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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Н А К А З  
 
 

 

 

25.03.2018                                                м. Київ                                   № 03-09 

 

 

Про підсумки проведення Всеукраїнських 

відкритих змагань учнівської молоді  

(молодші юнаки, старші юнаки) зі  

спортивної радіопеленгації (IVранг) 
 

 

 

 

 Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом МОН від 

04.01.2018 № 12, з 21 по 25 березня 2018 року у місті Херсоні  були 

проведені Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді (молодші 

юнаки, старші юнаки) зі спортивної радіопеленгаії. 

У змаганнях взяли участь 13 команд з 8 областей України, а саме: 

Волинської, Донецької, Кіровоградської, Львівської,  Сумської, 

Тернопільської,  Хмельницької, Херсонської  областей та міста Києва.  

Згідно 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 міста Києва нагородити кубком, дипломом, а 

членів команди дипломами; 

- за ІІ мiсце – команду  Вінницького  обласного Центру  технічної 

творчості  учнівської молоді нагородити дипломом, а членів команди 

дипломами;  

- за ІІІ мiсце – команду Сумської області нагородити дипломом, а членів 

команди дипломами. 
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1.2. У командному залiку серед колективiв України: 

- за І мiсце – команду Сумської міської станції юних техніків 

нагородити кубком, дипломом, а членів команди дипломами; 

-  за ІІ мiсце – команду Кролевецької  ДЮСШ “Олімп” Сумської 

області; 

-  за ІІІ мiсце – команду Тернопільської області нагородити дипломом, а 

членів команди дипломами. 

 

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 –  Кальніченка Владислава, члена  

команди Вінницького  обласного Центру  технічної творчості  учнівської 

молоді; 

- за ІІ мiсце серед старших хлопцiв – Поповченка Анатолія, члена команди 

ДЮСШ “Олімп” міста Кролевця Сумської області; 

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

дитячо-юнацької спортивної школи «Віраж» міста Києва; 

- за І мiсце серед хлопцiв середнього вiку – Денисенка Дмитра, члена 

команди Сумської міської станції юних техніків; 

- за ІІ мiсце серед хлопцiв середнього вiку – Мальованого Артема, члена 

команди члена команди Сумської міської станції юних техніків; 

- за ІІІ мiсце серед хлопцiв середнього вiку – Бумара Олексія, члена команди  

Донецького обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молодi. 

- за І мiсце серед молодших хлопців –  Степанищева Артема, члена 

команди Вінницького  обласного Центру  технічної творчості  дітей та 

юнацтва; 

- за ІІ мiсце серед молодших хлопців – Ільченка Тимофія, члена команди 

дитячо-юнацької спортивної школи «Віраж» міста Києва; 

- за ІІІ мiсце серед молодших хлопців Петренка Костянтина, члена команди 

Сумської міської станції юних техніків.    

- за І мiсце серед старших дiвчат -  Смик Людмилу, члена команди   дитячо-

юнацької спортивної школи «Віраж» міста Києва; 

 - за ІІ мiсце серед старших дiвчат – Мельник Христину, члена команди   

Волинського  обласного Центру  науково-технічної творчості учнівської 

молодi; 

- за ІІІ мiсце серед старших дiвчат – Власюк Юлію, Хмельницька область. 

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

Сумської міської станції юних техніків; 

- за ІІ мiсце серед дiвчат середнього вiку – Бондарчук Анастасію, члена 

команди дитячо-юнацької спортивної школи «Віраж» міста Києва; 
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- за ІІІ мiсце серед дiвчат середнього вiку – Молочко Олександру, члена 

команди Вінницького  обласного Центру  технічної творчості  учнівської 

молоді. 

- за І мiсце серед молодших дiвчат – Петровську Єлену, члена команди 

Хмельницької  області; 

- за ІІ мiсце серед молодших дiвчат – Владімірову Віру, члена команди 

Вінницького  обласного Центру  технічної творчості  учнівської молоді; 

 -  за ІІІ мiсце серед молодших дiвчат – Мирошниченко Єлизовета, члена 

команди Сумської міської станції юних техніків. 
 

2.2.  У діапазонi 144 мегагерц: 

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

дитячо-юнацької спортивної школи «Віраж» міста Києва; 

- за ІІ мiсце серед старших хлопцiв – Поповченка Анатолія, члена команди 

ДЮСШ “Олімп” міста Кролевець Сумської області; 

- за ІІІ мiсце  серед старших хлопців – Іщенка Дмитра, члена команди 

дитячо-юнацької спортивної школи «Віраж» міста Києва.  

- за І мiсце серед хлопцiв середнього вiку – Дремлюгу Максима, члена 

команди Вінницького  обласного Центру  технічної творчості  учнівської 

молоді; 

- за ІІ мiсце серед хлопцiв середнього вiку – Мальованого Артема, члена 

команди Сумської міської станції юних техніків. 

- за ІІІ мiсце серед хлопцiв середнього вiку – Безверхого Євгена, члена 

команди Вінницького  обласного Центру  технічної творчості  учнівської 

молоді. 

- за І мiсце серед молодших хлопцiв – Воєводу Богдана, члена команди  

м. Львів; 

- за ІІ мiсце серед молодших хлопців –  Ляховича Володимира, члена 

команди Вінницького  обласного Центру  технічної творчості  учнівської 

молоді; 

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

Сумської міської станції юних техніків. 

- за І мiсце серед старших дiвчат – Пугач Марію, члена команди Сумського 

обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. 

- за ІІ мiсце серед старших дiвчат - Смик Людмилу, члена команди дитячо-

юнацької спортивної школи «Віраж» міста Києва; 

- за ІІІ мiсце серед старших дiвчат – Панасенко Вікторію, члена команди 

Сумської міської станції юних техніків. 

-  за І мiсце серед дiвчат середнього вiку – Молочко Олександру, члена 

команди Вінницького  обласного Центру  технічної творчості  учнівської 

молоді; 

-   за ІІ мiсце серед дiвчат середнього вiку – Дрижову Анну,  члена команди 

Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою 

молоддю; 
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- за ІІІ мiсце серед дiвчат середнього вiку – Бондарчук Анастасію, члена 

команди дитячо-юнацької спортивної школи «Віраж» міста Києва. 

- за І мiсце серед молодших дiвчат – Прянішнікову Каріну, члена команди 

Сумської міської станції юних техніків; 

-    за ІІ мiсце серед молодших дiвчат – Петровську Єлену, члена команди 

Хмельницької  області; 

-  за ІІІ мiсце серед молодших дiвчат – Гузюк Оксану, члена команди 

Волинського  обласного Центру  науково-технічної творчості учнівської 

молодi. 

3. Нагородити подяками Українського державного центру позашкільної 

освіти  керівників команд - призерів:  

-  Зеленського Сергія Григоровича, тренера  команди Вінницької області; 

-   Щербаня Сергія Валентиновича,  керівника гуртка районної 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 Сумської міської станції 

юних техніків; 

-  Зикову Лілію Іванівну, керівника гуртка Сумського обласного центру 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю; 

- Дейч Тетяну Іванівну, керівника гуртка Донецького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молодi; 

-     Веліканова Миколу Васильовича,  тренера-викладача Київської ДЮСШ 

«Віраж»; 

-  Веліканову Надію Леонтіївну, тренера-викладача Київської ДЮСШ 

«Віраж»;    

-   Чухненка Олександра Володимировича,  керівника гуртка Сумської 

міської станції юних техніків; 

-    Долинського Ігора Анатолійовича, керівника гуртка Волинського  

міського Центру  науково-технічної творчості учнівської молодi; 

-   Сідляра Миколу Степановича, директора Гримайлівської районної СЮТ 

Тернопільської обл.; 

-   Прокопіва Олега Михайловича, керівника гуртка Збаражської районної 

СЮТ Тернопільської обл.. 
   

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора з виховної роботи Левіну І.Є. 

 

 

 

 Директор                                                                                               Г.А.Шкура 

 

 
 


