
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Н А К А З

29.03.2018                                             м. Київ                          № 03-13

Про підсумки проведення Всеукраїнських 
змагань учнівської молоді з 
радіоелектронного конструювання

Відповідно  до  наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України  від
04.01.2018р.  № 12  «Про  затвердження  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за
основними напрямами позашкільної освіти),  з  27 по 29 березня 2018 року у
м.  Рівному  Українським  державним  центром  позашкільної  освіти  спільно  з
Комунальним  закладом  «Рівненський  обласний  центр  науково-технічної
творчості  учнівської  молоді»  Рівненської  обласної  ради  відбулися
Всеукраїнські змагання учнівської молоді з радіоелектронного конструювання. 

У  заході  взяло  участь  18  команд  з  15  регіонів  України:  Вінницької,
Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Івано-Франківської,
Одеської,  Полтавської,  Рівненської,  Сумської,  Тернопільської,  Черкаської,
Чернівецької,  Хмельницької  областей  та  міст  Києва,  Рівного  та  Житомира.
Всього  у  заході  прийняло  участь  58  учасників  (серед  них  37  дітей,  18
кeрівників, 3 судді).

Відповідно до рішення суддівської колегії

НАКАЗУЮ:

1.  Нагородити:
1.1. Дипломами  відповідних  ступенів  Українського  державного  центру
позашкільної освіти (далі – УДЦПО):

В особистому заліку (молодша вікова група):
I ступеня – Куруча Івана, вихованця гуртка радіоконструювання Березинського
навчально-виховного  комплексу  Тарутинської  районної  державної
адміністрації Одеської області;
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II ступеня  –  Малі  Задех  Тагіра,  вихованця  гуртка  радіоконструювання
Верхньодніпровського  Палацу  дитячої  та  юнацької  творчості
Дніпропетровської області;
II ступеня  –  Гораля  Назара,  вихованця  гуртка  радіоелектронного
конструювання Підволочиської станції юних техніків Тернопільської області;
III ступеня  –  Головащенка  Іллю,  вихованця  гуртка  радіоконструювання
Козятинського центру дитячої та юнацької творчості Вінницької області;
III ступеня – Єфімова Владислава, вихованця гуртка радіоелектроніки Луцького
міського  центру  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді  Волинської
області;
III ступеня – Откаленка Андрія, вихованця гуртка радіоконструювання Центру
позашкільної освіти імені О. Разумкова м. Бердичева Житомирської області.

В особистому заліку (старша вікова група):
I ступеня  –  Добринського  Богдана,  вихованця  гуртка  радіоелектронного
конструювання Сарненського районного будинку дітей та молоді Рівненської
області;
II ступеня  –  Раца  Антона,  вихованця  гуртка  радіоконструювання
Верхньодніпровського  Палацу  дитячої  та  юнацької  творчості
Дніпропетровської області;
II ступеня – Житника Дмитра, вихованця гуртка «Юні конструктори приладів»
Київського Палацу дітей та юнацтва;
III ступеня – Фіцака Богдана, вихованця гуртка радіотехнічного конструювання
Івано-Франківського  центру  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді
Івано-Франківської міської ради;
III ступеня  –  Демчука  Владислава,  вихованця  гуртка  радіоелектронного
конструювання Рівненського міського центру творчості учнівської молоді;
III ступеня – Симака Ігоря, вихованця гуртка радіоконструювання Бучацького
районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  «Сузір’я»  Тернопільської
області.
1.2. Дипломами учасника змагань УДЦПО нагородити учасників змагань які не
отримали призових місць (всього 25 дітей).
1.3. У командному заліку нагородити:
дипломом I ступеня – команду Дніпропетровської області;
дипломом II ступеня – команду Тернопільської області;
дипломом  III ступеня  –  команду  Рівненського  міського  центру  творчості
учнівської молоді.

2. Нагородити грамотами УДЦПО керівників команд, які підготували призерів
змагань:

Куруча  Дмитра  Івановича,  керівника  гуртка  радіоелектронного
конструювання  Березинського  навчально-виховного  комплексу  Тарутинської
районної державної адміністрації Одеської області;

Баранецького Станіслава Івановича, керівника гуртка радіоелектронного 
конструювання Підволочиської станції юних техніків Тернопільської області;
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Самсоненка  Анатолія  Яковича,  керівника  гуртка  радіоконструювання
Верхньодніпровського  Палацу  дитячої  та  юнацької  творчості
Дніпропетровської області;

Белогура  Сергія  Васильовича,  керівника  гуртка  радіоелектроніки
Луцького  міського  центру  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді
Волинської області;

Єрмошина Сергія Олександровича, керівника гуртка «Юні конструктори
приладів» Київського Палацу дітей та юнацтва;

Аронця  Олександра  Васильовича,  керівника  гуртка  радіоелектронного
конструювання  Івано-Франківського  центру  науково-технічної  творчості
молоді Івано-Франківської міської ради;

Лучка  Миколу  Михайловича,  керівника  гуртка  радіоелектронного
конструювання  Бучацького  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  «Сузір'я»,
Тернопільської області;

Мельничука  Олексія  Івановича,  керівника  гуртка  радіоконструювання
Козятинського центру дитячої та юнацької творчості Вінницької області; 

Касьянюка Сергія Миколайовича,  керівника гуртка радіоконструювання
Сарненського районного будинку дітей і молоді Рівненської області;

Михальчук  Аллу  Василівну,  керівника  гуртка  радіоконструювання
Рівненського міського центру творчості учнівської молоді.

Смичка  Бориса  Ілліча,  керівника  гуртка  радіоконструювання  Центру
позашкільної освіти імені О. Разумкова міста Бердичева Житомирської області.

3. Оголосити подяки УДЦПО за організацію та проведення заходу:
Колективу Комунального закладу «Рівненський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради;
Южакову  Володимиру  Вікторовичу,  директору  Комунального  закладу

«Рівненський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді»
Рівненської обласної ради; 

Даневич Наталії Леонідівні, заступнику директора Комунального закладу
«Рівненський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді»
Рівненської обласної ради;

Яцкову  Миколі  Васильовичу,  директору  Технічного  коледжу
Національного університету водного господарства та природокористування;

Бойчуку Василю Григоровичу, заступнику директора Технічного коледжу
Національного університету водного господарства та природокористування;

Бігунову  Олександру  Сергійовичу,  методисту  Комунального  закладу
«Рівненський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді»
Рівненської обласної ради;

Повшенюку Андрію Петровичу, керівнику гуртків Комунального закладу
«Рівненський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді»
Рівненської обласної ради;

Кохану  Йосифу  Івановичу,  директору  Тернопільського  обласного
комунального  центру  науково-технічної  творчості  школярів  та  учнівської
молоді. 
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4. Контроль  за  виконання  цього  наказу  покласти  на  заступника  директора  з
виховної роботи - Левіну І. Є.

Директор                                                                                                 Г. А. Шкура


