
 
 

 

 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

08.10.2021                                                       Полтава                                      № 348 

 

 

 

Про проведення відкритих 

заочних змагань Полтавської 

області з радіозв’язку на 

коротких хвилях 

 

 

Відповідно до Положення про проведення відкритих заочних змагань 

Полтавської області з радіозв’язку на коротких хвилях, затвердженого наказом 

Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації 

від 03 грудня 2020 року № 363 „Про затвердження та внесення змін до деяких 

положень про проведення обласних конкурсів, змагань, зльоту, виставки, 

колоквіуму” зареєстрованого в Північно-Східному міжрегіональному 

управлінні Міністерства юстиції (м. Суми) 09 грудня 2020 розу за № 228/228, з 

метою підвищення рівня національно-патріотичного виховання дітей та молоді, 

активізації роботи колективних та індивідуальних аматорських радіостанцій, 

стимулювання творчого, інтелектуального, духовного, фізичного розвитку 

учнівської молоді та задоволення її потреб в творчій самореалізації 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести 17 листопада 2021 року відкриті заочні змагання Полтавської 

області з радіозв’язку на коротких хвилях 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. 

 

2. Керівникам органів управління освітою сприяти участі команд 

колективних радіостанцій учнівської молоді – вихованців закладів 

позашкільної освіти, учнів закладів загальної середньої освіти, професійної 

(професійно-технічної) освіти, віком до 18 років, операторів індивідуальних 

радіостанцій до 18 років включно та операторів індивідуальних радіостанцій 

старших за 18 років у відкритих заочних змаганнях Полтавської області з 
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радіозв’язку на коротких хвилях. До складу команди колективної радіостанції 

входять від 2 до 4 операторів.  

 

3. Затвердити програму проведення відкритих заочних змагань 

Полтавської області 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  

08.10.2021  № 348 

 

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 „Дистанційні конкурси”, „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 

 

 

 

Директор Полтавського обласного 

центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді 

Полтавської обласної ради 

 

 

 

(підписано) 

 

 

 

 

Володимир ДУБРОВА 

 

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

