
 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 
 

 

 
 

 
 

 

Н А К А З  
 

 

10.08.2015                                         м. Київ                                                № 08-02 
 

 

Про підсумки проведення Всеукраїнських 

вiдкритих змагань учнівської молоді 

з радіозв’язку на коротких хвилях 

та зі швидкісної радіотелеграфії 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від  

06.04.2015 № 400 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на ІІ пiврiччя 

2015 року за основними напрямами позашкільної освіти» Українським 

державним центром позашкільної освіти спiльно з Комунальним закладом 

«Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної 

ради з 06 по 10 серпня ц.р. були проведені Всеукраїнські вiдкриті змагання 

учнівської молоді з радіозв’язку на коротких хвилях та зі швидкісної 

радіотелеграфії. 

У змаганнях взяли участь 13 команд (29 учасникiв) з міста Києва, 

Рівненської, Хмельницької та Херсонської областей (таблиця результатів 

додається). 

Згідно рішення суддівської колегії 

 

 

Н А К А З У Ю: 

 

 

Нагородити: 

1. У змаганнях з радіозв’язку на коротких хвилях. 

1.1. У командному заліку серед областей: 

- за І місце – кубком, дипломом Українського державного центру 

позашкільної освіти – команду-1 Херсонського Центру позашкільної роботи 

Херсонської міської ради, членів команди - Неліпу Ольгу, Бондар Михайла 

дипломами; 

- за ІІ місце – дипломом Українського державного центру позашкільної 

освіти – команду Хмельницького обласного центру науково-технічної 
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творчості учнівської молоді, членів команди - Пицак Вiкторiю, Панчук 

Марiю дипломами; 

- за ІІІ мiсце – дипломом Українського державного центру позашкільної 

освіти – команду Комунального закладу «Рівненський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради, 

членів команди - Павелко Тараса, Сидорук Юлію дипломами. 
     

1.2. У командному заліку серед колективів: 

- за І місце – дипломом Українського державного центру позашкільної 

освіти – команду-3 Херсонського Центру позашкільної роботи Херсонської 

міської ради, членів команди - Iбраiмова Амета, Скорик Данила дипломами; 

за ІI місце – дипломом Українського державного центру позашкільної 

освіти – команду Комунального закладу «Центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді» Херсонської обласної ради, членів команди - Видайко 

Сергія, Макарову Владиславу дипломами; 

- за ІІІ місце – дипломом Українського державного центру позашкільної 

освіти – команду-1 Херсонського Центру позашкільної роботи Херсонської 

міської ради, членів команди - Неліпу Ольгу, Бондаря Михайла дипломами. 

1.3. В особистому комплексному залку: 

- за І місце у комплексному заліку серед старших хлопців – дипломом  

Українського державного центру позашкільної освіти та медаллю – Видайка 

Сергія, члена команди Комунального закладу «Центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради; 

- за ІІ місце у комплексному заліку серед старших хлопців – дипломом  

Українського державного центру позашкільної освіти та медаллю – Бондаря 

Михайла, члена команди-1 Херсонського Центру позашкільної роботи 

Херсонської міської ради; 

- за ІІІ місце у комплексному заліку серед старших хлопців – дипломом 

Українського державного центру позашкільної освіти та медаллю – Iбраiмова 

Амета, члена команди-3 Херсонського Центру позашкільної роботи 

Херсонської міської ради. 

- за І місце у комплексному заліку серед молодших хлопців – дипломом  

Українського державного центру позашкільної освіти та медаллю – Скорика 

Данила, члена команди-3 Херсонського Центру позашкільної роботи 

Херсонської міської ради; 

- за ІІ місце у комплексному заліку серед молодших хлопців – дипломом  

Українського державного центру позашкільної освіти та медаллю – 

Карповича Федора, члена команди дитячо-юнацької спортивної школи 

«Віраж» м. Києва; 

- за ІІІ місце у комплексному заліку серед молодших хлопців – 

дипломом Українського державного центру позашкільної освіти та медаллю 

– Павелка Тараса, члена команди Комунального закладу «Рівненський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської 

обласної ради. 

- за І місце у комплексному заліку серед старших дівчат – дипломом  

Українського державного центру позашкільної освіти та медаллю – Панчук 
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Марiю, члена команди Хмельницького обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді; 

- за ІІ місце у комплексному заліку серед старших дівчат – дипломом  

Українського державного центру позашкільної освіти та медаллю - 

Шульженко Марину, члена команди-4 Херсонського Центру позашкільної 

роботи Херсонської міської ради; 

- за ІІІ місце у комплексному заліку серед старших дівчат – дипломом   

Українського державного центру позашкільної освіти та медаллю – Пицак 

Вкторiю, члена команди Хмельницького обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді; 

- за І місце у комплексному заліку серед молодших дівчат – дипломом  

Українського державного центру позашкільної освіти та медаллю – 

Макарову Владиславу, члена команди Комунального закладу «Центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради; 

- за ІІ місце у комплексному заліку серед молодших дівчат – дипломом  

Українського державного центру позашкільної освіти та медаллю – Лiхтей  

Вiкторiю, члена команди-4 Херсонського Центру позашкільної роботи 

Херсонської міської ради; 

- за ІІІ місце у комплексному заліку серед молодших дівчат – дипломом  

Українського державного центру позашкільної освіти та медаллю – Сидорук 

Юлію, члена команди Комунального закладу «Рівненський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської  обласної ради. 

1.4. У телефонному турі: 

- за І місце серед старших хлопців – дипломом  Українського 

державного центру позашкільної освіти та медаллю – Видайка Сергія, члена 

команди Комунального закладу «Центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді» Херсонської обласної ради; 

- за ІІ місце серед старших хлопців – дипломом Українського 

державного центру позашкільної освіти та медаллю – Iбраiмова Амета, члена 

команди-3 Херсонського Центру позашкільної роботи Херсонської міської 

ради; 

- за ІІІ місце серед старших хлопців – дипломом Українського 

державного центру позашкільної освіти та медаллю – Бондаря Михайла, 

члена команди-1 Херсонського Центру позашкільної роботи Херсонської 

міської ради; 

- за І місце серед молодших хлопців – дипломом Українського 

державного центру позашкільної освіти та медаллю – Скорик Данила, члена 

команди-3 Херсонського Центру позашкільної роботи Херсонської міської 

ради; 

- за ІІ місце серед молодших хлопців – дипломом Українського 

державного центру позашкільної освіти та медаллю – Павелка Тараса, члена 

команди Комунального закладу «Рівненський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради; 
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- за ІІІ місце серед молодших хлопців – дипломом Українського 

державного центру позашкільної освіти та медаллю – Моісеєва Андрiя, члена 

команди дитячо-юнацької спортивної школи «Віраж» м. Києва; 

- за І місце серед старших дівчат – дипломом Українського державного 

центру позашкільної освіти та медаллю – Шульженко Марину, члена 

команди-4 Херсонського Центру позашкільної роботи Херсонської міської 

ради; 

- за ІІ місце серед старших дівчат – дипломом  Українського державного 

центру позашкільної освіти та медаллю – Панчук Марiю, члена команди 

Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді; 

- за ІІІ місце серед старших дівчат – дипломом Українського державного 

центру позашкільної освіти та медаллю - Пицак Вкторiю, члена команди 

Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді; 

- за І місце серед молодших дівчат – дипломом  Українського 

державного центру позашкільної освіти та медаллю – Макарову Владиславу, 

члена команди Комунального закладу «Центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді» Херсонської обласної ради; 

- за ІІ місце серед молодших дівчат – дипломом Українського 

державного центру позашкільної освіти та медаллю – Ліхтей Вiкторiю, члена 

команди-4 Херсонського Центру позашкільної роботи Херсонської міської 

ради; 

- за ІІІ місце серед молодших дівчат – дипломом  Українського 

державного центру позашкільної освіти та медаллю – Сидорук Юлію, члена 

команди Комунального закладу «Рівненський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» Рівненської  обласної ради. 

1.5. У телефонному (англомовному) турі: 

- за І місце серед старших хлопців - дипломом Українського державного 

центру позашкільної освіти та медаллю – Видайка Сергія, члена команди 

Комунального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді» Херсонської обласної ради; 

- за ІІ місце серед старших хлопців – дипломом Українського 

державного центру позашкільної освіти та медаллю – Хоменка Тараса, члена 

команди Херсонського мiжшкільного навчально-виробничого комбiнату 

Херсонської міської ради; 

- за ІІІ місце серед старших хлопців – дипломом Українського 

державного центру позашкільної освіти та медаллю – Бондаря Михайла, 

члена команди-1 Херсонського Центру позашкільної роботи Херсонської 

міської ради; 

- за І місце серед молодших хлопців – дипломом Українського 

державного центру позашкільної освіти та медаллю – Павелка Тараса, члена 

команди Комунального закладу «Рівненський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» Рівненської  обласної ради; 
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- за ІІ місце серед молодших хлопців – дипломом Українського 

державного центру позашкільної освіти та медаллю – Кольцова Миколу, 

члена команди Генiчеськoї районної станцiї юних технiкiв Херсонської обл.; 

- за ІІІ місце серед молодших хлопців – дипломом Українського 

державного центру позашкільної освіти та медаллю – Скорик Данила, члена 

команди-3 Херсонського Центру позашкільної роботи Херсонської міської 

ради; 

- за І місце серед старших дівчат – дипломом Українського державного 

центру позашкільної освіти та медаллю – Мельничук Анну, члена команди 

Рiвненського мiського центру творчостi учнiвської молодi; 

- за ІІ місце серед старших дівчат – дипломом Українського державного 

центру позашкільної освіти та медаллю – Панчук Марiю, члена команди 

Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді; 

- за ІІІ місце серед старших дівчат – дипломом Українського державного 

центру позашкільної освіти та медаллю – Шульженко Марину, члена 

команди-4 Херсонського Центру позашкільної роботи Херсонської міської 

ради; 

- за І місце серед молодших дівчат – дипломом Українського державного 

центру позашкільної освіти та медаллю – Ліхтей Вiкторiю, члена команди-4 

Херсонського Центру позашкільної роботи Херсонської міської ради; 

- за ІІ місце серед молодших дівчат - дипломом Українського 

державного центру позашкільної освіти та медаллю – Макарову Владиславу, 

члена команди Комунального закладу «Центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді» Херсонської обласної ради; 

- за ІІІ місце серед молодших дівчат – дипломом Українського 

державного центру позашкільної освіти та медаллю – Панчук Наталiю, члена 

команди Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді. 

1.6. У телеграфному турі: 

- за І місце серед старших хлопців – дипломом Українського державного 

центру позашкільної освіти та медаллю – Бондаря Михайла, члена команди-1  

Херсонського Центру позашкільної роботи Херсонської міської ради; 

- за ІІ місце серед старших хлопців – дипломом Українського 

державного центру позашкільної освіти та медаллю – Iбраiмова Амета, члена 

команди-3 Херсонського Центру позашкільної роботи Херсонської міської 

ради; 

- за ІІІ місце серед старших хлопців – дипломом Українського 

державного центру позашкільної освіти та медаллю – Видайка Сергія, члена 

команди Комунального закладу «Центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді» Херсонської обласної ради; 

- за І місце серед молодших хлопців – дипломом Українського 

державного центру позашкільної освіти та медаллю – Скорик Данила, члена 

команди-3 Херсонського Центру позашкільної роботи Херсонської міської 

ради; 
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- за ІІ місце серед молодших хлопців – дипломом  Українського 

державного центру позашкільної освіти та  медаллю – Карповича Федора, 

члена команди  дитячо-юнацької спортивної школи «Віраж» м. Києва; 

- за ІІІ місце серед молодших хлопців – дипломом Українського 

державного центру позашкільної освіти та медаллю – Павелка Тараса, члена 

команди Комунального закладу «Рівненський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради; 

- за І місце серед старших дівчат – дипломом Українського державного 

центру позашкільної освіти та медаллю – Панчук Марiю, члена команди 

Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді; 

- за ІІ місце серед старших дівчат – дипломом Українського державного 

центру позашкільної освіти та медаллю – Неліпу Ольгу, члена команди-1 

Херсонського Центру позашкільної роботи Херсонської міської ради; 

- за ІІІ місце серед старших дівчат – дипломом Українського державного 

центру позашкільної освіти та медаллю – Шульженко Марину, члена 

команди-4 Херсонського Центру позашкільної роботи Херсонської міської 

ради; 

- за І місце серед молодших дівчат – дипломом Українського державного 

центру позашкільної освіти та медаллю – Макарову Владиславу, члена 

команди Комунального закладу «Центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді» Херсонської обласної ради; 

- за ІІ місце серед молодших дівчат – дипломом Українського 

державного центру позашкільної освіти та медаллю – Ліхтей Вiкторiю, члена 

команди-4 Херсонського Центру позашкільної роботи Херсонської міської 

ради. 
 

2. У змаганнях зі швидкісної радіотелеграфії: 

2.1.  У командному заліку серед областей: 

- за І місце – кубком, дипломом Українського державного центру 

позашкільної освіти – команду Хмельницького обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, а членів команди Панчук Марiю, 

Пицак Вiкторiю – дипломами. 

- за ІІ місце – дипломом Українського державного центру позашкільної 

освіти – команду-1 Херсонського Центру позашкільної роботи Херсонської 

міської ради, а членів команди Бондар Михайла, Нелiпу Ольгу – дипломами; 

- за ІІІ мiсце – дипломом Українського державного центру позашкільної 

освіти – команду Комунального закладу «Рівненський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради, а 

членів команди Павелко Тараса, Сидорук Юлію – дипломами. 

2.2. У командному заліку серед колективів: 

- за І місце – дипломом Українського державного центру позашкільної 

освіти – команду Хмельницького обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, а членів команди Панчук Марiю, Пицак 

Вiкторiю – дипломами. 
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- за ІІ місце – дипломом Українського державного центру позашкільної 

освіти – команду Дитячо-юнацької спортивної школи «Віраж» м. Києва, а 

членів команди Кисельова Iллю, Моiсеєва Андрiя– дипломами; 

- за ІІІ місце – дипломом Українського державного центру позашкільної 

освіти – команду-1 Херсонського Центру позашкільної роботи Херсонської 

міської ради, а членів команди Бондаря Михайла, Нелiпу Ольгу– дипломами. 

2.3. У змаганнях зі швидкісної радіотелеграфії в особистому заліку: 

- за І місце серед старших хлопців – дипломом Українського державного 

центру позашкільної освіти та медаллю – Бондаря Михайла, члена команди-1 

Херсонського Центру позашкільної роботи Херсонської міської ради; 

- за ІІ місце серед старших хлопців – дипломом Українського 

державного центру позашкільної освіти та медаллю – Хоменка Тараса, члена 

команди Херсонського мiжшкільного навчально-виробничого комбiнату  

Херсонської міської ради; 

- за ІІІ місце серед старших хлопців – дипломом Українського 

державного центру позашкільної освіти та медаллю – Iбраімова Амета, члена 

команди-3 Херсонського Центру позашкільної роботи Херсонської міської 

ради; 

- за І місце серед молодших хлопців – дипломом Українського 

державного центру позашкільної освіти та медаллю – Карповича Федора, 

члена команди дитячо-юнацької спортивної школи «Віраж» м. Києва; 

- ІІ місце серед молодших хлопців – дипломом Українського державного 

центру позашкільної освіти та медаллю – Моiсеєва Андрія, члена команди 

дитячо-юнацької спортивної школи «Віраж» м. Києва; 

- ІІІ місце серед молодших хлопців – дипломом Українського 

державного центру позашкільної освіти та медаллю – Кисельова Iллю, члена 

команди дитячо-юнацької спортивної школи «Віраж» м. Києва; 

- за І місце серед старших дівчат – дипломом Українського державного 

центру позашкільної освіти та медаллю – Панчук Марiю, члена команди 

Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді; 

- за ІІ місце серед старших дівчат – дипломом Українського державного 

центру позашкільної освіти та медаллю – Пицак Вiкторiю, члена команди 

Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді; 

- за ІІІ місце серед старших дівчат – дипломом Українського державного 

центру позашкільної освіти та медаллю – Неліпу Ольгу, члена команди-1 

Херсонського Центру позашкільної роботи Херсонської міської ради; 

- за І місце серед молодших дівчат – дипломом Українського державного 

центру позашкільної освіти та медаллю – Панчук Наталію, члена команди 

Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді; 

- за ІІ місце серед молодших дівчат – дипломом Українського 

державного центру позашкільної освіти та медаллю – Лiхтей Вікторiю, члена 
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команди-4 Херсонського Центру позашкільної роботи Херсонської міської 

ради. 

- за ІII місце серед молодших дівчат – дипломом Українського 

державного центру позашкільної освіти та медаллю – Макарову Владиславу, 

члена команди Комунального закладу «Центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді» Херсонської обласної ради. 

3. Нагородити подяками Українського державного центру позашкільної 

освіти тренерів команд за підготовки призерів: 

- Балу Олександра Володимировича, керiвника гуртка Херсонського 

Центру позашкільної роботи Херсонської міської ради; 

- Балу Дмитра Олександровича, керiвника гуртка Комунального 

закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської  

обласної ради; 

  - Панчук Людмилу Сергївну, керiвника гуртка Хмельницького 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

-  Узунова Олександра Олександровича, керiвника гуртка Генiчеської 

районної станцiї юних технiкiв Херсонської обл.; 

- Дедюх Тетяну Володимирiвну, керiвника гуртка Центру творчості 

учнівської молоді м. Рівне; 

- Ніколаєва Iгора В’ячеславовича, керiвника гуртка Херсонського 

мiжшкільного навчально-виробничого комбiнату Херсонської міської ради; 

- Сидорук Наталію Ростиславівну, керiвника гуртка Комунального 

закладу «Рівненський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді» Рівненської обласної ради; 

-  Фоменко Оксану Олексіївну, керiвника гуртка Херсонського Центру 

позашкільної роботи Херсонської міської ради; 

- Мінакова Володимира Анатолiйовича, керiвника гуртка дитячо-

юнацької спортивної школи «Віраж», м. Київ. 

 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор          Г. А. Шкура 


