Репортаж з Науково-практичної конференції до
105-ї річниці радіоаматорства в Україні
Валерій Марценюк, UT8NV
Для участі у конференції зареєструвалось 29 ліцензованих радіоаматорів та п’ять
співчуваючих. На конференцію прибули радіоаматори із п’яти областей України (Вінницька
область – 24 радіоаматори, Київська
область
–
UT2UQ,
UT5UM,
Чернівецька область – UR5YBP,
Одеська область – UR5FKM,
Житомирська область – UT3XT).
Робота
конференції
розпочалася з вітального слова
голови Жмеринської міської ради
Віктора Петровича Кушніра, який
привітав учасників із початком
роботи конференції присвяченої
105-й
річниці
зародження
радіоаматорства в Україні. Голова
міської
ради
надав
коротку
історичну довідку з приводу роботи
у
місті
Жмеринка
двох
радіоаматорських
станцій,
підкреслив важливість цього факту
для популяризації українського та світового радіоаматорства,
запевнив радіоаматорів у своїй підтримці і навіть висловив
бажання в подальшому і самому долучитись до цієї цікавої
справи.
В подальшому слово було надано співголовам
Оргкомітету конференції Валерію Марценюку UT8NV і Віктору
Пащенко
UT2UQ. Валерій Марценюк привітав учасників
конференції з початком її роботи та доповнив історичний
екскурс голови міської ради відносно роботи у Жмеринці двох
перших радіоаматорських
станцій. Віктор Пащенко
звернув увагу присутніх на
необхідність знання своєї
історії,
тому
що
та
спільнота котра не знає
своєї історії, не має і
майбутнього.
Він
підкреслив нагальну необхідність роботи із молоддю, на що
звертає особливу увагу громадська спілка „Всеукраїнська
радіоаматорська ліга”, повідомив про початок роботи над
вдосконаленням Регламенту радіозв’язку України.
Згодом
учасники
конференції
перейшли
до
заслуховування науково-технічних доповідей. Першу таку
доповідь на тему аналізу історичного процесу становлення
радіосправи у світі зробив Валерій Марценюк. Посилаючись
на
історичні джерела
доповідач
навів
історичну
ретроспективу винайдення радіо на прикладі діяльності та

досягнень Бенжаміна Франкліна, Малона Луміса, Генріха Герца, Олівера Лоджа, Ніколи Тесла,
Олександра Попова, Гульєрмо Марконі та інших. На завершення доповіді Валерій Марценюк
закликав присутніх до участі у підготовці заходів наступного 2018 року у частині відзначення 150річниці проведення Малоном Лумісом перших у світі радіозвязків.
В подальшому слово для доповіді було надано Миколі
Хіхлачу UT3NQ, який довів до уваги присутніх результати своїх
архівних досліджень відносно становлення радіоаматорства в
Україні та світі. Доповідач окремо зупинився на особі Сергія
Жидковського та її оцінці сучасниками.
Третя доповідь Володимира
Андрієвського UR5NAN стосувалась
побудови нового типу УКХ антен типу
„конверт”. Ці антени мають значні
переваги перед іншими схожими
конструкціями у частині міцності та у
частині можливості швидкої зміни
поляризації, що дозволяє оперативно
отримувати збільшення рівня сигналу
при узгоджені поляризації антен кореспондентів.
Четверта
доповідь
за
матеріалами
наданими
Василем
Данишем UT0NN (який за сімейними
обставинами не зміг прибути на
зібрання) була доведена до уваги присутніх Валентином Пращуком
UT7NY. У цій доповіді увага присутніх була звернута на особливості
використання міжнародної програми для ведення апаратного
журналу типу LOTW.
Програма дозволяє отримувати в
автоматичному режимі підтвердження проведених радіозвязків та
використовувати ці підтвердження для отримання престижних
радіоаматорських нагород. В подальшому Валентином із залученням
групи радіоаматорів було продемонстровано організація цифрових
видів зв’язку та проведення при цьому реального зв’язку із одним із
французьких радіоаматорів.
Завершила цикл науково-технічних доповідей доповідь Віктора Березовського UT9NT під
назвою „Людина і світове радіоаматорство”. Перед оголошенням
перерви відбулось нагородження головою міської ради групи
Жмеринських
радіоаматорів
за
досягнення
в
розвитку
радіоаматорства на теренах міста і району. На перерві учасники
конференції були гостинно запрошені представникам міської ради до
участі у невеличкому фуршеті із пропозицією гарячої кави, чаю та
печива.
Після перерви робота конференції була продовжена у частині
підведення підсумків діяльності обласного спортивно-технічного
радіоклубу „ВОСТР” за перше півріччя 2017 року Коротку доповідь
на тему виконання завдань основних розділів плану діяльності
радіоклубу зробив голова ради радіоклубу Валерій Марценюк UT8NV
(спортивні заходи, робота «круглого столу», СПС, обмін картками,
підготовка до ювілейного 10-го Хемфесту, що пройде 25-27 серпня на
базі табору „Ювілейний” у селі Степашки). Тему продовжив заступник голови ради Валентин
Пращук UT7NY у частині підведення підсумків змагань, зайнятого першого місця у клубному
заліку Першостей Українського контест-клубу, роботи QSL-бюро, тощо. Про напрацювання Ради
у частині проведення „круглих столів” та роботи КТК (за перше півріччя 2017 року відкрилось 8
радіостанцій 3-ї категорії) повідомив Володимир Гнатовський UT7NS. В подальшому виступив
Олександр Голембієвський, який акцентував увагу присутніх на необхідності дотримуватись

принципової позиції у відносинах із структурами та представниками ЛРУ, виходячи із
неадекватної поведінки їх керівництва. Завершилась ця частина конференції нагородженням
переможців змагань дипломами, медалями та вимпелами, а також розіграшем лотереї по
додатковому нагородженню українських учасників „Кубка Жидковського 2017”.
Завершальним етапом конференції було прийняття звернень до голови Жмеринської
міської ради з приводу встановлення меморіальної дошки першому радіоаматору України Сергію
Жидковському, та до голови Вінницької ОДА з приводу відновлення в області підготовки
спеціалістів радіозв’язку з професії „радіооператор”, яка споріднена з цілим рядом військовооблікових спеціальностей. На завершення слово попросив учасник конференції із Житомирської
області Артем Бахур UT3XT для надання інформації з приводу активізації у Вінницькій області
виконання
програми
„Українська
флорафауна”.

Після завершення роботи конференції відбулась екскурсія в міський музей, після чого усі
бажаючі перейшли до неформального спілкування за столом кафе у вигляді дружнього фуршету.
місто Жмеринка, 16 липня 2017 року

