
 

 

 

 
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 

 

 

Н А К А З  
 

14.08.2021                                          м. Київ                                             № 08-16 

 

 

Про підсумки проведення Всеукраїнських 

відкритих змагань учнівської молоді 

(молодші юнаки, старші юнаки) з радіозв’язку 

на коротких хвилях та зі швидкісної радіотелеграфії (IV ранг) 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 

№ 1452 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

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

основними напрямами позашкільної освіти), з 9 по 14 серпня 2021 року у місті 

Херсоні були проведені Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді 

(молодші юнаки, старші юнаки) з радіозв’язку на коротких хвилях та зі 

швидкісної радіотелеграфії (IV ранг).  

У змаганнях взяли участь 14 команд з Волинської, Дніпропетровської, 

Рівненської, Сумської, Чернігівської, Херсонської, Хмельницької областей та 

міста Києва, всього 34 учасника. 

 

Згідно рішення суддівської колегії 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.1. Нагородити у командному заліку серед областей України з радіозв’язку на 

коротких хвилях: 

1.1.1. Дипломом 1-го ступеня та кубком Українського державного центру 

позашкільної освіти (далі – УДЦПО) команду (Кєвліков Максим, Довгий 

Андрій) Херсонського Центру позашкільної роботи Херсонської міської ради. 

1.1.2. Дипломом 2-го ступеня – команду (Француз Вікторія, Шелепень Юлія) 

Остерської станції юних техніків Чернігівської області. 

1.1.3. Дипломом 3-го ступеня – команду (Сидорук Юлія, Скора Дарина) КЗ 

"Рівненський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді" 

Рівненської обласної ради. 

1.2. Нагородити у командному заліку з радіозв’язку на коротких хвилях: 

1.2.1. Дипломом 1-го ступеня команду (Кєвліков Максим, Довгий Андрій) 

Херсонського Центру позашкільної роботи Херсонської міської ради. 



1.2.2. Дипломом 2-го ступеня – команду (Француз Вікторія, Шелепень Юлія) 

Остерської станції юних техніків Чернігівської області. 

1.2.3. Дипломом 3-го ступеня – команду (Міжура Владислав, Шинкарчук 

Олександр) Генічеської станції юних техніків Генічеської міської ради 

Херсонської області. 

1.3. В особистому заліку у телеграфному турі: 

1.3.1.Серед хлопців, група Х18: 

Дипломом 1-го ступеня – Кєвлікова Максима, члена команди Херсонського 

Центру позашкільної роботи Херсонської міської ради; 

Дипломом 2-го ступеня – Міжуру Владислава, члена команди Генічеської 

станції юних техніків Генічеської міської ради Херсонської області; 

Дипломом 3-го ступеня – Коробку Миколу, члена команди Дніпропетровської 

області. 

1.3.2.Серед хлопців, група Х16: 

Дипломом 1-го ступеня – Бібілашвілі Даниіла, члена команди Херсонського 

Центру позашкільної роботи Херсонської міської ради; 

Дипломом 2-го ступеня – Глобу Леоніда, члена команди Херсонського Центру 

позашкільної роботи Херсонської міської ради; 

Дипломом 3-го ступеня – Потапчика Сергія, члена команди дитячо-юнацької 

спортивної школи «Віраж» м. Київ. 

1.3.3.Серед хлопців, група Х14: 

Дипломом 1-го ступеня – Довгого Андрія, члена команди Херсонського Центру 

позашкільної роботи Херсонської міської ради; 

Дипломом 2-го ступеня – Романюка Андрія, члена команди Волинського 

центру науково-технічної творчості учнівської  молоді Волинської обласної 

ради; 

Дипломом 3-го ступеня – Ніколаєва Ігоря, члена команди Херсонського Центру 

позашкільної роботи Херсонської міської ради. 

1.3.4.Серед дівчат, група Д18: 

Дипломом 1-го ступеня – Бакаленко Софію, члена команди Рівненського 

міського центру творчості учнівської молоді; 

Дипломом 2-го ступеня – Панчук Дарію, члена команди Хмельницького 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської  молоді. 

1.3.5.Серед дівчат, група Д16: 

Дипломом 1-го ступеня – Шелепень Юлію, члена команди Остерської станції 

юних техніків Чернігівської області; 

Дипломом 2-го ступеня – Мартюк Софію, члена команди Херсонського 

міжшкільного навчально-виробничого комбінату Херсонської міської ради; 

Дипломом 3-го ступеня – Француз Вікторію, члена команди Остерської станції 

юних техніків Чернігівської області. 

1.3.6.Серед дівчат, група Д14: 

Дипломом 1-го ступеня – Білу Вікторію, члена команди Херсонського 

міжшкільного навчально-виробничого комбінату Херсонської міської ради; 

Дипломом 2-го ступеня – Скорик Марію, члена команди Херсонського Центру 

позашкільної роботи Херсонської міської ради; 



Дипломом 3-го ступеня – Проколійко Вероніку, члена команди Остерської 

станції юних техніків Чернігівської області. 

1.4. В особистому заліку у телефонному турі: 

1.4.1.Серед хлопців, група Х18: 

Дипломом 1-го ступеня – Коробку Миколу, члена команди Дніпропетровської 

області; 

Дипломом 2-го ступеня – Кєвлікова Максима, члена команди Херсонського 

Центру позашкільної роботи Херсонської міської ради; 

Дипломом 3-го ступеня – Міжуру Владислава, члена команди Генічеської 

станції юних техніків Генічеської міської ради Херсонської області. 

1.4.2.Серед хлопців, група Х16: 

Дипломом 1-го ступеня – Бібілашвілі Даниіла, члена команди Херсонського 

Центру позашкільної роботи Херсонської міської ради; 

Дипломом 2-го ступеня – Шинкарчука Олександра, члена команди Генічеської 

станції юних техніків Генічеської міської ради Херсонської області; 

Дипломом 3-го ступеня – Орищука Станіслава, члена команди Волинського 

центру науково-технічної творчості учнівської  молоді Волинської обласної 

ради. 

1.4.3.Серед хлопців, група Х14: 

Дипломом 1-го ступеня – Маркова Данила, члена команди Генічеської станції 

юних техніків Генічеської міської ради Херсонської області; 

Дипломом 2-го ступеня – Сеничак Олександра, члена команди Рівненського 

міського центру творчості учнівської молоді; 

Дипломом 3-го ступеня – Романюка Андрія, члена команди Волинського 

центру науково-технічної творчості учнівської  молоді Волинської обласної 

ради. 

1.4.4.Серед дівчат, група Д18: учнівської молоді; 

Дипломом 1-го ступеня – Сидорук Юлію, члена команди КЗ «Рівненський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської 

обласної ради; 

Дипломом 2-го ступеня – Скору Дарину, члена команди КЗ «Рівненський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської 

обласної;  

Дипломом 3-го ступеня – Панчук Дарію, члена команди Хмельницького 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської  молоді. 

1.4.5.Серед дівчат, група Д16: 

Дипломом 1-го ступеня – Француз Вікторію, члена команди Остерської станції 

юних техніків Чернігівської області; 

Дипломом 2-го ступеня – Мартюк Софію, члена команди Херсонського 

міжшкільного навчально-виробничого комбінату Херсонської міської ради; 

Дипломом 3-го ступеня – Шелепень Юлію, члена команди Остерської станції 

юних техніків Чернігівської області. 

1.4.6.Серед дівчат, група Д14: 

Дипломом 1-го ступеня – Сірочук Олександру, члена команди Здолбунівської 

міської станції юних техніків Рівненської області; 



Дипломом 2-го ступеня – Скорик Марію, члена команди Херсонського Центру 

позашкільної роботи Херсонської міської ради; 

Дипломом 3-го ступеня – Білу Вікторію, члена команди Херсонського 

міжшкільного навчально-виробничого комбінату Херсонської міської ради. 

1.5. В особистому заліку у телефонному (англомовному) турі: 

1.5.1.Серед хлопців, група Х18: 

Дипломом 1-го ступеня – Кєвлікова Максима, члена команди Херсонського 

Центру позашкільної роботи Херсонської міської ради; 

Дипломом 2-го ступеня – Коробку Миколу, члена команди Дніпропетровської 

області; 

Дипломом 3-го ступеня – Міжуру Владислава, члена команди Генічеської 

станції юних техніків Генічеської міської ради Херсонської області. 

1.5.2.Серед хлопців, група Х16: 

Дипломом 1-го ступеня – Бібілашвілі Даниіла, члена команди Херсонського 

Центру позашкільної роботи Херсонської міської ради; 

Дипломом 2-го ступеня – Шинкарчука Олександра, члена команди Генічеської 

станції юних техніків Генічеської міської ради Херсонської області; 

Дипломом 3-го ступеня – Орищука Станіслава, члена команди Волинського 

обласного  центру науково-технічної творчості учнівської  молоді Волинської 

обласної ради. 

1.5.3.Серед хлопців, група Х14: 

Дипломом 1-го ступеня – Довгого Андрія, члена команди Херсонського Центру 

позашкільної роботи Херсонської міської ради; 

Дипломом 2-го ступеня – Романюка Андрія, члена команди Волинського 

центру науково-технічної творчості учнівської  молоді Волинської обласної 

ради; 

Дипломом 3-го ступеня – Маркова Данила, члена команди Генічеської станції 

юних техніків Херсонської області. 

1.5.4.Серед дівчат, група Д18: 

Дипломом 1-го ступеня – Сидорук Юлію, члена команди КЗ «Рівненський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської 

обласної ради;  

Дипломом 2-го ступеня – Скору Дарину, члена команди КЗ «Рівненський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської 

обласної ради;  

Дипломом 3-го ступеня – Бабич Злату, члена команди КЗ Сумської обласної 

ради – Обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. 

1.5.5.Серед дівчат, група Д16: 

Дипломом 1-го ступеня – Шелепень Юлію, члена команди Остерської станції 

юних техніків Чернігівської області; 

Дипломом 2-го ступеня – Мартюк Софію, члена команди Херсонського 

міжшкільного навчально-виробничого комбінату Херсонської міської ради; 

Дипломом 3-го ступеня – Француз Вікторію, члена команди Остерської станції 

юних техніків Чернігівської області. 

1.5.6.Серед дівчат, група Д14: 



Дипломом 1-го ступеня – Сірочук Олександру, члена команди Здолбунівської 

міської станції юних техніків Рівненської області; 

Дипломом 2-го ступеня – Скорик Марію, члена команди Херсонського Центру 

позашкільної роботи Херсонської міської ради; 

Дипломом 3-го ступеня – Білу Вікторію, члена команди Херсонського 

міжшкільного навчально-виробничого комбінату Херсонської міської ради; 

1.6. В особистому заліку у комп’ютерному турі (вправа «Morse Runner»): 

1.6.1.Серед хлопців, група Х18: 

Дипломом 1-го ступеня – Кєвлікова Максима, члена команди Херсонського 

Центру позашкільної роботи Херсонської міської ради; 

Дипломом 2-го ступеня – Коробку Миколу, члена команди Дніпропетровської 

області; 

Дипломом 3-го ступеня – Міжуру Владислава, члена команди Генічеської 

станції юних техніків Генічеської міської ради Херсонської області. 

1.6.2.Серед хлопців, група Х16: 

Дипломом 1-го ступеня – Бібілашвілі Даниіла, члена команди Херсонського 

Центру позашкільної роботи Херсонської міської ради; 

Дипломом 2-го ступеня – Глобу Леоніда, члена команди Херсонського Центру 

позашкільної роботи Херсонської міської ради; 

Дипломом 3-го ступеня – Орищука Станіслава, члена команди Волинського 

центру науково-технічної творчості учнівської  молоді Волинської обласної 

ради. 

1.6.3.Серед хлопців, група Х14: 

Дипломом 1-го ступеня – Довгого Андрія, члена команди Херсонського Центру 

позашкільної роботи Херсонської міської ради; 

Дипломом 2-го ступеня – Романюка Андрія, члена команди Волинського 

центру науково-технічної творчості учнівської  молоді Волинської обласної 

ради; 

Дипломом 3-го ступеня – Ніколаєва Ігоря, члена команди Херсонського Центру 

позашкільної роботи Херсонської міської ради. 

1.6.4.Серед дівчат, група Д18: 

Дипломом 1-го ступеня – Бакаленко Софію, члена команди Рівненського 

міського центру творчості учнівської молоді; 

Дипломом 2-го ступеня – Панчук Дарію, члена команди Хмельницького 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської  молоді; 

Дипломом 3-го ступеня – Бабич Злату, члена команди КЗ Сумської обласної 

ради – Обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. 

1.6.5.Серед дівчат, група Д16: 

Дипломом 1-го ступеня – Француз Вікторію, члена команди Остерської станції 

юних техніків Чернігівської області; 

Дипломом 2-го ступеня – Мартюк Софію, члена команди Херсонського 

міжшкільного навчально-виробничого комбінату Херсонської міської ради; 

Дипломом 3-го ступеня –Шелепень Юлію, члена команди Остерської станції 

юних техніків Чернігівської області. 

1.6.6.Серед дівчат, група Д14: 



Дипломом 1-го ступеня – Білу Вікторію, члена команди Херсонського 

міжшкільного навчально-виробничого комбінату Херсонської міської ради; 

Дипломом 2-го ступеня – Скорик Марію, члена команди Херсонського Центру 

позашкільної роботи Херсонської міської ради; 

Дипломом 3-го ступеня – Проколійко Вероніку, члена команди Остерської 

станції юних техніків Чернігівської області. 

1.7. В особистому комплексному заліку: 

1.7.1.Серед хлопців, група Х18: 

Дипломом 1-го ступеня – Кєвлікова Максима, члена команди Херсонського 

Центру позашкільної роботи Херсонської міської ради; 

Дипломом 2-го ступеня – Коробку Миколу, члена команди Дніпропетровської 

області; 

Дипломом 3-го ступеня – Міжуру Владислава, члена команди Генічеської 

станції юних техніків Генічеської міської ради Херсонської області. 

1.7.2.Серед хлопців, група Х16: 

Дипломом 1-го ступеня – Бібілашвілі Даниіла, члена команди Херсонського 

Центру позашкільної роботи Херсонської міської ради; 

Дипломом 2-го ступеня – Шинкарчука Олександра, члена команди Генічеської 

станції юних техніків Генічеської міської ради Херсонської області; 

Дипломом 3-го ступеня – Орищука Станіслава, члена команди Волинського 

обласного  центру науково-технічної творчості учнівської  молоді Волинської 

обласної ради. 

1.7.3.Серед хлопців, група Х14: 

Дипломом 1-го ступеня – Довгого Андрія, члена команди Херсонського Центру 

позашкільної роботи Херсонської міської ради; 

Дипломом 2-го ступеня – Романюка Андрія, члена команди Волинського 

центру науково-технічної творчості учнівської  молоді Волинської обласної 

ради; 

Дипломом 3-го ступеня – Маркова Данила, члена команди Генічеської станції 

юних техніків Генічеської міської ради Херсонської області. 

1.7.4.Серед дівчат, група Д18: 

Дипломом 1-го ступеня – Сидорук Юлію, члена команди КЗ «Рівненський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської 

обласної ради;  

Дипломом 2-го ступеня – Скору Дарину, члена команди КЗ «Рівненський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської 

обласної ради;  

Дипломом 3-го ступеня – Бакаленко Софію, члена команди Рівненського 

міського центру творчості учнівської молоді. 

1.7.5.Серед дівчат, група Д16: 

Дипломом 1-го ступеня – Шелепень Юлію, члена команди Остерської станції 

юних техніків Чернігівської області; 

Дипломом 2-го ступеня – Француз Вікторію, члена команди Остерської станції 

юних техніків Чернігівської області; 



Дипломом 3-го ступеня – Мартюк Софію, члена команди Херсонського 

міжшкільного навчально-виробничого комбінату Херсонської міської ради. 

1.7.6.Серед дівчат, група Д14: 

Дипломом 1-го ступеня – Сірочук Олександру, члена команди Здолбунівської 

міської станції юних техніків Рівненської області; 

Дипломом 2-го ступеня – Білу Вікторію, члена команди Херсонського 

міжшкільного навчально-виробничого комбінату Херсонської міської ради; 

Дипломом 3-го ступеня – Скорик Марію, члена команди Херсонського Центру 

позашкільної роботи Херсонської міської ради. 

 

2.1. Нагородити в змаганнях зі швидкісної радіотелеграфії у командному заліку 

серед областей України: 

2.1.1. Дипломом 1-го ступеня та кубком УДЦПО – команду (Кєвліков Максим, 

Довгий Андрій) Херсонського Центру позашкільної роботи Херсонської міської 

ради; 

2.1.2. Дипломом 2-го ступеня – команду (Панчук Дарія, Левченко Іван) члена 

команди Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської  молоді; 

2.1.3. Дипломом 3-го ступеня – команду (Француз Вікторія, Шелепень Юлія) 

Остерської станції юних техніків Чернігівської області. 

2.2. Нагородити в змаганнях зі швидкісної радіотелеграфії у командному заліку: 

2.2.1. Дипломом 1-го ступеня та кубком УДЦПО – команду (Кєвліков Максим, 

Довгий Андрій) Херсонського Центру позашкільної роботи Херсонської міської 

ради 

2.2.2. Дипломом 2-го ступеня – команду (Панчук Дарія, Левченко Іван) 

Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської  

молоді; 

2.2.3. Дипломом 3-го ступеня – команду (Француз Вікторія, Шелепень Юлія) 

Остерської станції юних техніків Чернігівської області. 

2.3. Нагородити в змаганнях зі швидкісної радіотелеграфії в особистому заліку: 

2.3.1. Серед хлопців, група Х18: 

Дипломом 1-го ступеня – Кєвлікова Максима, члена команди Херсонського 

Центру позашкільної роботи Херсонської міської ради; 

Дипломом 2-го ступеня – Коробку Миколу, члена команди Дніпропетровської 

області; 

Дипломом 3-го ступеня – Міжуру Владислава, члена команди Генічеської 

станції юних техніків Генічеської міської ради Херсонської області. 

2.3.2. Серед хлопців, група Х16: 

Дипломом 1-го ступеня – Бібілашвілі Даниіла, члена команди Херсонського 

Центру позашкільної роботи Херсонської міської ради; 

Дипломом 2-го ступеня – Левченко Івана, члена команди Хмельницького 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської  молоді; 

Дипломом 3-го ступеня – Потапчика Сергія, члена команди дитячо-юнацької 

спортивної школи «Віраж» м. Київ. 

2.3.3.Серед хлопців, група Х14: 



Дипломом 1-го ступеня – Довгого Андрія, члена команди Херсонського Центру 

позашкільної роботи Херсонської міської ради; 

Дипломом 2-го ступеня – Сеничак Олександра, члена команди Рівненського 

міського центру творчості учнівської молоді; 

Дипломом 3-го ступеня – Романюка Андрія, члена команди Волинського 

центру науково-технічної творчості учнівської  молоді Волинської обласної 

ради. 

2.3.4.Серед дівчат, група Д18: 

Дипломом 1-го ступеня – Панчук Дарію, члена команди Хмельницького 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

Дипломом 2-го ступеня – Бакаленко Софію, члена команди Рівненського 

міського центру творчості учнівської молоді; 

Дипломом 3-го ступеня – Бабич Злату, члена команди КЗ Сумської обласної 

ради – Обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. 

2.3.5.Серед дівчат, група Д16: 

Дипломом 1-го ступеня – Шелепень Юлію, члена команди Остерської станції 

юних техніків Чернігівської області; 

Дипломом 2-го ступеня – Француз Вікторію, члена команди Остерської станції 

юних техніків Чернігівської області; 

Дипломом 3-го ступеня – Лісовик Анастасію, члена команди Хмельницького 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

2.3.6.Серед дівчат, група Д14: 

Дипломом 1-го ступеня – Скорик Марія, члена команди Херсонського Центру 

позашкільної роботи Херсонської міської ради; 

Дипломом 2-го ступеня – Біла Вікторія, члена команди Херсонського Центру 

міжшкільного навчально-виробничого комбінату Херсонської міської ради; 

Дипломом 3-го ступеня – Проколійко Вероніка, члена команди Остерської 

станції юних техніків Чернігівської області. 

 

3. Очно-заочні змагання з радіозв’язку на коротких хвилях. 

3.1. Нагородити в очно-заочних змаганнях з радіозв’язку на коротких хвилях 

(очні учасники) у командному заліку: 

3.1.1.Дипломом 1-го ступеня та кубком  УДЦПО – команду (Міжура Владислав, 

Шинкарчук Олександр) Генічеської станції юних техніків Генічеської міської 

ради Херсонської області; 

3.1.2.Дипломом 2-го ступеня – команду (Кєвліков Максим, Довгий Андрій) 

Херсонського Центру позашкільної роботи Херсонської міської ради; 

3.1.3.Дипломом 3-го ступеня – команду (Француз Вікторія, Проколійко 

Вероніка) Остерської станції юних техніків Чернігівської області. 

3.2. В особистому заліку серед дівчат: 

Дипломом 1-го ступеня та медаллю – Француз Вікторію, члена команди 

Остерської станції юних техніків Чернігівської області; 

Дипломом 2-го ступеня та медаллю  – Сидорук Юлію, члена команди КЗ 

«Рівненський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» 

Рівненської обласної ради;  



Дипломом 3-го ступеня та медаллю – Скору Дарину, члена команди КЗ 

«Рівненський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» 

Рівненської обласної ради. 

3.3. В особистому заліку серед хлопців: 

Дипломом 1-го ступеня та медаллю – Шинкарчука Олександра, члена команди 

Генічеської станції юних техніків Генічеської міської ради Херсонської області; 

Дипломом 2-го ступеня та медаллю – Міжуру Владислава, члена команди 

Генічеської станції юних техніків Генічеської міської ради Херсонської області; 

Дипломом 3-го ступеня та медаллю – Кєвлікова Максима, члена команди 

Херсонського Центру позашкільної роботи Херсонської міської ради. 

3.4. Нагородити в очно-заочних змаганнях з радіозв’язку на коротких хвилях 

(заочні учасники, які працювали в польових умовах) у командному заліку: 

3.4.1. Дипломом 1-го ступеня – команду UR4SWW (Мірошник Юрій, 

Делінський Нестор) Івано-Франківського обласного державного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Івано-Франківської обласної 

ради. 

3.5. Нагородити в очно-заочних змаганнях з радіозв’язку на коротких хвилях 

(заочні учасники, які працювали на місцях) у командному заліку: 

3.5.1. Дипломом 1-го ступеня – команду UR4WZZ (Кокотайло Юрій, Повідайко 

Анна) КЗ Львівської обласної ради "Львівський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді"; 

3.5.2 Дипломом 2-го ступеня – команду UR4SXA (Заграновська Марта, Боєчко 

Анастасія) Заболотівського центру дитячої та юнацької творчості Івано-

Франківської області; 

3.5.3 Дипломом 3-го ступеня – команду UR4PWC (Кушіль Юрій, Бодун Богдан) 

Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості. 

3.6. Нагородити серед операторів індивідуальних радіостанцій в очно-заочних 

змаганнях з радіозв’язку на коротких хвилях (заочні учасники, які працювали 

на місцях) у особистому заліку: 

3.6.1. Дипломом 1-го ступеня – Осипенко Світлану, смт.Сосниця Чернігівської 

області. 

 

4. Нагородити подяками УДЦПО тренерів за підготовку призерів: 

Балу Дмитра Олександровича, керівника гуртка Херсонського 

міжшкільного навчально-виробничого комбінату Херсонської міської ради;  

Балу Олександра Володимировича, керівника гуртка Херсонського 

Центру позашкільної роботи Херсонської міської ради; 

Борисенка Ігоря Володимировича, керівника гуртка Остерської станції 

юних техніків Чернігівської області; 

Голуба Миколу Гнатовича, керівника гуртка Будинку дитячої та юнацької 

творчості міста Покров Дніпропетровської області; 

Дедюх Тетяну Володимирівну, керівника гуртка Рівненського міського 

центру творчості учнівської молоді; 

Дежкунову Любов Олексіївну, методиста Херсонського Центру 

позашкільної роботи Херсонської міської ради; 



Жовтяка Василя Валерійовича, керівника гуртків Заболотівського центру 

дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області; 

Зикову Лілію Іванівну, керівника гуртка КЗ Сумської обласної ради 

«Обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю». 

Кіщука Ігоря Михайловича, керівника гуртка КЗ Львівської обласної ради 

"Львівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді"; 

Макаренко Віру Іванівну, керівника гуртка Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді міста Шепетівки Хмельницької області; 

Мінакова Володимира Анатолійовича, керівника гуртка Дитячо-юнацької 

спортивної школи «Віраж» міста Києва; 

Ніколаєва Ігоря В’ячеславовича, керівника гуртка Херсонського Центру 

позашкільної роботи Херсонської міської ради; 

Охманюка Євгенія Адамовича, керівника гуртка Нововолинського центру 

дитячої та юнацької творчості; 

Романюка Олександра Миколайовича, керівника гуртка Волинського 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної 

ради; 

Сидорук Наталію Ростиславівну, керівника гуртка КЗ «Рівненський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської 

обласної ради; 

Ткачука Романа Зіновійовича, керівника гуртка Івано-Франківського 

обласного державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Івано-Франківської обласної ради; 

Узунова Олександра Олександровича, керівника гуртка Генічеської 

станції юних техніків Херсонської області; 

Фоменко Оксану Олексіївну, керівника гуртка Херсонського Центру 

позашкільної роботи Херсонської міської ради. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Директор                        Г. А. Шкура 


