
 
 

 

 

 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
 

   УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ 

 

Н А К А З 

  

 

05 травня 2020 року                         м. Луцьк             № 143 

 

Про підсумки обласних відкритих 

заочних змагань з радіозв’язку 

на коротких хвилях «Лісова пісня» 

 

 

 

На виконання наказу управління освіти, науки та молоді 

облдержадміністрації від 27.01.2020 року № 32 «Про проведення обласних 

відкритих заочних змагань з радіозв’язку на коротких хвилях «Лісова пісня», з 

метою популяризації радіозв’язку на коротких хвилях, підвищення рівня 

патріотичного виховання учнівської молоді, підготовки їх до служби в 

Збройних силах України, активізації роботи колективних та індивідуальних 

дитячих аматорських радіостанцій 26 лютого поточного року за сприяння Ліги 

радіоаматорів Волині відбулися обласні відкриті заочні змагання з 

радіозв’язку на коротких хвилях «Лісова пісня».   

В змаганнях взяли участь 44 аматорські радіостанції та                                   

2 радіоспосторігача (120 учасників), які представили 14 областей України та 

місто Київ, з них 35 колективних, 2 індивідуальні радіостанції та 2 

радіоспосторігача.  

  Від Волинської області у змаганнях взяли участь 6 колективних, одна 

індивідуальна  радіостанція та 2 радіоспосторігача (23 учасники), які 

представили заклади освіти Старовижівського району (позивний UR4PWF),    

с. Машів Любомльського району (позивний UR4PXH), міст Володимира-

Волинського (позивний UR4PWB), Нововолинська (позивний UR4PWC), 

Ковеля (позивний UR4PWL), Центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді (позивний UR4PWJ), учень Машівського НВК Любомльського району 

Романюк Андрій (позивний UR3PBM) та учні Ковельської міської станції 

юних техніків Каштелян Марк (позивний USP-464), а також Чайніков 

Володимир (позивнийUSP-458).   

Захід показав високий рівень практичних умінь та навичок вихованців 

при користyваннi обладнанням радiостанцiй, що працюють на коротких 

хвилях. 



Змагання з радіозв’язку стимулюють учнів закладiв освіти до занять 

радiоаматорством, вирішують проблеми спілкування з однолітками,  

розвивають їх iндивiдуальнi здiбностi, сприяють допрофесiйнiй пiдготовцi, 

змiстовнiй органiзацiї дозвiлля учнiвської молодi, формують здоровий спосіб 

життя та основні життєві компетенції, яких вимагає від своїх громадян сучасне 

суспільство. 

До програми змагань входило проведення найбільшої кількості 

радіозв’язків між радіостанціями українською мовою, спостереження за їх 

роботою, вчасне подання звіту в електронному вигляді через електронну 

пошту.  

На підставі підсумкових матеріалів  суддівської колегії  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати переможцями та нагородити медалями та дипломами 

управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації: 

 -  за зайняте І місце - команду колективної радіостанції з позивним 

UR4PWC Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості (члени 

команди: Гузар Арсен, Шуба Нікіта, Кьолбл Владислав, Парамонов Назар,   

Шишук Максим, тренер Охманюк Євген Адамович); 

-  за зайняте ІІ місце - команду колективної радіостанції з позивним 

UR4PWJ  Центр науково-технічної творчості учнівської молоді ( члени 

команди: Кашуба Марія, Колба Богдан, Душак Юрій, тренер: Зінчук Віктор 

Олександрович); 

- за зайняте ІІІ місце — команду колективної радiостанцiї з позивним 

UR4PWL Ковельської мiської станцiї юних тexніків (члени команди: Петрук 

Анастасія, Зіньчук Марія, Балако Уляна, тренер: Пашкевич Микола 

Олександрович). 

2. Визнати переможцями та нагородити медалями та дипломами 

управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації: 

- оператора індивідуальної радіостанції  Орищука Станіслава (позивний 

UR3PBM), учня  Машівського НВК “ Школа І-ІІІ ст. - ДНЗ ” Любомльського 

району 

- радіоспостерігачів: 

- Каштеляна Марка (позивний USP-464), учня Гімназії №1 (ЯКОЇ Гімназії, 

повна назва)  

- Чайнікова Володимира (позивний USP-458), учня Ковельської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 ім. Лесі Українки Ковельської міської 

ради Волинської області.  

3. Нагородити дипломами управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації за участь в змаганнях: 

- команду колективної радіостанції з позивним UR4PWB Володимир-

Волинський Центр позашкільної освіти (члени команди: Мельничук Дмитро, 

Максимов Андрій, Киричук Петро, тренер Гаган Валентин Федорович); 



- команду колективної радіостанції з позивним UR4PXH Машівського 

навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад" (члени команди: Соломянюк Роман, Орищук 

Артур, Дяк Богдан, Орищук Назар, тренер Романюк Олесандр Миколайович); 

- команду колективної радіостанції UR4PWF Старовижівського будинку 

школяра (члени команди: Барановський Максим, Сушинець Владислав, 

тренер: Романчук Віктор Панасович); 

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

відділів освіти райдержадміністрацій, головам об’єднаних територіальних 

громад проаналізувати результати участі дітей та учнівської молоді в обласних 

відкритих заочних змаганнях з радіозв’язку на коротких хвилях «Лісова 

пісня», розглянути можливість відкриття колективних та індивідуальних 

дитячих радіостанцій на базі закладів загальної середньої та позашкільної 

освіти з метою підготовки учасників масових заходів спортивно-технічного 

профілю науково-технічного напряму позашкільної освіти. 

5. 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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