
  
 

ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ 

ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

                             ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

Н А К А З 
 

   20.09.2021                                          м. Полтава                                         № 69 

 

Про підсумки 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” 

Полтавським обласним центром науково-технічної творчості учнівської молоді 

Полтавської обласної ради 14 вересня 2021 року були проведені обласні 

відкриті змагання учнівської молоді з радіозв’язку на коротких хвилях  

(далі – Змагання). 

У Змаганнях брали участь вихованці закладів позашкільної освіти, а саме: 

Диканського будинку дитячої та юнацької творчості Диканської селищної ради 

Полтавського району Полтавської області, Комунального закладу „Карлівський 

міський центр позашкільної освіти” Карлівської міської ради Полтавської 

області, Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді Полтавської обласної ради (всього – 12 учасників). 

Змагання проводилися з метою популяризації та подальшого розвитку 

радіоспорту в Україні серед учнівської молоді, підвищення рівня фізичної 

підготовки та технічної майстерності учасників. 

Програмою Змагань передбачалося проведення особисто-командної 

першості з радіозв’язку на малопотужних радіостанціях в діапазоні 1,9 МГц  

телефоном (SSB-тест), телефоном англійською мовою (SSB-ENG-тест), 

телеграфом (CW-тест) у вікових групах: молодша (8–14 років), середня  

(15–16 років), старша (17–18 років). 

На підставі підсумкових протоколів та рішень журі 

 

н а к а з у ю: 

 

1. Нагородити грамотами Полтавського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради керівників 

команд за активну роботу з обдарованими дітьми та якісну підготовку призерів 



обласних відкритих змагань учнівської молоді з радіозв’язку на коротких 

хвилях (додаток 1).  

 

2. Денисюку Д. В., завідувачу відділом організаційно-масового 

Полтавського ОЦНТТУМ ПОР, виготовити в електронному вигляді грамоти 

керівників команд та розмістити їх на сайті Полтавського ОЦНТТУМ ПОР 

разом з інформаційними матеріалами результатів проведення змагань. 

 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор              (підписано)                                        Володимир ДУБРОВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитро ДЕНИСЮК  



Додаток 1 

до наказу Полтавського 

ОЦНТТУМ ПОР 

  20.09.2021  № 69 

 

 

Список 

керівників команд, які нагороджуються грамотами Полтавського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Полтавської обласної ради за активну роботу з обдарованими дітьми та 

якісну підготовку призерів обласних відкритих змагань учнівської молоді з 

радіозв’язку на коротких хвилях 

 

 

1. Дєєва Марина Іванівна, директор Диканського будинку дитячої та 

юнацької творчості Диканської селищної ради Полтавського району 

Полтавської області, керівник гуртка „Юні оператори аматорської служби 

радіозв’язку”; 

2. Перепелиця Володимир Олексійович, керівник гуртка 

радіоелектронного конструювання Комунального закладу „Карлівський 

міський центр позашкільної освіти” Карлівської міської ради Полтавської 

області; 

3. Денисюка Дмитра Валерійовича, завідувача відділом організаційно-

масового, керівника гуртка „Юні аматори радіозв’язку” Полтавського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської 

обласної ради. 


