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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВТИ 
 

 

Н А К А З  
 

 

29.04.2021                                            м. Київ              № 04-14 

 

 

Про підсумки проведення Всеукраїнських 

змагань учнівської молоді з радіозв’язку  

на коротких хвилях на Кубок УДЦПО (заочних) 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 

№ 1452 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організацій-

но-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за основни-

ми напрямами позашкільної освіти) 17 березня 2021 року були проведені Все-

українські змагання учнівської молоді з радіозв’язку на коротких хвилях на 

Кубок Українського державного центру позашкільної освіти (заочні). 

У змаганнях взяли участь 40 колективних та 14 індивідуальних 

радіостанцій, 124 спортсмени з 16 областей України: Волинської, Донецької, 

Дніпропетровської, Закарпатської, Житомирської, Івано-Франківської,  

Львівської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, 

Хмельницької, Херсонської, Черкаської та Чернігівської (таблиця результатів 

додається). 

Згідно рішення суддівської колегії 

 

 

Н А К А З У Ю: 

 

 

1. Нагородити дипломами Українського державного центру позашкільної 

освіти (далі –УДЦПО) відповідних ступенів переможців та призерів змагань. 

1.1. Збірні команди у першості серед областей України: 

- за 1 місце – команду Херсонської області у складі: 

Генічеської районної станції юних техніків Херсонської області 

(UR6GZL); 

Херсонського Центру позашкільної роботи Херсонської міської ради 

(UR6GWZ); 

Чулаківського закладу повної загальної середньої освіти Херсонської 

області (UR6GWG); 

ОЗ "Горьківський ЗПЗСО" (Каланчацький ЦДЮТ) Херсонської області 
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(UR6GXU); 

Херсонського міжшкільного навчально-виробничого комбінату 

Херсонської міської ради (UR6GWA); 

- за 2 місце – команду Дніпропетровської області у складі: 

Будинку творчості дітей та юнацтва міста Покров Дніпропетровської 

області (UR4EYN); 

Будинку творчості дітей та юнацтва міста Кам’янське 

Дніпропетровської області (UR4EXF); 

Центру позашкільної роботи міста Новомосковська Дніпропетровської 

області (US4EWY); 

Комунального позашкільного навчального закладу «Станція юних 

техніків» Дніпровської міської ради (UR4EXL). 

- за 3 місце – команду Волинської області у складі: 

Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості Волинської 

області (UR4PWC); 

закладу позашкільної освіти «Ковельська міська станція юних техніків» 

Волинської області (UR4PWL); 

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської 

обласної ради (UR4PWJ); 

Старовижівського Центру дитячої та юнацької творчості (UR4PWF); 

Володимир-Волинського Центру позашкільної освіти (UR4PWB). 

2. Нагородити дипломами УДЦПО відповідних ступенів переможців та 

призерів змагань. 

2.1. У командному заліку 

Група А. Колективні радіостанції. Два діапазони. Потужність більше 

100Вт.: 

- за 1 місце – команду колективної радіостанції UR4EYN (Коробка Микола, 

Рабольт Ілля) Будинку творчості дітей та юнацтва міста Покров 

Дніпропетровської області; 

- за 2 місце – команду колективної радіостанції UR4EXF (Левченко Ольга, 

Тарасенко Вікторія, Мазуров Володимир) Будинку творчості дітей та юнацтва 

міста Кам’янське Дніпропетровської області; 

- за 3 місце – команду колективної радіостанції UT0AZA (Рибалко Данило, 

Храпунов Іван, Єрьомін Сергій) Глухівського міського центру позашкільної 

освіти Сумської області. 

Група В. Колективні радіостанції. Два діапазони: 

- за 1 місце – команду колективної радіостанції UR4PWC (Тимчук Максим, 

Гузар Арсен, Смірнов Андрій, Єфремов Нікіта, Вовнянченко Арсен) 

Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості Волинської області; 

- за 2 місце – команду колективної радіостанції UR4WZO (Стасів Любомир, 

Тишик Владислав) комунального закладу Львівської обласної ради 

«Львівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді»; 

- за 3 місце – команду колективної радіостанції UR4PWL (Удуд Дмитро, 

Каштелян Марк, Солонінко Дмитро) Закладу позашкільної освіти 

«Ковельська міська станція юних техніків» Волинської області. 
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Група С. Колективні радіостанції. Два діапазони (дівчата): 

- за 1 місце – команду колективної радіостанції UR6GWZ (Пруцька Альона, 

Пульнєва Катерина, Біла Вікторія, Дука Анастасія) Херсонського Центру 

позашкільної роботи Херсонської міської ради; 

- за 2 місце – команду колективної радіостанції US4EWY (Нелідова Марія, 

Голіченко Анастасія) Центру позашкільної роботи міста Новомосковська 

Дніпропетровської області; 

- за 3 місце – команду колективної радіостанції UR6GWG (Загребенюк Таміла, 

Мищенко Вікторія, Баканча Єлизавета) Чулаківського закладу повної 

загальної середньої освіти Херсонської області. 

Група D. Колективні радіостанції. Діапазон 7МГц: 

- за 1 місце – команду колективної радіостанції UR4RWB (Конаневич Данила, 

Коритін Олександр) Сновської станції юних техніків Сновської міської ради 

Чернігівської області; 

- за 2 місце – команду колективної радіостанції UR4WXQ (Демчишин 

Маркіян, Курило Андрій, Курило Роман, Тарасюк Дмитро) Комунального 

закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді»; 

- за 3 місце – команду колективної радіостанції UT3WWY (Котормус 

Владислав, Ліщота Сергій, Тиндик Ольга) Комунального закладу Львівської 

обласної ради «Львівський обласний центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді». 

Група Е. Колективні радіостанції. Діапазон 7МГц (дівчата):  

- за 1 місце – команду колективної радіостанції UR4KWU (Сірочук 

Олександра, Рижук Дарина, Стеранчак Анна, Кущак Анастасія) 

Здолбунівської районної станції юних техніків Рівненської області; 

- за 2 місце – команду колективної радіостанції UR4KWR (Целюк Дарина, 

Міськова Катерина, Сидорук Юлія, Бондаренко Вероніка) Комунального 

закладу «Рівненський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді» Рівненської обласної ради; 

- за 3 місце – команду колективної радіостанції UR4KWY (Яремчук Софія, 

Бакаленко Софія) Рівненського міського центру творчості учнівської молоді. 

Група F. Колективні радіостанції. Діапазон 3,5МГц: 
- за 1 місце – команду колективної радіостанції UR7TWY (Сахарленко Роман, 

Мельник Владислав) Теофіпольської ЗОШ №2 Хмельницької області; 

- за 2 місце – команду колективної радіостанції UR4KWX (Герасимюк 

Олександр, Яковчук Андрій, Бойко Олександр) Станції юних техніків міста 

Дубно Рівненської області; 

- за 3 місце – команду колективної радіостанції UR4XWM (Лаврук Антон, 

Запальніков Юрій, Хоменко Роман) Комунального закладу позашкільної 

освіти «Обласний центр дитячої та юнацької творчості» Житомирської 

обласної ради. 

Група G. Колективні радіостанції. Діапазон 3,5МГц (дівчата): 
- за 1 місце – команду колективної радіостанції UR4CXI (Коваленко Жанна, 

Яременко Кіра) Будинку дитячої та юнацької творчості Єрківської обласної 
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територіальної громади Черкаської області; 

- за 2 місце – команду колективної радіостанції UT7AXA (Бреус Катерина, 

Вакула Анна) Сумського міського центру науково-технічної творчості молоді; 

за 3 місце – команду колективної радіостанції UR4RXJ (Сорока Віолетта, 

Сорока Ангеліна, Адамська Таїсія, Француз Вікторія, Проколійко Вероніка) 

Остерської станції юних техніків Чернігівської області. 

Група Н. Індивідуальні радіостанції. Два діапазони: 

- за 1 місце – оператора радіостанції US1GHZ Міжуру Владислава, місто 

Генічеськ Херсонської області; 

- за 2 місце – оператора радіостанції US1GHN Кєвлікова Максима, місто 

Херсон. 

Група І. Індивідуальні радіостанції. Діапазон 3,5МГц: 

- за 1 місце – оператора радіостанції UR5ROS Осипенко Світлану, смт. 

Сосниця Чернігівської області; 

- за 2 місце – оператора радіостанції UT0ROM Макуху Олександра, міста 

Носівка Чернігівської області; 

- за 3 місце – оператора радіостанції US1GIJ Довгого Андрія, місто Херсон.  

3. Нагородити подяками УДЦПО за підготовку переможців та призерів 

змагань: 

- Адамовського Ігоря Володимировича, керівника гуртка Комунального 

закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді»; 

- Балу Олександра Володимировича, керівника гуртка Херсонського Центру 

позашкільної роботи Херсонської міської ради; 

- Балу Дмитра Олександровича, керівника гуртка Херсонського міжшкільного 

навчально-виробничого комбінату Херсонської міської ради; 

- Борисенка Ігоря Володимировича, керівника гуртка Станції юних техніків 

міста Остер Чернігівської області; 

- Гагана Валентина Федоровича, керівника гуртка Володимир-Волинського 

Центру позашкільної освіти; 

- Головатюка Миколу Борисовича, керівника гуртка Будинку дитячої та 

юнацької творчості Єрківської обласної територіальної громади Черкаської 

області; 

- Гончарука Олександра Степановича, керівника гуртка Комунального закладу 

позашкільної освіти «Обласний центр дитячої та юнацької творчості» 

Житомирської обласної ради; 

- Дедюх Тетяну Володимирівну, керівника гуртка Рівненського міського 

центру творчості учнівської молоді; 

- Зінчука Віктора Олександровича, керівника гуртка Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Волинської обласної ради; 

- Калабурдина Олексія Олеговича, керівника гуртка ОЗ "Горьківський ЗПЗСО" 

(Каланчацький ЦДЮТ) Херсонської області; 

- Клименка Олександра Андрійовича, керівника гуртка Будинку дитячої та 

юнацької творчості Сосницької селищної ради Чернігівської області; 
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- Козлова Володимира Анатолійовича, керівника гуртка Комунального закладу 

Львівської обласної ради «Львівський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді»; 

- Кузового Віталія Анатолійовича, керівника гуртка Глухівського центру 

позашкільної освіти Сумської області; 

- Максимюка Oлега Венедиктовича, керівника гуртка Станції юних техніків 

міста Дубно Рівненської області;  

- Микулу Сергія Михайловича, керівника гуртка Носівської станції юних 

техніків Чернігівської області; 

- Модрицького Володимира Ярославовича, керівника гуртка Комунального 

закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді»; 

- Ніколаєва Ігоря В’ячеславовича, керівника гуртка Херсонського Центру 

позашкільної роботи Херсонської міської ради; 

- Охманюка Євгена Адамовича, керівника гуртка Нововолинського центру 

дитячої та юнацької творчості; 

- Панасюка Андрія Григоровича, керівника гуртка Теофіпольської ЗОШ №2 

Хмельницької області; 

- Панічика Андрія Петровича, керівника гуртка Будинку творчості дітей та 

юнацтва міста Покров Дніпропетровської області; 

- Пашкевича Миколу Олександровича, керівника гуртка закладу позашкільної 

освіти «Ковельська міська станція юних техніків» Волинської області; 

- Поденежного Миколу Федоровича, керівника гуртка Центру позашкільної 

роботи м. Новомосковська Дніпропетровської області; 

- Романчука Віктора Панасовича, керівника гуртків Старовижівського центру 

дитячої та юнацької творчості; 

- Румянцева Володимира Миколайовича, керівника гуртка Сновської станції 

юних техніків Сновської міської ради Чернігівської області; 

- Сидорук Наталію Ростиславівну, керівника гуртка Здолбунівської районної 

станції юних техніків Рівненської області та Комунального закладу 

«Рівненський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» 

Рівненської обласної ради; 

- Сівакова Ігоря Андрійовича, керівника гуртка Комунального позашкільного 

навчального закладу «Станція юних техніків» Дніпровської міської ради; 

- Тригуба Олега Анатолійовича, керівника гуртка Будинку творчості дітей та 

юнацтва м.Кам’янське Дніпропетровської області; 

- Узунова Олександра Олександровича, керівника гуртка Генічеської районної 

станції юних техніків Херсонської області; 

- Фоменко Оксану Олексіївну, керівника гуртка Херсонського Центру 

позашкільної роботи Херсонської міської ради; 

- Черноброва Костянтина Васильовича, керівника гуртка Сумського міського 

центру науково-технічної творчості молоді; 

- Штригеля Олександра Федоровича, керівника гуртка Чулаківського закладу 

повної загальної середньої освіти Чулаківської сільської ради Херсонської 

області. 
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3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи - Левіну І.Є. 

 

 

Директор                      Г. А. Шкура 

 


