
 
 

ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ 

ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

Н А К А З 
 

 
  06.09.2021                                          м. Полтава                                         № 66 

 

 

Про проведення обласних 

відкритих змагань учнівської 

молоді з радіозв’язку на 

коротких хвилях  

 

 

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 

державної адміністрації від 17.08.2021 № 308 „Про проведення обласних 

відкритих змагань учнівської молоді з радіозв’язку на коротких хвилях” 

 

н а к а з у ю: 

 

1. Денисюку Дмитру Валерійовичу, завідувачу відділу організаційно-

масового Полтавського ОЦНТТУМ ПОР, організувати проведення  

14 вересня 2021 року обласні відкриті змагання учнівської молоді з радіозв’язку 

на коротких хвилях (далі – змагання) на базі Полтавського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради з 

дотриманням законодавства в частині запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, відповідно до програми обласних відкритих очних змагань 

учнівської молоді з радіозв’язку на коротких хвилях (додаток 1). 

 

2. Воробйовій Людмилі Володимирівні, керівнику гуртків, методисту 

Полтавського ОЦНТТУМ ПОР, до 07 вересня 2021 року здійснювати прийом 

заявок від учасників змагань з електронної пошти Полтавського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної 

ради. 14 вересня 2021 року провести реєстрацію команд – учасників обласних 

відкритих змагань учнівської молоді з радіозв’язку на коротких хвилях. 
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3. Затвердити суддівську бригаду обласних відкритих змагань учнівської 

молоді з радіозв’язку на коротких хвилях у складі: 

Денисюк Д. В., завідувач відділу організаційно-масового Полтавського 

ОЦНТТУМ ПОР, 

Воробйова Л. В., керівник гуртків, методист Полтавського ОЦНТТУМ 

ПОР, 

Стадник І. А., керівник гуртків, методист Полтавського ОЦНТТУМ ПОР. 

 

4. Стаднику І. А., керівнику гуртків, методисту Полтавського ОЦНТТУМ 

ПОР, провести відеозйомку й фотографування команд учасників під час 

проведення заходу. 

 

5. Денисюку Д. В., завідувачу відділу організаційно-масового, підвести 

підсумки проведення обласних відкритих змагань учнівської молоді з 

радіозв’язку на коротких хвилях та підготувати проект наказу Департаменту 

освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації „Про підсумки 

проведення обласних відкритих змагань учнівської молоді з радіозв’язку на 

коротких хвилях”. 

 

6. Передерій Оксані Олександрівні, методисту Полтавського ОЦНТТУМ 

ПОР, здійснити інформаційне наповнення сайту Полтавського ОЦНТТУМ ПОР 

(http://pocnttumpor.at.ua/) з висвітлення результатів проведення обласних 

відкритих змагань учнівської молоді з радіозв’язку на коротких хвилях. 

 

7. Бухгалтерії Полтавського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради 

(КОНДРАТЕНКО О. М.) провести виплати в межах фонду кошторисних 

призначень (КЕКВ 2210) (додаток 2). 

 

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор                                                                          Володимир ДУБРОВА 

 

 

З наказом ознайомлені: 
 

Стадник І. А.  

Передерій О. О.  

Воробйова Л. В.  

 
Дмитро ДЕНИСЮК  



Додаток 1 

до наказу Полтавського 

ОЦНТТУМ ПОР 

  06.09.2021   № 66 

 

ПРОГРАМА 

проведення обласних відкритих змагань учнівської молоді з радіозв’язку на 

коротких хвилях 
 

14 вересня 2021 року 

Полтавський ОЦНТТУМ ПОР 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

проведення 

Відповідальні, члени журі 

1.  Заїзд та реєстрація учасників 

змагань 

(м. Полтава, вул. Покровська, 38, 

Полтавський обласний центр 

науково-технічної творчості 

учнівської молоді Полтавської 

обласної ради) 

8.00-9.00 Денисюк Дмитро 

Валерійович, завідувач 

відділу організаційно-

масового Полтавського 

ОЦНТТУМ ПОР, 

Воробйова Людмила 

Володимирівна, методист 

Полтавського ОЦНТТУМ 

ПОР 

2.  Відкриття обласних відкритих 

змагань учнівської молоді з 

радіозв’язку на коротких хвилях 

9.00-9.20 Дуброва Володимир 

Іванович, директор 

Полтавського ОЦНТТУМ 

ПОР,  

Гарашко Сергій 

Михайлович, Голова 

Громадського об’єднання 

Полтавського обласного 

відділення Ліги 

радіоаматорів України 

3.  Розташування учасників змагань 

на відкритій території  

(відстань 7-10 м між кожним 

учасником змагань).  

Розгортання радіостанцій, 

перевірка і налагодження. 

9.20-10.00 Денисюк Дмитро 

Валерійович, завідувач 

відділу організаційно-

масового Полтавського 

ОЦНТТУМ ПОР, 

Стадник Ігор 

Анатолійович, методист 

Полтавського ОЦНТТУМ 

ПОР, 

керівники команд 

4.  Проведення змагань: радіозв’язок 

у діапазоні 1,9 МГц (SSB-тест) 

10.00-10.40 Денисюк Д. В.,  

Стадник І. А. 



телефоном (два міні-тури по 20 

хв.) 

5.  Проведення змагань: радіозв’язок 

у діапазоні 1,9 МГц (SSB-тест) 

телефоном (англійською мовою) 

(два міні-тури по 20 хв.) 

10.40-11.20 Денисюк Д. В.,  

Стадник І. А. 

6.  Проведення змагань: радіозв’язок 

у діапазоні 1,9 МГц (CW-тест) 

телеграфом 

(три міні-тури по 10 хв.) 

11.30-12.00 Денисюк Д. В.,  

Стадник І. А. 

7.  Оформлення звітів учасників 

змагань. Здача оформлених звітів 

до журі змагань. 

12.00-13.00 Учасники змагань 

8.  Перерва на обід  13.00-14.00 Керівники команд 

9.  Перехресна перевірка звітів 

учасниками змагань  

(подвір’я – відкрита площа поруч 

з Полтавським ОЦНТТУМ ПОР) 

14.00-15.00 Учасники змагань 

10.  Підведення підсумків змагань 15.00-15.30 Журі змагань 

11.  Нагородження переможців 15.30-16.00 Дуброва В. І., директор 

Полтавського ОЦНТТУМ 

ПОР,  

Гарашко С. М., Голова ГО 

ПОВ ЛРУ, 

Денисюк Д. В., завідувач 

відділу організаційно-

масового Полтавського 

ОЦНТТУМ ПОР 

12.  Роз’їзд учасників після 16.30 Керівники команд 

 

Примітка: з Положеннями про проведення обласних відкритих змагань 

учнівської молоді з радіозв’язку на коротких хвилях можна ознайомитись на 

сайті Полтавського ОЦНТТУМ ПОР за посиланням:  

http://pocnttumpor.at.ua/load/umovi/polozhennja_pro_provedennja_oblasnikh_vidkri

tikh_ochnikh_zmagan_uchnivskoji_molodi_z_radiozv_39_jazku_na_korotkikh_khvil

jakh/2-1-0-61 

 

 

http://pocnttumpor.at.ua/load/umovi/polozhennja_pro_provedennja_oblasnikh_vidkritikh_ochnikh_zmagan_uchnivskoji_molodi_z_radiozv_39_jazku_na_korotkikh_khviljakh/2-1-0-61
http://pocnttumpor.at.ua/load/umovi/polozhennja_pro_provedennja_oblasnikh_vidkritikh_ochnikh_zmagan_uchnivskoji_molodi_z_radiozv_39_jazku_na_korotkikh_khviljakh/2-1-0-61
http://pocnttumpor.at.ua/load/umovi/polozhennja_pro_provedennja_oblasnikh_vidkritikh_ochnikh_zmagan_uchnivskoji_molodi_z_radiozv_39_jazku_na_korotkikh_khviljakh/2-1-0-61

