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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 
 
 

 

 

 
 

 

Н А К А З  
 
 

 

14.04.2019                                                м. Київ                                     № 04-05 

 

Про підсумки проведення Всеукраїнських 

відкритих змагань учнівської молоді (молодші 

юнаки, старші юнаки) зі спортивної  

радіопеленгації (ІV ранг) 

 

 Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти) затвердженого наказом МОН від 21.11.2018    

№ 1292, з 11 по 14 квітня 2019 року у місті Луцьку були проведені 

Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді (молодші юнаки, старші 

юнаки) зі спортивної радіопеленгації (ІV ранг).  

У змаганнях взяли участь 134 учня, 17 команд з 8 областей України, а 

саме: Волинської, Вінницької, Донецької, Кіровоградської, Львівської, 

Рівненської, Сумської, Хмельницької та міста Києва.  

Згідно рішення суддівської колегії 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити команди: 

1.1. У командному залiку серед областей України: 

Дипломом 1-го ступеня та кубком Українського державного центру 

позашкільної освіти (далі – УДЦПО) команду Вінницької області, членів 

команди дипломами; 

Дипломом 2-го ступеня - команду Львівської області, членів команди 

дипломами;  

Дипломом 3-го ступеня – команду Волинської області, членів команди 

дипломами. 

1.2. У командному залiку серед колективiв України: 

Дипломом 1-го ступеня та кубком УДЦПО команду Сумської міської 

станції юних техніків, членів команди дипломами; 

Дипломом 2-го ступеня - команду Київського Палацу дітей та юнацтва, 

членів команди – дипломами; 
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Дипломом 3-го ступеня - команду Бахмутського міського центру технічної 

творчості дітей та юнацтва “Пошук” Донецької області, членів команди 

дипломами. 

2. Нагородити дипломами УДЦПО відповідних ступенів та медалями 

переможців змагань в особистому залiку: 

2.1. У діапазонi 3,5 Мегагерц: 

за І мiсце серед хлопців старшої вікової категорії – Іщука Владислава, члена 

команди Волинської області; 

за 2 мiсце серед хлопців старшої вікової категорії – Кальніченка Владислава, 

члена команди Вінницької області; 

за 3 мiсце серед хлопців старшої вікової категорії – Мінчука Євгена, члена 

команди Вінницької області. 

за І мiсце серед хлопців середньої вікової категорії – Воєводу Богдана, члена  

команди Львівської області; 

за 2 мiсце серед хлопців середньої вікової категорії – Ільченка Тимофія, члена 

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

за 3 мiсце серед хлопців середньої вікової категорії – Орлова Антона, члена 

команди Київського Палацу дітей та юнацтва. 

за 1 мiсце серед хлопців молодшої вікової категорії (до 14 років) – Редьку 

Єгора, члена команди Сумської міської станції юних техніків; 

за 2 мiсце серед хлопців молодшої вікової категорії (до 14 років) – Ляховича 

Володимира, члена команди Вінницької області; 

за 3 мiсце серед хлопців молодшої вікової категорії (до 14 років) – Степаніщева 

Артема, члена команди Вінницької області. 

за 1 мiсце серед хлопців молодшої вікової категорії (до 12 років) – Лавренюка 

Павла, члена команди міста Шепетівка Хмельницької області; 

за 2 мiсце серед хлопців молодшої вікової категорії (до 12 років) – Тихонкова 

Михайла, члена команди Сумської міської станції юних техніків; 

за 3 мiсце серед хлопців молодшої вікової категорії (до 12 років) – Мациборока 

Святослава, члена команди Львівської області. 

за 1 мiсце серед дівчат старшої вікової категорії – Дику Дашу, члена команди 

Сумської області; 

за2 мiсце серед дівчат старшої вікової категорії – Новак Ольгу, члена команди 

Сумської області; 

за 3 мiсце серед дівчат старшої вікової категорії  – Панчук Наталію, члена 

команди Хмельницької області. 

за 1 мiсце серед дівчат середньої вікової категорії – Белаш Жанну, члена 

команди Хмельницької області; 

за 2 мiсце серед дівчат середньої вікової категорії – Петровську Єлєну, члена 

команди Хмельницької області; 

за 3 мiсце серед дівчат середньої вікової категорії – Джигалюк Мар’яну, члена 

команди Волинської області. 
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за І мiсце серед дівчат молодшої вікової категорії (до 14 років) – Успенську 

Анастасію, члена команди Бахмутського міського центру технічної творчості 

дітей та юнацтва “Пошук” Донецької області; 

за 2 мiсце серед дівчат молодшої вікової категорії (до 14 років) – Муран Юлію, 

члена команди Львівської області; 

за 3 мiсце серед дівчат молодшої вікової категорії до 14 років – Бритченко 

Валерію, члена команди Бахмутського міського центру технічної творчості 

дітей та юнацтва “Пошук” Донецької області. 

за І мiсце серед дівчат молодшої вікової категорії (до 12 років) – Тимофеєву 

Валерію, члена команди Київського Палацу дітей та юнацтва; 

за 2 мiсце серед дівчат молодшої вікової категорії (до 12 років) – Лучкань 

Вероніку, члена команди Київського Палацу дітей та юнацтва; 

за 3 мiсце серед дівчат молодшої вікової категорії (до 12 років) – Мілінчук 

Марію, члена команди Вінницької області. 

2.2. У діапазонi 144 Мегагерц: 

за І мiсце серед хлопців старшої вікової категорії – Денисенка Дмитра, члена 

команди Сумської області; 

за 2 мiсце серед хлопців старшої вікової категорії – Бумара Олексія, члена 

команди Бахмутського міського центру технічної творчості дітей та юнацтва 

“Пошук” Донецької області; 

за 3 мiсце серед хлопців старшої вікової категорії – Мінчука Євгена, члена 

команди Кіровоградської області. 

за І мiсце серед хлопців середньої вікової категорії – Орлова Антона, члена 

команди Київського Палацу дітей та юнацтва; 

за 2 мiсце серед хлопців середньої вікової категорії – Воєводу Богдана, члена 

команди Львівської області; 

за 3 мiсце серед хлопців середньої вікової категорії – Петренка Костянтина, 

члена команди міста Кролевець Сумської області. 

за І мiсце серед хлопців молодшої вікової категорії (до 14 років) – Редьку 

Єгора, члена команди Сумської міської станції юних техніків; 

за 2 мiсце серед хлопців молодшої вікової категорії (до 14 років) – Ляховича 

Володимира, члена команди Вінницької області; 

за 3 мiсце серед хлопців молодшої вікової категорії (до 14 років) – Муштука 

Данііла, члена команди Хмельницької області. 

за І мiсце серед хлопців молодшої вікової категорії (до 12 років) –  Тихонкова 

Михайла, члена команди Сумської міської станції юних техніків; 

за 2 мiсце серед хлопців молодшої вікової категорії (до 12 років) – Мациборока 

Святослава, члена команди Львівської області; 

за 3 мiсце серед хлопців молодшої вікової категорії (до 12 років) – Пецу 

Артура, члена команди міста Кролевець Сумської області. 

за І мiсце серед дівчат старшої вікової категорії – Смик Людмилу, члена 

команди Київської ДЮСШ «Віраж»; 

за 2 мiсце серед дівчат старшої вікової категорії – Новак Ольгу, члена команди 

Сумської області; 
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за 3 мiсце серед дівчат старшої вікової категорії – Панасенко Вікторію, члена 

команди Сумської області. 

за І мiсце серед дівчат середньої вікової категорії – Лотоцьку Аліну члена 

команди Волинської області; 

за 2 мiсце серед дівчат середньої вікової категорії – Дорда Софію, члена 

команди Сумської міської станції юних техніків; 

за 3 мiсце серед дівчат середньої вікової категорії – Владімірову Віру, члена 

команди Вінницької області. 

за І мiсце серед дівчат молодшої вікової категорії (до 14 років) – Бритченко 

Валерію, члена команди Бахмутського міського центру технічної творчості 

дітей та юнацтва “Пошук” Донецької області; 

за 2мiсце серед дівчат молодшої вікової категорії (до 14 років) – Мірошніченко 

Елізавету, члена команди Сумської міської станції юних техніків; 

за 3 мiсце серед дівчат молодшої вікової категорії (до 14 років)  – Успенську 

Анастасію, члена команди Бахмутського міського центру технічної творчості 

дітей та юнацтва “Пошук”Донецької області. 

за І мiсце серед дівчат молодшої вікової категорії (до 12 років) – Тимофеєву 

Валерію, члена команди Київського Палацу дітей та юнацтва; 

за 2 мiсце серед дівчат молодшої вікової категорії (до 12 років) – Лучкань 

Вероніку, члена команди Київського Палацу дітей та юнацтва; 

за 3 мiсце серед дівчат молодшої вікової категорії (до 12 років) – Штепу Аріну, 

члена команди Бахмутського міського центру технічної творчості дітей та 

юнацтва “Пошук” Донецької області. 

2.3. За сумою двох діапазонiв (багатоборство): 

за І мiсце серед хлопців старшої вікової категорії – Денисенка Дмитра, члена 

команди Сумської області; 

за 2 мiсце серед хлопців старшої вікової категорії – Мінчука Євгена, члена 

команди Кіровоградської області; 

за 3 мiсце серед хлопців старшої вікової категорії – Кальніченка Владислава, 

члена команди Вінницької області. 

за І мiсце серед хлопців старшої вікової категорії – Денисенка Дмитра, члена 

команди Сумської області; 

за 2 мiсце серед хлопців старшої вікової категорії – Бумара Олексія, члена 

команди Бахмутського міського центру технічної творчості дітей та юнацтва 

“Пошук” Донецької області; 

за 3 мiсце серед хлопців старшої вікової категорії – Мінчука Євгена, члена 

команди Кіровоградської області. 

за І мiсце серед хлопців середньої вікової категорії – Орлова Антона, члена 

команди Київського Палацу дітей та юнацтва; 

за 2 мiсце серед хлопців середньої вікової категорії – Воєводу Богдана, члена 

команди Львівської області; 

за 3 мiсце серед хлопців середньої вікової категорії – Петренка Костянтина, 

члена команди міста Кролевець Сумської області. 
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за І мiсце серед хлопців молодшої вікової категорії (до 14 років) – Редьку 

Єгора, члена команди Сумської міської станції юних техніків; 

за 2 мiсце серед хлопців молодшої вікової категорії (до 14 років) – Ляховича 

Володимира, члена команди Вінницької області; 

за 3 мiсце серед хлопців молодшої вікової категорії (до 14 років) – Муштука 

Данііла, члена команди Хмельницької області. 

за І мiсце серед хлопців молодшої вікової категорії (до 12 років) – Тихонкова 

Михайла, члена команди Сумської міської станції юних техніків; 

за 2 мiсце серед хлопців молодшої вікової категорії (до 12 років) – Мациборока 

Святослава, члена команди Львівської області; 

за 3 мiсце серед хлопців молодшої вікової категорії (до 12 років) – Пецу 

Артура, члена команди міста Кролевець Сумської області. 

за І мiсце серед дівчат старшої вікової категорії – Смик Людмилу, члена 

команди Київської ДЮСШ «Віраж»; 

за 2 мiсце серед дівчат старшої вікової категорії – Новак Ольгу, члена команди 

Сумської області; 

за 3 мiсце серед дівчат старшої вікової категорії – Панасенко Вікторію, члена 

команди Сумської області. 

за І мiсце серед дівчат середньої вікової категорії – Лотоцьку Аліну, члена 

команди Волинської області; 

за 2 мiсце серед дівчат середньої вікової категорії – Дорда Софію, члена 

команди Сумської міської станції юних техніків; 

за 3 мiсце серед дівчат середньої вікової категорії – Владімірову Віру, члена 

команди Вінницької області. 

за І мiсце серед дівчат молодшої вікової категорії (до 14 років) – Бритченко 

Валерію, члена команди Бахмутського міського центру технічної творчості 

дітей та юнацтва “Пошук” Донецької області; 

за 2 мiсце серед дівчат молодшої вікової категорії (до 14 років) – Мірошніченко 

Елізавету, члена команди Сумської міської станції юних техніків; 

за 3 мiсце серед дівчат молодшої вікової категорії (до 14 років) – Успенську 

Анастасію, члена команди Бахмутського міського центру технічної творчості 

дітей та юнацтва “Пошук” Донецької області. 

за І мiсце серед дівчат молодшої вікової категорії (до 12 років) – Тимофеєву 

Валерію, члена команди Київського Палацу дітей та юнацтва; 

за 2 мiсце серед дівчат молодшої вікової категорії (до 12 років) – Лучкань 

Вероніку, члена команди Київського Палацу дітей та юнацтва; 

за 3 мiсце серед дівчат молодшої вікової категорії (до 12 років) – Штепу Аріну, 

члена команди Бахмутського міського центру технічної творчості дітей та 

юнацтва “Пошук” Донецької області. 

3. Нагородити подяками УДЦПО керівників команд - призерів:  

Зеленського Сергія Григоровича, тренера команди Вінницької міської Дитячо-

юнацької спортивної школи № 2; 

Зеленюка Едуарда Вікторовича, керівника гуртка Вінницького обласного 

центру технічної творчості учнівської молодi; 
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Панчук Людмилу Сергіївну, керівника гуртка Клубу «Юний технік» 

м.Нетішина Хмельницької області; 

Редьку Максима Григоровича, керівника гуртка Сумської міської станції юних 

техніків; 

Дейч Тетяну Іванівну, керівника гуртка Донецького обласного центру технічної 

творчості дiтей та юнацтва; 

Науменка Володимира Сергійовича, керівника гуртка Донецького обласного 

центру технічної творчості дiтей та юнацтва; 

Веліканова Миколу Васильовича, тренера-викладача Дитячо-юнацької 

спортивної школи «Віраж» міста Києва; 

Макаренко Віру Іванівну, керівника гуртка Шепетівського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Хмельницької області; 

Щербаня Сергія Валентиновича, тренера-викладача Кролевецької Дитячо-

юнацької спортивної школи «Олімп» Сумської області; 

Пелю Зіновія Михайловича, керівник гуртка Злочівської станції юних техніків 

Львівської області; 

Братчука Сергія Михайловича, керівника гуртка Київського Палацу дітей та 

юнацтва; 

Веліканову Надію Леонтіївну, тренера-викладача Дитячо-юнацької спортивної 

школи «Віраж» міста Києва; 

Чухненка Олександра Володимировича, керівника гуртка Сумської міської 

станції юних техніків; 

Долинського Анатолія Євгеновича, керівника гуртка Комунального закладу 

«Луцький міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Луцької міської ради»; 

Долинського Ігора Анатолійовича, керівника гуртка Комунального закладу 

«Луцький міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Луцької міської ради». 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

директора з виховної роботи - Левіну І.Є. 

 

 

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура 

 


