
    

 

 

 
 

  
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 

 

 

Н А К А З  

 
 

25 березня 2016                                      м. Київ                                № 03-11 

 

 

Про підсумки проведення  

Всеукраїнських змагань  

учнівської молоді з 

радіоелектронного конструювання 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 25.12.2015 

№ 1360 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних  організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2016 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів для 

педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2016 рік» з 23 

по 25 березня ц. р. у м. Рівному на базі Комунального закладу «Рівненський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської 

обласної ради були проведені Всеукраїнські змагання учнівської молоді з 

радіоелектронного конструювання. 

У заході взяло участь 14 команд з 12 регіонів України, а саме: Вінницької, 

Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, 

Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Черкаської 

областей та міста Києва. Всього у заході прийняло участь 40 учасників. 

   Відповідно до рішення суддівської колегії 

 

 

Н А К А З У Ю: 
 

 

1.  Нагородити: 

1.1. Дипломами відповідних ступенів Українського державного центру 

позашкільної освіти: 

В особистому заліку (молодша вікова група): 

I ступеня – Ляшенко Олександра, вихованця Миколаївського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

II ступеня – Рац Антона, вихованця Верхньодніпровського Палацу дитячої та 

юнацької творчості Дніпропетровської області;       
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II ступеня – Шмигельського Миколу, вихованця Калузького центру науково-

технічної творчості Івано-Франківської області; 

III ступеня – Гераскевича Романа, вихованця Вінницького обласного центру 

технічної творчості учнівської молоді; 

III ступеня – Кобзаря Олексія, вихованця Комунального закладу «Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді»; 

III ступеня – Стасюка Іллю, вихованця Рівненського міського центру творчості 

учнівської молоді. 

В особистому заліку (старша вікова група): 

I ступеня – Гергіля Євгена, вихованця Новобугзького центру позашкільної 

роботи дітей та юнацтва Миколаївської області; 

II ступеня – Драй Ростислава, вихованця Верхньодніпровського Палацу дитячої 

та юнацької творчості Дніпропетровської області; 

II ступеня – Саська Юрія, вихованця Рівненського міського центру творчості 

учнівської молоді; 

III ступеня – Петросяна Арсена, вихованця Житомирського міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

III ступеня – Бруска Андрія, вихованця Комунального закладу «Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді»; 

III ступеня – Зозулю Андрія, вихованця Київського Палацу дітей та юнацтва. 

 

1.2. У командному заліку нагородити: 

 дипломом I ступеня – команду Миколаївської області; 

 дипломом II ступеня – команду Дніпропетровської області; 

 дипломом III ступеня – команду Черкаськї області. 

2. Нагородити грамотами Українського державного центру позашкільної освіти 

керівників команд, які підготували призерів змагань: 

- Хмару Володимира Олександровича, керівника гуртка радіоконструювання 

Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді; 

- Манзюка Володимира Петровича, керівника гуртка Комунального закладу 

«Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» 

Черкаської обласної ради; 

- Гергіля Євгенія Васильовича, керівника гуртка радіоконструювання 

Новобугзького Центру позашкільної роботи дітей та юнацтва Миколаївської 

області; 

- Мельничука Олексія Івановича, керівника гуртка Вінницького обласного 

центру технічної творчості учнівської молоді; 

- Єрмошина Сергія Олександровича, керівника гуртка «Конструктор-

винахідник» Київського Палацу дітей та юнацтва; 

- Клису Петра Васильовича, керівника гуртка радіоелектронного 

конструювання Калуського центру науково-техічної творчості Івано-

Франківської області; 

- Драпуна Ігора Євгеновича, керівника гуртка Миколаївського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 
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- Михальчук Аллу Василівну, керівника гуртків радіоелектронного 

конструювання Рівненського міського центру творчості учнівської молоді; 

- Самсоненка Анатолія Яковича, керівника гуртків радіоконструювання 

Верхньодніпровського палацу дитячої та юнацької творчості Дніпропетровської 

області. 

3. Оголосити подяку Українського державного центру позашкільної освіти: 

- Колективу Комунального закладу «Рівненський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради (директор 

Южаков В. В.), за високий рівень підготовки та проведення Всеукраїнських 

змагань учнівської молоді з радіоелектронного конструювання; 

- Колективу Технічного коледжу Національного університету водного 

господарства та природокористування (директор Яцков М. В.), за активну 

допомогу у проведенні Всеукраїнських змагань учнівської молоді з 

радіоелектронного конструювання; 

- Драпуну Ігорю Євгеновичу, керівнику гуртків радіоелектронного 

конструювання Миколаївського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді за відмінну організацію роботи суддівської колегії 

Всеукраїнських змагань учнівської молоді з радіоелектронного конструювання. 

4. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Т.в.о. директора                                                                                 І. Є. Левіна 

 


