
 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ 

ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

 

 

Н А К А З 
 

 
           02.11.2021                                    м. Полтава                                             № 87 

 

Про проведення відкритих 

заочних змагань Полтавської 

області з радіозв’язку на 

коротких хвилях 

 

 

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 

державної адміністрації від 08.10.2021 № 348 „Про проведення відкритих 

заочних змагань Полтавської області 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  

17 листопада 2021 року відкритих заочних змагань Полтавської області 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 відкритих заочних 

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

 

2. Воробйовій Людмилі Володимирівні, керівнику гуртків, методисту 

Полтавського ОЦНТТУМ ПОР, до 30 листопада 2021 року здійснювати прийом 

звітів учасників заочних змагань Полтавської області з радіозв’язку на 

 



2 

 

коротких хвилях на електронну пошту poltavaocnttum.konk@gmail.com 

Полтавського обласного центру  науково-технічної творчості учнівської молоді 

Полтавської обласної ради. 

 

3. Затвердити суддівську бригаду обласних відкритих змагань учнівської 

молоді з радіозв’язку на коротких хвилях у складі: 

Денисюк Дмитро Валерійович, завідувач відділу організаційно-масового 

Полтавського ОЦНТТУМ ПОР, 

Воробйова Людмила Володимирівна, керівник гуртків, методист 

Полтавського ОЦНТТУМ ПОР, 

Фоменко Оксана Олексіївна, суддя 1 категорії, керівник гуртка „Юні 

оператори аматорської служби радіозв’язку Херсонського Центру позашкільної 

роботи Херсонської міської ради (за згодою). 

 

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

підсумки проведення відкритих заочних змагань Полтавської області з 

радіозв’язку на коротких хвилях та підготувати проект наказу Департаменту 

освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації „Про підсумки 

проведення відкритих заочних змагань Полтавської області з радіозв’язку на 

коротких хвилях”. 

 

5. Передерій Оксані Олександрівні, методисту Полтавського ОЦНТТУМ 

ПОР, здійснити інформаційне наповнення сайту Полтавського ОЦНТТУМ ПОР 

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

заочних змагань Полтавської області з радіозв’язку на коротких хвилях. 

 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Виконувач обов’язків  

директора                                                                   Володимир ДУБРОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дмитро ДЕНИСЮК 

  



Додаток 1 

до наказу Полтавського 

ОЦНТТУМ ПОР 

  02.11.2021   № 87 

 

 

 

 

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

