
1 

 
 

 

 

 
 

  
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВТИ 
(УДЦПО) 

 
 

 

Н А К А З  
 

30.11.2021                                                м. Київ                     № 11-09 

 

 

Про підсумки проведення Всеукраїнських 

змагань учнівської молоді з радіозв’язку  

на коротких хвилях «Осінній міні-тест юних  

техніків» (заочних) 
 

 

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) 10 листопада 2021 року були 

проведені Всеукраїнські змагання учнівської молоді з радіозв’язку на корот-

ких хвилях «Осінній міні-тест юних техніків» (заочні). 

У змаганнях взяли участь 38 колективних та 9 індивідуальних радіос-

танцій (118 учасників) з 19 областей України, а саме: Волинської, Вінницької, 

Донецької, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Івано-

Франківської, Луганської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Сумської, 

Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Херсонської, Черкаської, Черні-

гівської та міста Києва (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. 

Група А. Колективні радіостанції. Два діапазони. Потужність більше 

100Вт.: 

- за 1 місце – команду колективної радіостанції UR4SXA (Рибчук Валентин, 

Розвадовський Юрій) Заболотівського центру дитячої та юнацької творчості 

Івано-Франківської області; 

- за 2 місце – команду колективної радіостанції UR6GZL (Трикозюк Ілля, 

Водяний Владислав, Шинкарчук Олександр) Генічеської станції юних 

техніків Херсонської області; 

- за 3 місце – команду колективної радіостанції UR4PWL (Єрдякова 

Анастасія, Струков Денис, Івжик Анастасія) закладу позашкільної освіти 

«Ковельська міська станція юних техніків» Волинської області. 
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Група В. Колективні радіостанції. Два діапазони: 

- за 1 місце – команду колективної радіостанції UR4PWC (Баканов Олексій, 

Климук Денис, Кушіль Юрій) Нововолинського центру дитячої та юнацької 

творчості; 

- за 2 місце – команду колективної радіостанції UR0HWZ (Сіняговський 

Олександр, Летко Владислав) Музею військ зв’язку Збройних сил України 

міста Полтави; 

- за 3 місце – команду колективної радіостанції UR6GXS (Іоков Максим, 

Матринов Станіслав, Роговський Микита) Станіславського закладу повної 

загальної середньої освіти ім. К.Й.Голобородька Херсонського району 

Херсонської області. 

Група С. Колективні радіостанції. Два діапазони (дівчата): 

- за 1 місце – команду колективної радіостанції UT7AXA (Бреус Катерина, 

Вакула Анна) Центру науково-технічної творчості молоді Сумської міської 

ради; 

- за 2 місце – команду колективної радіостанції UR6GWZ (Пульнєва 

Катерина, Біла Вікторія, Байраченко Маргарита, Пруцька Альона, Ступіна 

Вероніка) Херсонського Центру позашкільної роботи Херсонської міської 

ради; 

- за 3 місце – команду колективної радіостанції UR6GWG (Міщенко Вікторія, 

Загребенюк Таміла) Чулаківського закладу повної загальної середньої освіти 

Скадовського району Херсонської області. 

Група D. Колективні радіостанції. Діапазон 7МГц: 

- за 1 місце – команду колективної радіостанції UR4WXQ (Радовенчик 

Данило, Курило Андрій, Курило Роман, Кисіль Богдан) Комунального 

закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді»; 

- за 2 місце – команду колективної радіостанції UR4WZZ (Кокотайло Юрій, 

Повідайко Анна) Комунального закладу Львівської обласної ради 

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

- за 3 місце – команду колективної радіостанції UR4RWB (Конаневич Данила, 

Коритін Олександр) Сновської станції юних техніків Сновської міської ради 

Чернігівської області. 

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

- за 1 місце – команду колективної радіостанції UR4MWO (Юхненко Дар’я, 

Хамлова Вероніка, Луганська Олександра, Білоус Анастасія) 

Старобільського будинку творчості дітей та юнацтва Старобільської міської 

ради Луганської області 

- за 2 місце – команду колективної радіостанції UR4KWU (Кущак Анастасія, 

Стеранчак Анна, Сірочук Олександра, Рижук Дарина) Здолбунівської міської 

станції юних техніків Здолбунівської міської ради Рівненської області; 

- за 3 місце – команду колективної радіостанції UR4KWR (Рожок Катерина, 

Рожок Валерія, Мельничук Аріна, Целюк Дарина) Комунального закладу 

«Рівненський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді» Рівненської обласної ради. 

Група F. Колективні радіостанції. Діапазон 3,5МГц: 
- за 1 місце – команду колективної радіостанції UR7TWY (Сахарленко Роман, 
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Кульчевич Іван) Теофіпольського центру дитячої творчості Хмельницької 

області; 

- за 2 місце – команду колективної радіостанції UR4XWM (Лаврук Антон, 

Панчук Владислав, Запальніков Юрій, Кузьменко Микола, Годованець 

Віталій) обласного центру дитячої та юнацької творчості Житомирської 

обласної ради (на базі Маркушівського закладу загальної середньої освіти    

I-Ш ступенів Бердичівського району Житомирської області); 

- за 3 місце – команду колективної радіостанції UR7IWW (Москалюк 

Ярослав, Українець Ярослав, Вілігура Вадим) Донецького обласного центру 

технічної творчості дітей та юнацтва міста Краматорська. 

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

Кириченко Софія, Коваленко Мілана) Будинку дитячої та юнацької творчості 

Єрківської об’єднаної територіальної громади Черкаської області; 

- за 2 місце – команду колективної радіостанції UR4KWA (Яремчук Софія, 

Бакаленко Софія) Рівненського міського центру творчості учнівської молоді; 

за 3 місце – команду колективної радіостанції UR4KWY (Пасевич Ангеліна, 

Мотько Адріана) Рівненського міського центру творчості учнівської молоді. 

Група Н. Індивідуальні радіостанції. Два діапазони: 

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

Генічеськ, Херсонської області;  

за 2 місце – оператора радіостанції UT0ROМ Макуху Олександра, місто 

Носiвка, Чернігівської області. 

за 3 місце – оператора радіостанції UR5XOV Каленик Олександра, місто 

Малин, Житомирської області. 

2. 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»; 

- Головатюка Миколу Борисовича, керівника гуртка Будинку дитячої та 

юнацької творчості Єрківської об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області; 

- Гончарука Олександра Степановича, керівника гуртка Обласного центру 

дитячої та юнацької творчості Житомирської обласної ради (на базі 

Маркушівського закладу загальної середньої освіти I-Ш ступенів 

Бердичівського району Житомирської області); 

- Дедюх Тетяну Володимирівну, керівника гуртка Рівненського міського 

центру творчості учнівської молоді; 

- Єрмачкова Вячеслава Івановича, керівника Музею військ зв’язку Збройних 

сил України міста Полтави; 

- Жовтяка Василя Валерійовича, керівника гуртка Заболотівського центру 

дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області; 

- Каленика Романа Петровича, тренера оператора індивідуальної радіостанції 

UR5XOV Каленика Олександра, міста Малин Житомирської області; 



4 

 

- Кіщука Ігоря Михайловича, керівника гуртка Комунального закладу 

Львівської обласної ради «Львівський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді»; 

- Микулу Сергія Михайловича, тренера оператора індивідуальної 

радіостанції UT0ROM Макухи Олександра, міста Носівка Чернігівської 

області; 

- Новицького Володимира Михайловича, керівника гуртка Донецького 

обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва міста Краматорська; 

- Охманюка Євгенія Адамовича, керівника гуртка Нововолинського центру 

дитячої та юнацької творчості; 

- Панасюка Андрія Григоровича, керівника гуртка Теофіпольського центру 

дитячої творчості Хмельницької області;  

- Пашкевича Миколу Олександровича, керівника гуртка закладу 

позашкільної освіти «Ковельська міська станція юних техніків» Волинської 

області; 

- Румянцева Володимира Миколайовича, керівника гуртка Сновської станції 

юних техніків Сновської міської ради Чернігівської області; 

- Сидорук Наталію Ростиславівну, керівника гуртка Здолбунівської міської 

станції юних техніків Здолбунівської міської ради Рівненської області; 

- Сидорук Наталію Ростиславівну, керівника гуртка Комунального закладу 

«Рівненський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді» Рівненської обласної ради; 

- Стефанова Володимира Геннадійовича, керівника гуртка Старобільського 

будинку творчості дітей та юнацтва Старобільської міської ради Луганської 

області; 

- Стешенка Юрія Михайловича, керівника гуртка Станіславського закладу 

повної загальної середньої освіти ім. К.Й.Голобородька Херсонського району 

Херсонської області; 

- Узунова Олександра Олександровича, керівника гуртка Генічеської станції 

юних техніків Херсонської області; 

- Фоменко Оксану Олексіївну, керівника гуртка Херсонського центру 

позашкільної роботи Херсонської міської ради; 

- Черноброва Костянтина Васильовича, керівника гуртка Центру науково-

технічної творчості молоді Сумської міської ради; 

- Штригеля Олександра Федоровича, керівника гуртка Чулаківського закладу 

повної загальної середньої освіти Скадовського району Херсонської області. 

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

виховної роботи - Левіну І.Є. 

 

 

Директор                                                                                     Геннадій ШКУРА 


