
 
 

 

 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

17.08.2021         Полтава                  № 308                                                                        

 

 

 

Про проведення обласних 

відкритих змагань учнівської 

молоді з радіозв’язку на 

коротких хвилях 

 

 

Відповідно до Положення про проведення обласних відкритих змагань 

учнівської молоді з радіозв’язку на коротких хвилях, затвердженого наказом 

Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації 

від 27 червня 2019 року № 253, зареєстрованого в Головному територіальному 

управлінні юстиції у Полтавській області від 12 липня 2019 року № 347/3464, з 

метою популяризації та подальшого розвитку радіоспорту в Україні серед 

учнівської молоді, підвищення рівня фізичної підготовки та технічної 

майстерності учасників 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести 14 вересня 2021 року обласні відкриті змагання учнівської 

молоді 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. 

 

2. Керівникам органів управління освітою сприяти участі учнівської 

молоді – вихованців радіоспортивних гуртків закладів позашкільної освіти, 

учнів закладів загальної середньої освіти, віком до 18 років (далі – команди) в 

обласних відкритих змаганнях учнівської молоді з радіозв’язку на коротких 

хвилях. Команда складається з 4 учасників та тренера – керівника команди.  
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3. Затвердити програму обласних відкритих змагань учнівської молоді з 

радіозв’язку на коротких хвилях (додаток). 

 

4. Відповідальність за проведення заходу покласти на директора 

Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Полтавської обласної ради ДУБРОВУ В. І. 

 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора Департаменту – начальника управління освітньою діяльністю 

ВЛАСЮК Г. Б. 

 

 

 

Директор                                                                                    Віта КОВАЛЬСЬКА 

 

 

 



 

Додаток 

до наказу Департаменту 

освіти і науки  

17.08.2021 № 308 

 

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 

 

 

Директор Полтавського обласного 

центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді 

Полтавської обласної ради 

 

 

 

(підписано) 

 

 

 

Володимир ДУБРОВА 
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