicbKoT ради Щонецькоi областi> (керiвник
команди Олег Сандига);

за II мiсце Артема Гуревича, виховаЕця Станцii юних TexHiKiB
Костянтинiвськоi мiсъкоТ ради ЩонецъкоТ областi (керiвник команди Олександр
Легейда);

за III мiсце - Андрiя Луценка, вихованця авiамодельного кrryбу <<Меридiан>>

Комунального закладу <Марiуполъсъка загаJIьноосвiтня школа 1-III ступенiв
}l'9 45 Марiупольськоi MicbKoi ради ,Щонецькоi областЬ (керiвник команди Олег
Сандига).

lИодель класу Z2 {коробчастий змiй будь-якоi геометричноТ форми та
розмiру з жорстким каркасом):

за I мiсце Олександра Мочалова, виховаЕця Станцii юних TexHiKiB
КостянтинiвськоТ MicbKoT ради ЩонецъкоТ областi (керiвник команди Опександр
Легейда);

За II мiсце - Матвiя Безмалого, вIтхованця I_{eHTpy дiтей та юнацтва
\- СоледарсъкоТ MicbKoi ради ,ЩонецъкоТ областi (керiвник команди Михайло

MoicccB);
за III мiсце - Олександра Хiлевича, вlгхованця Позашкiлъного навчального

Закладу кСтанцiя юних TexHiKiB вiддiлу освiти ПокровськоТ MicbKoi ради
.ЩонецькоТ областi> (керiвник команди Артем Бутенко).

Модель класу Z 3 (мiнi-змiй довiльноi форми):
за I мiсце - Марiю Кравченко, вихованку Позашкiльного навчаJIьного

закладу <Станцiя юних TexHiKiB вiддiлу освiти Покровськоi MicbKoT ради
!онецькоi областЬ (керiвник команди Артем Бутенко);

за II мiсце lмитра Жарiкова, вихованця Щентру дiтей та юнацтва
СоледарськоТ мiсъкоТ ради lонецькоi областi (керiвник команди Михайло
MoiceeB);

за III мiсце - .Щанила !митрiева, вихованця команди }Ц 1 Щонецького
обласного центру технiчноТ творчостi дiтей та юнацтва (керiвник команди
Миколи Семеничева).

Модель класу Z 4 (пiлотажний змiй (акробат тапарафойл), довiлъноТ форми
та розмiрiв):

за I мiсце Матвiя Безмалого, вихованця ldeHTpy дiтей та юнацтва
СоледарсъкоТ мiсъкоТ ради Щонецькоi областi (керiвник команди Михайло
MoicecB);

за II мiоце - Арсенiя Головченка, з MicTa Соледар fiонецькоi областi
(керiвник Михайло MoiceeB);

за II мiсце - Матвiя Безмалого, з MicTa Соледар f,онецькоI областi (керiвник
Михайло MoiceeB);

за III мiсце - Людмилу Щегтярьову, вихованку I_{eHTpy дiтей та юнацтва
Соледарськоi мiсъкоТ ради ЩонецькоТ областi (керiвник команди Михайло
MoiceeB).
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Модель класу Z 5 (змiйковий гtотяг):
за I мiсце Каролiну Власову, вихованку I_{eHTpy дiтей та юнацтва

Соледарськоi MicbKoi ради Щонецькоi областi (керiвник команди Михайло
MoicccB);

за II мiсце егора Щавиденка, вихованця команди jЮ 1 Щонецького
обласного центру технiчноТ творчостi дiтей та юнацтва (керiвник команди
Миколи Семеничева);

за III мiсце Щавида Кочарова, вихованця команди Jф 2 !онецького
обласного центру технiчноi творчостi дiтей та юнацтва (керiвник команди Вадим
Любiм).

NIодель класу Z б (експериментапьний змiй будь-якоi форми та розмiру,
який не наJIежить до жодноi з попереднiх категорiй):

за I мiсце Щанила Беленка, вихованця СтанцiТ юних TexHiKiB
КостянтинiвськоТ MicbKoT ради ,Щонецькоi областi (керiвник команди Олександр
Легейда);

за II мiсце Надiю I\4алиновську, вихованку авiамодельного клубу
<МIеридiан> КомунаJIьного закладу <Марiупольська загаJIъноосвiтня школа I-
III ступенiв J\b 45 МарiупольськоТ мiсъкоТ ради .ЩонецькоТ областi> (керiвник
команди Олег Сандига);

за II мiсце * Микиту Маrrиновського, вихованця авiамоделъного клубу
<IVIеридiан>> Комунального закладу <VIарiупольська загапъноосвiтня школа I-
III ступенiв Ns 45 Марiупольськоi MicbKoT ради Щонецькоi областi> (керiвник
команди Олег Сандига);

за III мiсце - Богдана ТТIемельова, вихованця команди J\b З .Щонецъкого
обласного центру технiчноi творчостi дiтей та юнацтва (керiвник команди
Валерiй Гагарiн).

2. Нагородити дипломом I ступеня Щонецького обласного центру технiчноi
творчостi дiтей та юнацтва команду L{eHTpy дiтей та юнацтва Соледарськоi
мiсъкоi ради Щонецькоi областi (керiвник команди Михайло VloicccB), що посiла
I мiсце в обласному етапi Всеукраiнсъких вiдкритих змагань учнiвськоТ молодi з
повiтряних змiIв.

З. Нагородити дипломом II ступеня lонецького обласного центру технiчноТ
творчостi дiтей та юнацтва команду СтанцiТ юних TexHiKiB КостянтинiвськоТ
мiськоI ради lонецькоТ областi (керiвник команди Олександр Легейда), що
посiла II мiсце в обласному етапi Всеукраiнських вiдкритих змагань учнiвськоТ
молодi з повiтряних змiiв.

4. Нагоро ди^гидипломом III ступеня !онецького обласного центру технiчноТ
творчостi дiтей та юнацтва команду ЛГs 3 Щонецького обласного центру технiчноТ
творчостi дiтей та юнацтва (керiвник команди Валерiй Гагарiн), що посiла III
мiсце в обласному етапi ВсеукраiЪських вiдкритих змагань учнiвськоi молодi з
повiтряних змiiв.



5. Нагородити |рамотами {онецького обласного центру Texнi.*roТ творчостi
дiтеЙ та юнацтва <<За воJIю до перемоги>> в обласному eTaпi Всеукраiнських

5. Нагородити

вiдкритих змагаЕъ y.rHiBcbKoi молодi з повiтряних змiiЪ:
НаталЬ IТIемедъову, вихOванку .Щонецького обласного центру технiчноТ

творчостi дiтей та юнацтва, у класi моделi Z 1;

Кирила Васелюка, вихованця Комуна;rьного заюIаду <<Мiський Центр
науково-технiчноiтворчостi }"лнiвськоiмолодi м. МарiупоJlя>, у класi маделtZ 2;

Yo"n y Логвiну, вихOванку ,Щонецького обласного центру технiчноТ
творчостi дiтей та юЕацтъа,у класi моделей Z 3;

Андрiя ýенисенка, вихованця fiонецъкого обласного центру технiчноТ
творчOстi дiтей та юнацтва, у класi моделi Z5;

Ярослава Кравця, виховаЕця ,Щонецъкого обласного центру технiчноТ
творчостi дiтей та юнацтв4у класi моделей 26.

6. Нагородити грамотами Щонецького обласного центру технiчноТ творчостi
дiтей та юнацтва керiвникiв команд за пiдготовку переможцiв та призерiв
обласного етапу ВсеукраiЪсъких вiдкритих змагань учнiвсъкоi молодi з
повiтряних змiiЪ:

Артема Бугенка, керiвника команди Позашкiльного навч€lJIьного закладу
<<Станцiя юних TexHiKiB вiддiлу освiти Покровськоr MicbKoT ради Донецъкоi
областi>;

Вадима JIюбiма, керiвника команди j\& 2 Донецъкого обласного центру
технiчноТ творчостi дiтей та юнацтва;

Ва-rrерiя Гагарiна, керiвника команди Nч З Донецького обпасного цеЕтру
технiчноi творчостi дiтей та юЕацтва;

Мико.гry Семеничева, KepiBIlиKa команди Nэ 1 ffонецького обласного центру
технiчноi творчостi дiтей та юнацтва;

Михайла MoiceeBa, керiвника команди Щентру дiтей та юнацтва
СоледарськоТ MicbKoi ради Щонецькоi областi;

Олега Сандиry, керiвника команди авiамоделъЕого клубу <<Меридiаю>
Комуналъного закJIаду кМарiупольська загЕtльноосвiтня школа I-IIIcryпeHiB
JФ 45 Марiупольсъкоi MicbKoT ради,ЩонецъкоТ областi>>;

Олександра Легейду, керiвника команди Станцii юних TexHiKiB
КостянтинiвськоТ MicbKoi ради Щонецькоi областi.

7. Вiдзначити подякою Щонецького обласного центру технiчноi творчостi
дiтей та юнацтва Вiкторiю Мироненко, завiдувача органiзацiйно-масового
вiддiлry Позашкiлъног0 навчiulьЕого закладу <<Станцiя юних TexHiKiB вiддiлry
освiти Покровсъкоi мiсъкоi ради flонецъкоТ областЬ>, за якiсне суддiвство
обласного етапу Всеукраiнськltх вiдrqритих змагань yrHiBcbKoi молодi з
повiтряних змiiЪ.

8. Вiдзначити подякою 
'Щонецького 

обласного центру технiчноi творчостi
дiТеЙ Та Юнацтва Олену Каданцеву, заступЕика диреюора з навчаJIьно-виховноТ
РОботи Комунального зак.тIаду <<Мiсъкий Центр науково-технiчяоi творчостi
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учнiвськоi молодi м. N{арiуполь>, за якiсне суддiвство обласного етапу
Всеукраiнських вiдкритих змагань учнiвськоi молодi з повiтряних змiiв.

9. Вiдзначити подякою Щонецького обласного центру технiчноi творчостi
дiтей та юнацтва Володимира Лисих, методиста Комуна_гlьного закладу
<Мiський Щентр науково-технiчноТ творчостi учнiвськоТ молодi м. Марiуполь>,
За квалiфiковану допомогу у суддiвствi обласного етапу Всеукраiнських
вiдкритих змаганъ учнiвськоТ молодi з повiтряних змiiв.

10. Вiдзначити подякою Щонецького обласного центру технiчноТ творчостi
дiтеЙ та юнацтва Олену Корнссву, методиста I]eHTpy дiтей та юнацтва
Соледарськоi MicbKoi ради ЩонецькоТ областi, за квалiфiковану допомогу у
с}Ддiвствi обласного етапу ВсеукраТнсъких вiдкритих змагань учнiвськоi молодi
з гtовiтряних змiТв.

11. Вiдзначи^ги подякою Щонецького обласного центру технiчноТ творчостi
дiтеЙ та юнацтва N{иколу Чиненова, методиста Станцii юних TexHiKiB
Костянтинiвсъкоi мiсъкоТ ради Щонецькоi областi, за квалiфiковану допомоry у
суддiвствi обласного етапу ВсеукраТнських вiдкритих змаганъ учнiвськоi молодi
з повiтряних змiТв.

12. Вiдзначити подякою Щонецького обласного центру технiчноТ творчостi
дiтей та юнацтва Миколу Шевчука, суддю вiд команди Позашкiльного
навча_пьного закладу <Станцiя юних TexHiKiB вiддiлу освiти Покровськоi MicbKoT

ради .Щонецькоi областi>>, за квалiфiковану допомоry у суддiвствi обласного
етапу ВсеукраТнських вiдкритих змагань учнiвськоТ молодi з повiтряних змiiв.

1З. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о. директора олена кАЛIГАеВА


