
  
 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

Н А К А З 
 

28 серпня 2020 року                             м. Луцьк                                              № 224 

 

Про проведення обласних  

відкритих змагань учнівської  

молоді зі спортивної радіопеленгації 
 

Відповідно до плану роботи управління освіти і науки на 2020 рік, з метою 

популяризації науково-технічної творчості серед дітей та учнівської молоді 

  

НАКАЗУЮ: 

 

1. Центру науково-технічної творчості учнівської молоді                    

(Стельмащук І.А.)  провести  з 18 по 20 вересня 2020 року в лісовому масиві    с. 

Гаразджа  Луцького району обласні відкриті змагання учнівської молоді зі 

спортивної радіопеленгації відповідно до Положення, затвердженого наказом 

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації від 17 серпня  2018 року 

№ 431 «Про затвердження Положення про обласні відкриті змагання учнівської 

молоді зі спортивної радіопеленгації», зареєстрованого в Головному 

територіальному управлінні юстиції у Волинській області 23 серпня 2018 року за 

№ 64/1705. 

2. Склад організаційного комітету обласних відкритих змагань учнівської 

молоді зі спортивної радіопеленгації додається. 

3. Програма проведення обласних відкритих змагань учнівської молоді зі 

спортивної радіопеленгації додається. 

4. Начальникам управлінь освіти міських (міст обласного значення) рад, 

відділів освіти райдержадміністрацій, головам об’єднаних територіальних громад: 

4.1. Провести організаційну роботу щодо залучення учнівської молоді до 

участі в заході. 

4.2. Витрати на проїзд в обидва напрямки учасникам змагань, оплату 

відрядження, орієнтовну вартість проживання від 85 грн./добу керівникам команд 

віднести за рахунок організації, що відряджає. 

4.3. Забезпечити участь команд в обласних відкритих змаганнях учнівської 

молоді зі спортивної радіопеленгації в складі 5 осіб: 4 учасники, 1 керівник 

команди. 

4.4. Відповідальність за збереження життя і здоров’я учасників змагань та 

дотримання протиепідемічних заходів на період карантину у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) в дорозі та під час проведення 

заходу  покласти на особу, що супроводжує команду. 



5. Заїзд та реєстрація учасників обласних відкритих змагань учнівської 

молоді зі спортивної радіопеленгації 18 вересня 2020 року до 1430 за адресою: 

оздоровчий табір «Сонячний» с. Гаразджа Луцького району. Проїзд від 

автостанції № 1 маршрутним таксі № 230-а, від гіпермаркету «Там-Там» 

маршрутним таксі № 3, тролейбусом № 3 «Лісництво - Гаразджа». Попередні 

заявки про участь в заході подати до 14 вересня 2020 року на електронну адресу: 

volyncnttum@gmail.com. 

6. Централізованій бухгалтерії управління освіти, науки та молоді 

облдержадміністрації (Стульська М.Г.) здійснити оплату витрат за рахунок 

видатків на КПКВК 0611162 за рахунок «Регіональної комплексної програми 

розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки» згідно кошторису.  

7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

начальника управління Соломіну Т.І. 

 

 

 

Начальник управління                                              Людмила ПЛАХОТНА   

 

Ігор Стельмащук 712 363 
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  Додаток  

до наказу управління освіти і науки 

облдержадміністрації  

від   ___________   №   _____ 

 

 

Програма проведення обласних відкритих змагань учнівської 

молоді зі спортивної радіопеленгації 

 

18 вересня 2020 року 

До 1430  – заїзд, реєстрація учасників змагань 

        оздоровчий табір «Сонячний» (с. Гаразджа, Луцького району) 

Гудько І.В., Снітко Р.Л., Михальчук І.С. 

1430 – 1500 – відкриття змагань. 

  Вітальне слово  

Стельмащук І.А., т.в.о. директора ЦНТТУМ 

           «Спортивна радіопеленгація – поєднання фізичної, технічної, 

тактичної та розумової підготовки» 

Шух М.Я., заступник директора з НВР ЦНТТУМ 

1500 – 1530 – перерва на обід  

1530 – 1600  – поселення на нічліг 

1600 – 1800  – вечір біля вогнища «У колі однодумців» 

 

19 вересня 2020 року 

0830 – 1030 – перевірка радіоапаратури в діапазоні 144 – 146 мГц (на старті) 

1030 – 1230 – пошук передавачів в діапазоні 144 – 146 мГц 

1230 – 1300 – перерва на обід  

1300 – 1330 – підведення підсумків етапу змагань в діапазоні 144 – 146 мГц 

Суддівська колегія 

1330 – 1400  – перевірка радіоапаратури в діапазоні 3,5 – 3,6 мГц (пробні старти) 

1400 – 1500  – перевірка радіоапаратури в діапазоні 3,5 – 3,6 мГц (на старті) 

1500 – 1700  – пошук передавачів в діапазоні 3,5 – 3,6 мГц 

1700 – 1800  – підведення підсумків етапу змагань в діапазоні 3,5 – 3,6 мГц 

Суддівська колегія 

1800– 1900 – дискусія «Спортивна радіопеленгація: шляхи розвитку та перепони» 

 

20 вересня 2020 року 

0830 – 1030 – спортивне радіо орієнтування (спринт) в діапазоні 3,5 мГц 

1030 – 1130  – перевірка радіоапаратури в діапазоні 3,5 – 3,6 мГц (на старті) 

1130 – 1200 – перерва на обід  

1200 – 1300  – підведення підсумків етапу змагань  

Суддівська колегія 

1300 – 1400  – нагородження переможців обласних відкритих змагань учнівської 

                      молоді зі спортивної радіопеленгації. Закриття змагань 

Після 1400 – від’їзд учасників заходу 

 

Т.в.о. директора                                                                      Ігор СТЕЛЬМАЩУК              



                                                 Додаток  

до наказу управління освіти, науки 

та молоді облдержадміністрації  

від   __________   №   ______ 

 

Склад організаційного комітету обласних відкритих 

змагань  учнівської молоді зі спортивної радіопеленгації 

 

Стельмащук Ігор Анатолійович, т.в.о. директора Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти і науки Волинської 

облдержадміністрації; 

Цимбалюк Іван Лук’янович, заступник директора з навчально-методичної 

роботи Центру науково-технічної творчості учнівської молоді управління освіти і 

науки Волинської облдержадміністрації; 

Шух Марія Ярославівна, заступник директора з навчально-виховної роботи 

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді управління освіти і науки 

Волинської облдержадміністрації; 

Гудько Ірина Віталіївна, завідувачка спортивно-технічного відділу Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді управління освіти і науки 

Волинської облдержадміністрації; 

Снітко Руслана Леонідівна, методист спортивно-технічного відділу Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді управління освіти і науки 

Волинської облдержадміністрації; 

Михальчук Ірина Семенівна, завідувачка лабораторії інноваційних 

технологій Центру науково-технічної творчості учнівської молоді управління 

освіти і науки Волинської облдержадміністрації; 

Лукащук Катерина Андріївна, культорганізатор Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді управління освіти і науки Волинської 

облдержадміністрації. 

 
 

 

Т.в.о. директора                                                                      Ігор СТЕЛЬМАЩУК 

  


	ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
	Н А К А З
	Про проведення обласних
	відкритих змагань учнівської
	молоді зі спортивної радіопеленгації
	5. Заїзд та реєстрація учасників обласних відкритих змагань учнівської молоді зі спортивної радіопеленгації 18 вересня 2020 року до 1430 за адресою: оздоровчий табір «Сонячний» с. Гаразджа Луцького району. Проїзд від автостанції № 1 маршрутним таксі №...
	6. Централізованій бухгалтерії управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації (Стульська М.Г.) здійснити оплату витрат за рахунок видатків на КПКВК 0611162 за рахунок «Регіональної комплексної програми розвитку освіти Волинської області на 20...
	Програма проведення обласних відкритих змагань учнівської
	молоді зі спортивної радіопеленгації (1)
	1300 – 1400  – нагородження переможців обласних відкритих змагань учнівської
	молоді зі спортивної радіопеленгації. Закриття змагань
	Після 1400 – від’їзд учасників заходу


