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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Н А К А З  
 
 

 

 

25.09.2016                                          м. Київ          № 09-13 

 

 

Про підсумки проведення Всеукраїнських 

відкритих змагань учнівської молоді  

зі спортивної радіопеленгації 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

20.05.2016р. № 547 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти та 

науки від 25.12.2015. № 1360» з 23 по 25 вересня 2016 року у місті Києві 

проведено Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді зі спортивної 

радіопеленгації. 

У змаганнях взяли участь 80 спортсменів з 7 областей України, а саме: 

Волинської, Вінницької, Житомирської, Рівненської, Сумської, 

Тернопiльської, Хмельницької областей та міста Києва (таблиця результатів 

додається). 

Відповідно до рішення суддівської колегії 

 

 

НАКАЗУЮ:  

 

 

1. Нагородити дипломами Українського державного центру 

позашкільної освіти відповідних ступенів: 

1.1. У командному залiку серед областей України: 

- за І мiсце – команду Вінницького обласного центру технічної творчості 

учнівської молоді; 

- за ІІ мiсце – команду Сумського обласного центру позашкільної освіти та 

роботи з талановитою молоддю; 

- за ІІІ мiсце – команду Хмельницького обласного центру  науково-технічної 

творчості  учнівської молоді; 

1.2. У командному залiку серед колективiв України: 

- за І мiсце  – команду Київського палацу  дітей та юнацтва; 

- за ІІ мiсце – команду Луцького міського ЦНТТУМ; 

- за ІІІ мiсце – колектив Тернопільської області (Гримайлівський та 

Збаражський районні СЮТ). 
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2. Нагородити дипломами Українського державного центру позашкільної 

освіти відповідних ступенів та медалями переможців змагань в особистому 

залiку: 

2.1. У діапазонi 3,5 мегагерц: 

- за І мiсце серед старших хлопцiв –  Надточия Руслана, члена команди 

Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою 

молоддю; 

- за ІІ мiсце серед старших хлопцiв – Карповича Федіра, члена команди 

Київського палацу дітей та юнацтва; 

- за ІІІ мiсце  серед старших хлопцiв - Войцехівського Богдана, члена 

команди Вінницького обласного центру технічної творчості учнівської 

молоді. 

- за І мiсце серед хлопцiв середнього вiку – Дебопре Ярослава, члена 

команди Хмельницького обласного центру  науково-технічної творчості  

учнівської молоді; 

- за ІІ мiсце серед хлопцiв середнього вiку – Іщенко Дмитра, члена команди 

Київського палацу дітей та юнацтва; 

- за ІІІ мiсце серед хлопцiв середнього вiку – Поповченка Анатолія, 

члена команди Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи 

члена талановитою молоддю. 

- за І мiсце серед молодших хлопцiв - Дремлюгу Максима, члена команди 

Вінницького обласного центру технічної творчості учнівської молоді; 

- за ІІ мiсце серед молодших хлопців –  Денисенка Дмитра, члена команди 

Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою 

молоддю; 

- за ІІІ мiсце серед молодших хлопців – Редьку Єгора, члена команди 

Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою 

молоддю. 

- за І мiсце серед старших дiвчат - Тиху Лілію, члена команди Сумського 

обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю; 

- за ІІ мiсце серед старших дiвчат – Петровську Яну, члена команди 

Хмельницького обласного центру  науково-технічної творчості  учнівської 

молоді; 

- за ІІІ мiсце серед старших дiвчат – Іщенко Анастасію, члена команди 

Київського палацу дітей та юнацтва. 

- за І мiсце серед дiвчат середнього вiку – Голюк Ольгу, члена команди 

Вінницького обласного центру технічної творчості учнівської молоді; 

- за ІІ мiсце серед дiвчат середнього вiку – Панчук Наталію, члена команди 

Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді; 

- за ІІІ мiсце серед дiвчат середнього вiку – Богатир Олену, члена команди  

Сумського обласного Центру позашкільної освіти та роботи з талановитою 

молоддю. 

- за І мiсце серед молодших дiвчат – Солонину Ярославу, члена команди 

Вінницького обласного центру технічної творчості учнівської молоді; 
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- за ІІ мiсце серед молодших дiвчат – Бадік Жанну, члена команди 

Вінницької ДЮСШ № 2; 

-  за ІІІ мiсце серед молодших дiвчат – Демчук Катерину, члена команди 

Волинського обласного центру технічної творчості учнівської молодi. 
 

2.2. У діапазонi 144 мегагерц: 

- за І мiсце серед старших хлопцiв - Карповича Федіра, члена команди 

Київського палацу дітей та юнацтва; 

- за ІІ мiсце серед старших хлопцiв - Надточия Руслана, члена команди 

Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою 

молоддю  

- за ІІІ мiсце  серед старших хлопців –  Голубничого Сергія, члена команди 

Київського палацу дітей та юнацтва. 

- за І мiсце серед хлопцiв середнього вiку - Дебопре Ярослава, члена 

команди Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості  

учнівської молоді; 

- за ІІ мiсце серед хлопцiв середнього вiку – Іщенка Дмитра, члена команди 

Київського палацу дітей та юнацтва; 

- за ІІІ мiсце серед хлопцiв середнього вiку – Поповченка Анатолія, члена 

команди Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з 

талановитою молоддю. 

- за І мiсце серед молодших хлопцiв - Редьку Єгора, члена команди 

Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою 

молоддю; 

- за ІІ мiсце серед молодших хлопців – Денисенка Дмитра, члена команди 

Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою 

молоддю; 

- за ІІІ мiсце серед молодших хлопців – Дремлюгу Максима, члена команди 

Вінницького обласного центру технічної творчості учнівської молоді. 

- за І мiсце серед старших дiвчат - Іщенко Анастасію, члена команди 

Київського палацу дітей та юнацтва. 

- за ІІ мiсце серед старших дiвчат – Ничипорук Ельвіру, члена команди 

районної СЮТ міста Кролевця Сумської обл.; 

- за ІІІ мiсце серед старших дiвчат – Лисянську Дарину, члена команди 

Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою 

молоддю. 

- за І мiсце серед дiвчат середнього вiку – Панчук Наталію, члена команди 

Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді; 

- за ІІ мiсце серед дiвчат середнього вiку – Богатир Олену, члена команди  

Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою 

молоддю; 

- за ІІІ мiсце серед дiвчат середнього вiку - Пугач Марію, члена команди  

Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою 

молоддю. 
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- за І мiсце серед молодших дiвчат – Солоненко Аліну, члена команди 

Вінницького обласного центру технічної творчості  учнівської молоді; 

- за ІІ мiсце серед молодших дiвчат – Солонину Мирославу, члена команди 

Вінницького обласного центру  технічної творчості  учнівської молоді; 

-  за ІІІ мiсце серед молодших дiвчат – Яремук Софію, члена команди  

Рівненського міського центру творчості учнівської молоді. 

3. Нагородити подяками Українського державного центру позашкільної 

освіти  керівників команд - призерів:  

- Зеленського Сергія Григоровича, тренера команди Вінницької міської 

ДЮСШ № 2; 

- Щербаня Сергія Валентиновича, керівника гуртка Станції юних техніків 

міста Кролевця Сумської обл.; 

-  Зеленюка Едуарда Вікторовича, керівника гуртка Вінницького обласного 

центру технічної творчості учнівської молодi; 

- Панчук Людмилу Сергіївну, керівника гуртка клубу «Юний технік» 

м.Нетішина Хмельницької області;  

-  Редьку Максима Григоровича, керівника гуртка Сумського обласного 

центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю; 

-  Долинського Ігора Анатолійовича, керівника гуртка Луцького міського 

центру науково-технічної творчості учнівської молодi; 

-  Дедюх Тетяну Володимирівну, керівника гуртка Рівненського міського 

центру творчості учнівської молоді; 

- Сідляр Миколу Степановича, директора Гримайлівської районної СЮТ 

Тернопільської обл.; 

- Прокопіва Олега Михайловича, керівника гуртка Збаражської районної 

СЮТ Тернопільської обл.; 

- Братчука Сергія Михайловича, керівника гуртка Київського палацу дітей та 

юнацтва; 

- Братчук Аллу Леонідівну, керівника гуртка Київського палацу дітей та 

юнацтва; 

- Гончарука Олександра Степановича, керівника гуртка Маркушівської 

сільської загально-освітньої школи Житомирської області;  

- Зикову Лілію Іванівну, керівника гуртка Сумського обласного центру 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 

з виховної роботи Левіну І.Є. 

 

 

Директор                                                                                                 Г.А.Шкура 

 


