
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР  

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  
 

в ул.  Покровська, 38, м.  Полтава,  36014,  тел.  (0532)  50 -04-51, факс (0532) 56-24-85 

Е -mai l:  po lt avaocnt tum@ukr .net ,  Код ЄДРПОУ 22525950  

 

 
 02.11.2021 № 374  На №  від   

 

Керівникам органів управління освітою  

Директорам міських ЦПО 

Директорам СЮТ 

Директорам ЦДЮТ, БДЮТ 

 

 

Відповідно до річного плану роботи Полтавського обласного Центру 

науково-технічної творчості Полтавської обласної ради 

17 листопада 2021 року будуть проведені заочні змагання Полтавської 

області з радіозв’язку на коротких хвилях на базі Полтавського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної 

ради з дотриманням санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних 

правил і норм, запроваджених у зв’язку з поширенням гострої респіраторної 

хвороби COVID-19. 

Захід проводитиметься відповідно до Програми проведення заочних 

змагань Полтавської області з радіозв’язку на коротких хвилях (додаток 1). 

Учасники заочних змагань Полтавської області з радіозв’язку на коротких 

хвилях (далі – змагання) – колективні радіостанції учнівської молоді – 

вихованці закладів позашкільної освіти, учні закладів загальної середньої 

освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, віком до 18 років, 

операторів індивідуальних радіостанцій до 18 років включно та оператори 

індивідуальних радіостанцій старших за 18 років (далі – команди).  

До складу команди колективної радіостанції входять 

від 2 до 4 операторів. 

Для участі в заочних змагань Полтавської області з радіозв’язку на 

коротких хвилях необхідно до 30 листопада 2021 року направити звіт 

учасника заочних змагань Полтавської області з радіозв’язку на коротких 

хвилях (додаток 2) на електронну пошту Полтавського обласного центру 



науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради з 

позначкою „Обласні змагання КХ”:  poltavaocnttum.konk@gmail.com 

Контактна особа з проведення змагань – Денисюк Дмитро Валерійович 

(0689874489). 

 

 

 

Виконувач обов’язків  

директора                                                                   Володимир ДУБРОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дмитро ДЕНИСЮК 

0 (532) 56 24 85 

mailto:poltavaocnttum.konk@gmail.com


Додаток 1 

до листа Полтавського 

ОЦНТТУМ ПОР 

  02.11.2021   № 374 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

проведення відкритих заочних змагань Полтавської області з радіозв’язку на 

коротких хвилях 
 

17 листопада 2021 року 

Полтавський ОЦНТТУМ ПОР 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

проведення 

Відповідальні особи, 

члени журі 

1.  Проведення відкритих заочних 

змагань Полтавської області з 

радіозв’язку на коротких хвилях 

(далі – Змагання) 

 

Змаганнями передбачено 

проведення найбільшої кількості 

радіозв’язків телефоном (SSB-

тест) між радіостанціями в 

діапазонах частот 3600 – 

3650 кГц, 7060 – 7100 кГц. 

Тривалість змагань – 2 години. 

Змагання поділені на 4 тури по 30 

хвилин. 

 

17 

листопада 

2021 року 

 

 

з 15.30 до 

17.30 за 

київським 

часом 

Керівники команд колек-

тивних радіостанцій,  

оператори індивідуальних 

радіостанцій 

2.  Прийом звітів від учасників 

змагань здійснюється протягом 

7 днів після закінчення змагань в 

електронному вигляді з 

позначкою: 

„Змагання Полтавської області з 

радіозв’язку на коротких хвилях” 

на електронну адресу 

Полтавського обласного центру 

науково-технічної творчості 

учнівської молоді Полтавської 

обласної ради: 

poltavaocnttum.konk@gmail.com 

до 24 

листопада  

2021 року 

Денисюк Дмитро 

Валерійович, завідувач 

відділом організаційно-

масового,  

Воробйова Людмила 

Володимирівна, 

методист Полтавського 

ОЦНТТУМ ПОР 

poltavaocnttum.konk@gmail.com


 

 

Примітка: з Положенням про проведення відкритих заочних змагань 

Полтавської області з радіозв’язку на коротких хвилях, інформаційними 

матеріалами щодо змагань можна ознайомитись на сайті Полтавського 

ОЦНТТУМ ПОР у розділі „Конкурси, змагання, колоквіум, виставка”, „Заочні 

змагання з радіозв’язку на коротких хвилях” або за посиланням:  

http://pocnttumpor.at.ua/index/zaochni_zmagannja_z_radiozv_jazku_na_korotkikh_k

hviljakh/0-126 

 

  

3.  Підведення підсумків відкритих 

заочних змагань Полтавської 

області з радіозв’язку на коротких 

хвилях 

до 

03.12.2021 

Денисюк Д. В., завідувач 

відділом організаційно-

масового,  

Воробйова Л. В., 

методист Полтавського 

ОЦНТТУМ ПОР 

 

Суддівський колектив 

Херсонського радіоклубу 

„Супутник” комунального 

закладу „Обласний центр 

науково-технічної 

творчості учнівської 

молоді” Херсонської 

обласної ради 

http://pocnttumpor.at.ua/index/zaochni_zmagannja_z_radiozv_jazku_na_korotkikh_khviljakh/0-126
http://pocnttumpor.at.ua/index/zaochni_zmagannja_z_radiozv_jazku_na_korotkikh_khviljakh/0-126


Додаток 2 

до листа Полтавського 

ОЦНТТУМ ПОР 

  02.11.2021   № 374 

 

 

Титульний аркуш звіту про участь у відкритих заочних змаганнях Полтавської 

області з радіозв’язку на коротких хвилях  

 

 

Належність радіостанції 

Полтавський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 
 

UR4HWF PO-01 1 Діапазони 

Позивний Умовне позначення 

області 

Категорія 3,5; 7,0 МГц 

 

Звіт 

учасника відкритих заочних змагань Полтавської області 

з радіозв’язку на коротких хвилях 
 

„___” ___________ 20___ р. 
 

Оператори 1 2 

Прізвище   

Ім’я   

По-батькові   

Рік 

народження 

  

Спортивне 

звання, 

розряд 

  

Особистий 

позивний 

  

 

Тренер: _________________________ 
(Прізвище, ініціали) 

 

Адреса колективної радіостанції:  

E-mail:   
 

Спортивні результати 

Заявлено радіозв’язків:  
 

Свідчу, що в цих змаганнях повністю дотримувався (лася) вимог 

Регламенту аматорського радіозв'язку, Правил і Положення про змагання. 

 

  



Продовження додатку 2 

до листа Полтавського 

ОЦНТТУМ ПОР 

  02.11.2021   № 374 

 

 

 

 

Звіт 

учасника відкритих заочних змагань Полтавської області 

з радіозв’язку на коротких хвилях 

 

 

Час 

закінчення 

радіозвʼязку 

Діапазон Позивний 

прийнятого 

кореспондента 

 

Переданий 

номер 

Прийнятий 

номер 

1502 70 UR6GWG 101001 141004 

 

 

Зразок запису звіту 

 
1502 70 UR6GWG 101001 141004 

1504 70 UR4EYN 101002 131012 

1505 70 UR4IWZ 142003 181007 

1507 70 UT1AM_ 142004 651059 

............................ 

1658 35 UR4XWN 142072 101040 

 

 

 


