
 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Н А К А З  
 
 

 

 

22.09.2015                                   м. Київ                       № 09-06 
 

 

Про підсумки проведення Всеукраїнських 

вiдкритих змагань учнівської молоді 

зі спортивної радіопеленгації  

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

14.08.2014 № 936 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2014/2015 

навчальний рік за основними напрямами позашкільної освіти» з 20 по 23 

вересня ц.р. у місті Луцьку Українським державним центром позашкільної 

освіти спiльно з Центром науково-технічної творчості учнівської молоді 

управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації 

проведено Всеукраїнські вiдкриті змагання учнівської молоді зі спортивної 

радіопеленгації. 

У змаганнях взяли участь 12 команд з 7 регіонів України, а саме: 

Волинської, Вінницької, Житомирської, Рівненської, Сумської, 

Хмельницької та Тернопільської областей (таблиця результатів додається). 

Всього у заході взяло участь 70 учасникiв. 

Відповідно до рішення суддівської колегії 

 

 

Н А К А З У Ю: 

 

 

Нагородити:  

1.  У змаганнях зі спортивної радіопеленгації  

1.1. У командному заліку серед областей: 

І місце – кубком, дипломом Українського державного центру 

позашкільної освіти – команду Сумського обласного центру позашкільної 

освіти та роботи з талановитою молоддю; 

ІІ місце – дипломом Українського державного центру позашкільної 

освіти – команду Центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації; 
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ІІІ мiсце – дипломом Українського державного центру позашкільної 

освіти – команду Вінницького обласного центру технічної творчості 

учнівської молоді. 

1.2. У командному заліку серед колективів: 

І місце – дипломом Українського державного центру позашкільної 

освіти – команду Нетішинського клубу «Юний технік» Хмельницької області 

дипломами; 

ІI місце – дипломом Українського державного центру позашкільної 

освіти – команду Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи 

з талановитою молоддю; 

ІІІ місце – дипломом Українського державного центру позашкільної 

освіти – команду Рівненського міського центру технічної творчості 

учнівської молоді. 

2. Нагородити дипломами відповідних ступенів та медалями переможців: 

2.1. В особистому комплексному заліку серед хлопців старшого віку: 

І місце - Ростислава Довгопола, вихованця Сумського обласного центру 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю; 

ІІ місце – Руслана Надточий, вихованця Сумського обласного центру 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю; 

ІІІ місце – Владислава Марчука, вихованця Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти і науки Волинської 

облдержадміністрації. 

2.2. В особистому комплексному заліку серед хлопців середнього віку: 

І місце - Ярослава Дебопре, вихованця Нетішинського клубу «Юний 

технік» Хмельницької області; 

ІІ місце – Богдана Гевчука, вихованця Вінницького обласного центру 

технічної творчості учнівської молоді; 

ІІІ місце – Віталія Житняка, вихованця Сумського обласного центру 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. 

2.3. В особистому комплексному заліку серед дівчат старшого віку: 

І місце – Христину Мельник, вихованку Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти і науки Волинської 

облдержадміністрації; 

ІІ місце – Аліну Марчук, вихованку Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді управління освіти і науки Волинської 

облдержадміністрації; 

ІІІ місце – Дар’ю Лисянську, вихованку Сумського обласного центру 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. 

2.4. В особистому комплексному заліку серед дівчат середнього віку: 

І місце – Лілію Тиху, вихованку Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді управління освіти і науки Волинської 

облдержадміністрації; 

ІІ місце – Марію Пугач, вихованку Сумського обласного центру 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю; 
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ІІІ місце – Ольгу Голюк, вихованку Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді управління освіти і науки Волинської 

облдержадміністрації. 

2.5. В особистому комплексному заліку серед дівчат молодшого віку: 

І місце – Олену Богатир, вихованку Сумського обласного центру 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю;  

ІІ місце – Мирославу Солонину, вихованку Вінницького обласного 

центру технічної творчості учнівської молоді; 

ІІІ місце – Наталію Панчук, вихованку Нетішинського клубу «Юний 

технік» Хмельницької області. 

В особистому заліку- діапазон 3,5 Мгц: 

2.6. В особистому заліку серед хлопців старшого віку: 

І місце – Ростислава Довгопола, вихованця Сумського обласного центру 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю; 

ІІ місце – Руслана Надточий, вихованця Сумського обласного центру 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю; 

ІІІ місце – Владислава Марчука, вихованця Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти і науки Волинської 

облдержадміністрації. 

2.7. В особистому заліку серед хлопців середнього віку: 

І місце – Ярослава Дебопре, вихованця Нетішинського клубу «Юний 

технік» Хмельницької області; 

ІІ місце – Артема Мальованого, вихованця Сумського обласного центру 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю; 

ІІІ місце – Богдана Гевчука, вихованця Вінницького обласного центру 

технічної творчості учнівської молоді. 

2.8. В мособистому заліку серед хлопців молодшого віку: 

І місце – Дмитра Денисенка, вихованця Сумського обласного центру 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю; 

ІІ місце – Євгена Безверхнього, вихованця Вінницького обласного 

центру технічної творчості учнівської молоді; 

ІІІ місце – Владислава Петрука, вихованця Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти і науки Волинської 

облдержадміністрації. 

2.9. В особистому заліку серед дівчат старшого віку: 

І місце – Христину Мельник, вихованку Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти і науки Волинської 

облдержадміністрації; 

ІІ місце – Яну Петровську, вихованку Нетішинського клубу «Юний 

технік» Хмельницької області; 

ІІІ місце – Дар’ю Лисянську, вихованку Сумського обласного центру 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. 

2.10. В особистому заліку серед дівчат середнього віку: 
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І місце – Лілію Тиху, вихованку Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді управління освіти і науки Волинської 

облдержадміністрації; 

ІІ місце – Марію Пугач, вихованку Сумського обласного центру 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю; 

ІІІ місце – Ольгу Голюк, вихованку Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді управління освіти і науки Волинської 

облдержадміністрації. 

2.11. В особистому заліку серед дівчат молодшого віку: 

І місце – Олену Богатир, вихованку Сумського обласного центру 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю;  

ІІ місце – Наталію Панчук, вихованку Нетішинського клубу «Юний 

технік» Хмельницької області; 

ІІІ місце - Мирославу Солонину, вихованку Вінницького обласного 

центру технічної творчості учнівської молоді. 

В особистому заліку - діапазон 144 Мгц: 

2.12. В особистому заліку серед хлопців старшого віку: 

І місце – Владислава Марчука, вихованця Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти і науки Волинської 

облдержадміністрації; 

ІІ місце – Ростислава Довгопола, вихованця Сумського обласного 

центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю; 

ІІІ місце – Руслана Надточий, вихованця Сумського обласного центру 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. 

2.13. В особистому заліку серед хлопців середнього віку: 

І місце – Віталія Житняка, вихованця Сумського обласного центру 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю; 

ІІ місце – Богдана Гевчука, вихованця Вінницького обласного центру 

технічної творчості учнівської молоді; 

ІІІ місце – Євгена Басенка, вихованця Сумського обласного центру 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. 

2.14. В особистому заліку серед хлопців молодшого віку: 

І місце – Єгора Редьку, вихованця Сумського обласного центру 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю; 

ІІ місце – Владислава Петрука, вихованця Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти і науки Волинської 

облдержадміністрації; 

ІІІ місце – Івана Шварчевського, вихованця Тернопільського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді. 

2.15. В особистому заліку серед дівчат старшого віку: 

І місце – Христину Мельник, вихованку Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти і науки Волинської 

облдержадміністрації; 
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ІІ місце – Аліну Марчук, вихованку Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді управління освіти і науки Волинської 

облдержадміністрації; 

ІІІ місце – Дар’ю Лисянську, вихованку Сумського обласного центру 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. 

2.16. В особистому заліку серед дівчат середнього віку: 

І місце – Лілію Тиху, вихованку Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді управління освіти і науки Волинської 

облдержадміністрації; 

ІІ місце – Марію Пугач, вихованку Сумського обласного центру 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю; 

ІІІ місце - Ольгу Голюк, вихованку Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді управління освіти і науки Волинської 

облдержадміністрації. 

2.17. В особистому заліку серед дівчат молодшого віку: 

І місце – Олену Богатир, вихованку Сумського обласного центру 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю; 

ІІ місце – Аліну Солоненко, вихованку Вінницького обласного центру 

технічної творчості учнівської молоді; 

ІІІ місце - Мирославу Солонину, вихованку Вінницького обласного 

центру технічної творчості учнівської молоді. 

3. Подяками Українського державного центру позашкільної освіти тренерів 

команд за підготовки призерів: 

Панчук Людмилу Сергївну, керiвника гуртка Нетішинського клубу 

«Юний технік» Хмельницької області; 

Дедюх Тетяну Володимирiвну, керiвника гуртка Рівненського мiського 

центру творчості учнівської молоді; 

Редьку Максима Григоровича, керiвника гуртка Сумської районної 

станції юних техніків; 

Зикову Лілію Іванівну, керiвника гуртка Сумського обласного центру 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю; 

Зеленюка Едуарда Вікторовича, керiвника гуртка Вінницького 

обласного центру технічної творчості учнівської молоді; 

Долинського Ігора Анатолійовича, керiвника гуртка Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді управління освіти і науки Волинської 

облдержадміністрації; 

Долинського Анатолія Євгеновича, керiвника гуртка Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді управління освіти і науки Волинської 

облдержадміністрації; 

Сідляр Миколу Степановича, керiвника гуртка Гармайлівської районної 

станції юних техніків Тернопільської області; 

Прокопіва Олега Михайловича, керiвника гуртка Збаражської районної 

станції юних техніків Тернопільської області; 
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        Сидорук Наталію Ростиславівну, керiвника гуртка Комунального 

закладу «Рівненський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді» Рівненської обласної ради.  

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

виховної роботи – Левіну І.Є. 

 

 

Директор          Г.А. Шкура 


