
 

 

 

 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 
 

 20.09.2021     м. Полтава     № 337 

 

Про підсумки 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, 

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 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити дипломами Департаменту освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації та медалями переможців і призерів обласних 
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відкритих змагань учнівської молоді з радіозв’язку на коротких хвилях 

(додаток 1). 

 

2. Керівникам органів управління освітою, керівникам закладів 

позашкільної освіти обласного підпорядкування проаналізувати результати 

Змагань та сприяти подальшій активізації науково-технічного напрямку роботи 

в закладах позашкільної освіти. 

 

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора Департаменту – начальника управління освітньою діяльністю 

ВЛАСЮК Г. Б. 

 

 

Директор                                                                                  Віта КОВАЛЬСЬКА 

 



 

Додаток 1 

до наказу Департаменту 

освіти і науки 

20.09.2021  № 337 

 

 

Список 

переможців та призерів обласних відкритих змагань учнівської молоді з 

радіозв’язку на коротких хвилях в особистому заліку 

 

SSB тест (телефонний тур) 

 

Вікова група 8 – 14 років 

 

І місце 

 
Васецький Роман, вихованець гуртка „Юні аматори радіозв’язку” 

Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Полтавської обласної ради; 

Русін Михайло, вихованець гуртка „Юні аматори радіозв’язку” 

Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Полтавської обласної ради. 

 

ІІ місце  

 

Яковенко Богдан, вихованець гуртка „Юні аматори радіозв’язку” 

Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Полтавської обласної ради; 

Білокінь Ілля, вихованець гуртка радіоелектронного конструювання 

Комунального закладу „Карлівський міський центр позашкільної освіти” 

Карлівської міської ради Полтавської області. 

 

ІІІ місце  

 
Чипенко Станіслав, вихованець гуртка „Юні оператори аматорської 

служби радіозв’язку” Диканського будинку дитячої та юнацької творчості 

Диканської селищної ради Полтавського району Полтавської області; 

Рокотянський Владислав, вихованець гуртка „Юні оператори аматорської 

служби радіозв’язку” Диканського будинку дитячої та юнацької творчості 

Диканської селищної ради Полтавського району Полтавської області; 

Наливка Олександр, вихованець гуртка радіоелектронного 

конструювання Комунального закладу „Карлівський міський центр 

позашкільної освіти” Карлівської міської ради Полтавської області. 
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Вікова група 15 – 16 років 

 

І місце 

 
Кізілов Дмитро, вихованець гуртка „Юні аматори радіозв’язку” 

Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Полтавської обласної ради.  

 

Вікова група 17 – 18 років 

 

І місце 

 
Стрижак Михайло, вихованець гуртка „Юні оператори аматорської 

служби радіозв’язку” Диканського будинку дитячої та юнацької творчості 

Диканської селищної ради Полтавського району Полтавської області. 

 

ІІ місце 

 
Кіяшко Дмитро, вихованець гуртка радіоелектронного конструювання 

Комунального закладу „Карлівський міський центр позашкільної освіти” 

Карлівської міської ради Полтавської області. 

 

ІІІ місце 

 
Краснянський Назар, вихованець гуртка „Юні оператори аматорської 

служби радіозв’язку” Диканського будинку дитячої та юнацької творчості 

Диканської селищної ради Полтавського району Полтавської області; 

Старостін Михайло, вихованець гуртка „Юні аматори радіозв’язку” 

Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Полтавської обласної ради. 

 

SSB-ENG тест (телефонний тур англійською мовою) 

 

Вікова група 8 – 14 років 

 

І місце 

 

Рокотянський Владислав, вихованець гуртка „Юні оператори аматорської 

служби радіозв’язку” Диканського будинку дитячої та юнацької творчості 

Диканської селищної ради Полтавського району Полтавської області. 
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ІІ місце 

 

Чипенко Станіслав, вихованець гуртка „Юні оператори аматорської 

служби радіозв’язку” Диканського будинку дитячої та юнацької творчості 

Диканської селищної ради Полтавського району Полтавської області; 

Русін Михайло, вихованець гуртка „Юні аматори радіозв’язку” 

Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Полтавської обласної ради. 

 

ІІІ місце 
 

Васецький Роман, вихованець гуртка „Юні аматори радіозв’язку” 

Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Полтавської обласної ради. 

 

Вікова група 15 – 16 років 

 

І місце 

 

Кізілов Дмитро, вихованець гуртка „Юні аматори радіозв’язку” 

Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Полтавської обласної ради.  

 

Вікова група 17 – 18 років 

 

І місце 

 

Стрижак Михайло, вихованець гуртка „Юні оператори аматорської 

служби радіозв’язку” Диканського будинку дитячої та юнацької творчості 

Диканської селищної ради Полтавського району Полтавської області. 

 

ІІ місце 
 

Старостін Михайло, вихованець гуртка „Юні аматори радіозв’язку” 

Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Полтавської обласної ради. 

 

ІІІ місце 
 

Краснянський Назар, вихованець гуртка „Юні оператори аматорської 

служби радіозв’язку” Диканського будинку дитячої та юнацької творчості 

Диканської селищної ради Полтавського району Полтавської області. 
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CW тест (телеграфний тур) 

 

Вікова група 15 – 16 років 

 

І місце 

 

Кізілов Дмитро, вихованець гуртка „Юні аматори радіозв’язку” 

Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Полтавської обласної ради. 

 

Вікова група 17 – 18 років 

 

І місце 

 
Стрижак Михайло, вихованець гуртка „Юні оператори аматорської 

служби радіозв’язку” Диканського будинку дитячої та юнацької творчості 

Диканської селищної ради Полтавського району Полтавської області. 

 

ІІ місце 

 
Краснянський Назар, вихованець гуртка „Юні оператори аматорської 

служби радіозв’язку” Диканського будинку дитячої та юнацької творчості 

Диканської селищної ради Полтавського району Полтавської області. 

 

Список 

переможців та призерів обласних відкритих змагань учнівської молоді з 

радіозв’язку на коротких хвилях в командному заліку 
 

1 місце – Полтавський обласний центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді Полтавської обласної ради. 

 

2 місце – Диканський будинок дитячої та юнацької творчості Диканської 

селищної ради Полтавського району Полтавської області. 

 

3 місце – Комунальний заклад „Карлівський міський центр позашкільної 

освіти” Карлівської міської ради Полтавської області. 

 

 

Директор Полтавського обласного 

центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді 

Полтавської обласної ради 

 

 

 

(підписано) 

 

 

 

Володимир ДУБРОВА 
 


