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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Н А К А З  
 
 

 

 

01.08.2016                                          м. Київ          № 08-01 

 

 

Про підсумки проведення Всеукраїнських 

відкритих змагань учнівської молоді  

з радіозв’язку на коротких хвилях та зі 

швидкісної радіотелеграфії 

 

 

 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 28 липня по 01 серпня 2016 року у місті Херсоні 

проведено Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з радіозв’язку 

на коротких хвилях та зі швидкісної радіотелеграфії. 

У змаганнях взяли участь 37 спортсменів з 7 областей України, а саме: 

Волинської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Хмельницької, 

Херсонської, Чернігівської та міста Києва (таблиця результатів додається). 

Згідно рішення суддівської колегії 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити дипломами УДЦПО відповідних ступенів у змаганнях зі 

швидкісної радіотелеграфії: 

- за 1 місце – команду Дитячо-юнацької спортивної школи «Віраж» 

(Кисельов Ілля, Моісеєв Андрій) міста Києва; 

- за 2 місце – команду Херсонського Центру позашкільної роботи (Бондар 

Михайло, Ліхтей Вікторія) Херсонської міської ради; 

- за 3 місце – команду Нетішинського клубу «Юний технік» (Панчук 

Наталія, Поліщук Владислав) Хмельницької області; 

- за 1 місце у заліку серед областей – команду Дитячо-юнацької спортивної 

школи «Віраж» (Кисельов Ілля, Моісеєв Андрій) міста Києва; 

- за 2 місце у заліку серед областей – команду Херсонського Центру 

позашкільної роботи (Бондар Михайло, Ліхтей Вікторія) Херсонської 

міської ради; 
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- за 3 місце у заліку серед областей – команду Нетішинського клубу «Юний 

технік» (Панчук Наталія, Поліщук Владислав) Хмельницької області. 

 

2. Нагородити в особистому заліку дипломами УДЦПО відповідних 

ступенів та медалями у змаганнях зі швидкісної радіотелеграфії: 

- за 1 місце серед хлопців старшої вікової категорії – Бондаря Михайла -  

вихованця Херсонського Центру позашкільної роботи Херсонської міської 

ради; 

- за 2 місце серед хлопців старшої вікової категорії – Хоменко  Тараса - 

вихованця Херсонського Центру позашкільної роботи Херсонської міської 

ради; 

- за 3 місце серед хлопців старшої вікової категорії – Добровольського  

Любомира – вихованця Волинського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської творчості; 

- за 1 місце серед хлопців молодшої вікової категорії – Моісеєва Андрія -

вихованця Дитячо-юнацької спортивної школи «Віраж» міста Києва; 

- за 2 місце серед хлопців молодшої вікової категорії – Скорика Данила - 

вихованця Херсонського Центру позашкільної роботи Херсонської міської 

ради; 

- за 3 місце серед хлопців молодшої вікової категорії – Кисильова Іллю – 

Дитячо-юнацької спортивної школи «Віраж» міста Києва; 

- за 1 місце серед дівчат старшої вікової категорії – Мельничук  Анну 

вихованку Рівненського міського Центру творчості учнівської молоді; 

- за 2 місце дівчат старшої вікової категорії – Макарову Владиславу - 

вихованку Комунального закладу «Обласний центр науково технічної 

творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради; 

- за 3 місце серед дівчат старшої вікової категорії – Шульженко Марину – 

вихованку Херсонського міжшкільного навчально-виробничого комбінату  

Херсонської міської ради; 

- за 1 місце серед дівчат молодшої вікової категорії – Панчук Наталію 

вихованку Нетішинського клубу «Юний технік» Хмельницької області; 

- за 2 місце серед дівчат молодшої вікової категорії – Ліхтей Вікторію – 

вихованку Херсонського Центру позашкільної роботи Херсонської міської 

ради; 

- за 3 місце серед дівчат молодшої вікової категорії – Кошову Анну – 

вихованку Остерської міської станції юних техніків Чернігівської області. 

 

3. Нагородити дипломами УДЦПО відповідних ступенів у змаганнях з 

радіозв’язку на коротких хвилях: 

- за 1 місце – команду Херсонського Центру позашкільної роботи (Бондар 

Михайло, Ліхтей Вікторія) Херсонської міської ради; 

- за 2 місце – команду Комунального закладу «Обласний центр науково 

технічної творчості учнівської молоді» (Видайко Сергій, Макарова 

Владислава) Херсонської обласної ради; 
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- за 3 місце – команду Херсонського Центру позашкільної роботи (Дубінець 

Даніїл, Скорик Данило) Херсонської міської ради; 

- за 1 місце у заліку серед областей – команду Херсонського Центру 

позашкільної роботи (Бондар Михайло, Ліхтей Вікторія) Херсонської 

міської ради; 

- за 2 місце у заліку серед областей – команду Комунального закладу 

«Рівненський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді» (Павелко Тарас, Сидорук Юлія) Рівненської обласної ради; 

- за 3 місце у заліку серед областей – команду Дитячо-юнацької спортивної 

школи «Віраж» (Кисельов Ілля, Моісеєв Андрій) міста Києва. 

4. Нагородити в особистому заліку дипломами УДЦПО відповідних 

ступенів та медалями у змаганнях з радіозв’язку на коротких хвилях: 

- за 1 місце у телефонному турі серед хлопців старшої вікової категорії 

Бондаря Михайла – вихованця Херсонського Центру позашкільної роботи 

Херсонської міської ради; 

- за 2 місце у телефонному турі серед хлопців старшої вікової категорії – 

Павелко Тараса – вихованця Комунального закладу «Рівненський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Рівненської обласної 

ради; 

- за 3 місце у телефонному турі серед хлопців старшої вікової категорії – 

Видайко Сергія – вихованця Комунального закладу «Обласний центр 

науково технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради; 

- за 1 місце у телефонному турі серед хлопців молодшої вікової категорії 

Скорика Данила – Херсонського Центру позашкільної роботи Херсонської 

міської ради; 

- за 2 місце у телефонному турі серед хлопців молодшої вікової категорії – 

Моісеєва Андрія – вихованця Дитячо-юнацької спортивної школи «Віраж» 

міста Києва; 

- за 3 місце у телефонному турі серед хлопців молодшої вікової категорії – 

Дежкунова Максима – вихованця Херсонського міжшкільного навчально-

виробничого комбінату  Херсонської міської ради; 

- за 1 місце у телефонному турі серед дівчат старшої вікової категорії – 

Шульженко Марину – вихованку Херсонського міжшкільного навчально-

виробничого комбінату  Херсонської міської ради; 

- за 2 місце у телефонному турі серед дівчат старшої вікової категорії-

Макарову Владиславу – вихованку Комунального закладу «Обласний центр 

науково технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради; 

- за 3 місце у телефонному турі серед дівчат старшої вікової категорії – 

Шолудько Олену – вихованку Комунального закладу «Рівненський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Рівненської обласної 

ради; 

- за 1 місце у телефонному турі серед дівчат молодшої вікової категорії – 

Ліхтей Вікторію – вихованку Центру позашкільної роботи Херсонської 

міської ради; 
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- за 2 місце у телефонному турі серед дівчат молодшої вікової категорії – 

Кошову Анну – вихованку Остерської міської станції юних техніків 

Чернігівської області; 

 - за 3 місце у телефонному турі серед дівчат молодшої вікової категорії –

Сидорук Юлію – вихованку Комунального закладу «Рівненський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської обласної 

ради; 

- за 1 місце в англомовному турі серед хлопців старшої вікової категорії - 

Бондаря Михайла – вихованця Херсонського Центру позашкільної роботи 

Херсонської міської ради; 

- за 2 місце в англомовному турі серед хлопців старшої вікової категорії – 

Павелко Тараса – вихованця Комунального закладу «Рівненський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської обласної 

ради; 

- за 3 місце в англомовному турі серед хлопців старшої вікової категорії – 

Хоменко Тараса – Херсонського Центру позашкільної роботи Херсонської 

міської ради; 

- за 1 місце в англомовному турі серед хлопців молодшої вікової категорії – 

Моісеєва Андрія – вихованця Дитячо-юнацької спортивної школи «Віраж» 

міста Києва; 

- за 2 місце в англомовному турі серед хлопців молодшої вікової категорії ––

Скорика Данила – вихованця Херсонського Центру позашкільної роботи 

Херсонської міської ради; 

- за 3 місце в англомовному турі серед хлопців молодшої вікової категорії –– 

Дубінця Даниїла – вихованця Херсонського Центру позашкільної роботи 

Херсонської міської ради; 

- за 1 місце в англомовному заліку серед дівчат старшої вікової категорії – 

Шульженко Марину – вихованку Херсонського міжшкільного навчально-

виробничого комбінату Херсонської міської ради;  

- за 2 місце в англомовному турі турі дівчат старшої вікової категорії-

Макарову Владиславу - вихованку Комунального закладу «Обласний центр 

науково технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради; 

 - за 3 місце в англомовному турі серед дівчат старшої вікової категорії 

Мельничук Анну - вихованку Комунального закладу «Рівненський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської обласної 

ради; 

 - за 1 місце в англомовному серед дівчат молодшої вікової категорії – 

Ліхтей Вікторію – вихованку Херсонського Центру позашкільної роботи 

Херсонської міської ради; 

- за 2 місце в англомовному турі серед дівчат молодшої вікової категорії - 

Кошову Анну – вихованку Остерської міської станції юних техніків 

Чернігівської області; 

- за 3 місце в англомовному турі серед дівчат молодшої вікової категорії –

Скору Дарину - вихованку Комунального закладу «Рівненський обласний 
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центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської обласної 

ради; 

 - за 1 місце у телеграфному турі серед хлопців старшої вікової категорії - 

Хоменко Тараса - вихованця Херсонського Центру позашкільної роботи 

Херсонської міської ради; 

- за 2 місце у телеграфному турі серед хлопців старшої вікової категорії - 

Бондаря Михайла - вихованця Херсонського Центру позашкільної роботи 

Херсонської міської ради; 

- за 3 місце у телеграфному турі серед хлопців старшої вікової категорії -  

Видайко Сергія - вихованця Комунального закладу «Обласний центр 

науково технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради; 

 - за 1 місце у телеграфному турі серед хлопців молодшої вікової категорії- 

Скорика Данила - вихованця Херсонського Центру позашкільної роботи 

Херсонської міської ради; 

- за 2 місце у телеграфному турі серед хлопців молодшої вікової категорії - 

Кисельова Іллю - вихованця Дитячо-юнацької спортивної школи «Віраж» 

міста Києва; 

за 3 місце у телеграфному турі серед хлопців молодшої вікової категорії -

Дежкунова Максима – вихованця Херсонського міжшкільного навчально-

виробничого комбінату Херсонської міської ради;  

- за 1 місце у телеграфному турі серед дівчат старшої вікової категорії - 

Шульженко Марину – вихованку Херсонського міжшкільного навчально-

виробничого комбінату  Херсонської міської ради;  

- за 2 місце у телеграфному турі дівчат старшої вікової категорії - Макарову 

Владиславу - вихованку Комунального закладу «Обласний центр науково 

технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради; 

 - за 3 місце у телеграфному турі серед дівчат старшої вікової категорії - 

Мельничук Анну - вихованку комунального закладу «Рівненський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської обласної 

ради; 

 - за 1 місце у телеграфному турі серед дівчат молодшої вікової категорії - 

Ліхтей Вікторію - вихованку Херсонського Центру позашкільної роботи 

Херсонської міської ради; 

- за 2 місце у телеграфному турі серед дівчат молодшої вікової категорії - 

Кошову Анну – вихованку Остерської міської станції юних техніків 

Чернігівської області; 

- за 3 місце у телеграфному турі серед дівчат молодшої вікової категорії- 

Панчук Наталію - вихованку Нетішинського клубу «Юний технік» 

Хмельницької області; 

- за 1 місце у комплексному заліку серед хлопців старшої вікової категорії 

Бондаря Михайла - вихованця Херсонського Центру позашкільної роботи 

Херсонської міської ради; 

- за 2 місце у комплексному заліку серед хлопців старшої вікової категорії –

Видайко Сергія - вихованця Комунального закладу «Обласний центр 

науково технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради; 
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 - за 3 місце у комплексному заліку серед хлопців старшої вікової категорії-  

Павелко Тараса - вихованця Комунального закладу «Рівненський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської обласної 

ради; 

 - за 1 місце у комплексному заліку серед хлопців молодшої вікової категорії 

- Скорика Данила – вихованця Херсонського Центру позашкільної роботи 

Херсонської міської ради; 

- за 2 місце у комплексному заліку серед хлопців молодшої вікової категорії- 

Моісеєва Андрія - вихованця Дитячо-юнацької спортивної школи «Віраж» 

міста Києва; 

- за 3 місце у комплексному заліку серед хлопців молодшої вікової категорії- 

Дубінця Даниїла - вихованця Херсонського Центру позашкільної роботи 

Херсонської міської ради; 

- за 1 місце у комплексному заліку серед дівчат старшої вікової категорії –  

Шульженко Марину – вихованку Херсонського міжшкільного навчально-

виробничого комбінату Херсонської міської ради;  

- за 2 місце у комплексному заліку серед дівчат старшої вікової категорії - 

Макарову Владиславу - вихованку Комунального закладу «Обласний центр 

науково технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради; 

 - за 3 місце у комплексному заліку серед дівчат старшої вікової категорії-  

Мельничук Анну - вихованку Комунального закладу «Рівненський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської обласної 

ради; 

 - за 1 місце у комплексному заліку серед дівчат молодшої вікової категорії - 

Ліхтей Вікторію - вихованку Херсонського Центру позашкільної роботи 

Херсонської міської ради; 

- за 2 місце у комплексному заліку серед дівчат молодшої вікової категорії - 

Кошову Анну - вихованку Остерської міської станції юних техніків 

Чернігівської області; 

- за 3 місце у комплексному заліку серед дівчат молодшої вікової категорії - 

Панчук Наталію - вихованку Нетішинського клубу «Юний технік» 

Хмельницької області. 

 

4. Нагородити подяками УДЦПО тренерів команд-призерів: 

- Балу Олександра Володимировича, керівника гуртків Херсонського Центру 

позашкільної роботи Херсонської міської ради; 

- Фоменко Оксану Олексіївну, керівника гуртків Херсонського Центру 

позашкільної роботи Херсонської міської ради; 

- Мінакова Володимира Анатолійовича, тренера Дитячо-юнацької 

спортивної школи «Віраж» міста Києва; 

- Борисенка Ігоря Володимировича, керівника гуртків Станції юних техніків 

м.Остер Чернігівської області; 

- Балу Дмитра Олександровича, керівника гуртків Херсонського 

міжшкільного навчально-виробничого комбінату Херсонської міської ради;  
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- Сидорук Наталію Ростиславівну, керівника гуртків Комунального закладу 

«Рівненський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді» Рівненської обласної ради; 

- Панчук Людмилу Сергіівну, керівника гуртків Нетішинського клубу 

«Юний технік» Хмельницької області; 

- Романюка Олександра Миколайовича, керівника гуртка Волинського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

- Дедюх Тетяну Володимирівну, керівника гуртків Рівненського міського 

Центру творчості учнівської молоді.  

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

виховної роботи – Левіну І.Є. 

 

 

Директор                                                              Г. А. Шкура 


