
Керівникам департаментів (управлінь) 
освіти і науки обласних, Київської міської 
державних (військово-цивільних) 
адміністрацій

Про сприяння у роботі Дитячого 
онлайн-радіо "Паляниця"

Шановні колеги! 
       
За підтримки Міністерства освіти і науки України Українським державним 

центром позашкільної освіти (далі - УДЦПО) за сприяння Одеського обласного 
гуманітарного центру позашкільної освіти і виховання 20 березня 2022 року 
створено Дитяче онлайн-радіо "Паляниця" (далі - Дитяче радіо).

Мета Дитячого радіо: збереження психічного здоров'я учасників освітнього 
процесу (здобувачів освіти, їхніх батьків, освітян), підтримка їх морального духу, 
патріотичне виховання засобами музичного мистецтва.

Прослуховування ефіру відбувається через мережу Інтернет за посиланням 
https://palianitcia.radio12345.com/ . Режим роботи Дитячого радіо 24/7.

Наразі аудіо-контент Дитячого радіо сформовано із записів виступів солістів 
і художніх колективів дітей та молоді (музичних, вокальних та літературно-
художніх (театральних) колективів та сольних виконавців закладів позашкільної та 
загальної середньої освіти, а також виступів лідерів учнівського самоврядування.

Для поповнення якісним аудіо-матеріалом просимо поширити інформацію 
про Дитяче радіо серед закладів освіти та, по-можливості, серед закладів сфери 
культури, які працюють з дітьми та учнівською молоддю (музичні школи, школи 
мистецтв, музичні студії тощо), з метою сприяння в отриманні аудіозаписів від 
зазначених закладів, зроблених колективами і солістами на студіях (в довоєнний 
період або в безпечних умовах зараз).

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96

E-mail: mon@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185

https://palianitcia.radio12345.com/


Прохання надсилати аудіо-матеріали на електронну адресу УДЦПО: 
konkurs.udcpo@gmail.com  згідно технічних вимог, що додаються.

Додаткова інформація за тел: 0673566139 - Сергій Косенко.
Додаток: на 1 арк.

 

З повагою
Заступник Міністра                                                                                Віра РОГОВА
 

Алла Середницька, (066) 734 65 83
                                                                                     
                                                                                       

mailto:konkurs.udcpo@gmail.com


Додаток до листа Міністерства освіти і 
науки України 

Основні технічні вимоги до аудіо-треків для розміщення на
 “Радіо Паляниця”

● Формат: звучання, наближене до радіо-ефіру, бажано mp3 320 kbps

● Назва аудіофайлу має бути латиницею, згідно Таблиці транслітерації 
українського алфавіту латиницею затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 27 січня 2010 р. N 55, та містити наступні дані: 
назва твору, виконавець або гурт, назва закладу, рік виконання.

            (Наприклад: Boje, Ukrainu sbereji. Ans.Ovatsia. Odeskiy PDYT, 2021)

● Ваші аудіо записи мають бути без тиші на початку та в кінці треку щоб 
запобігти паузам в ефірі, так як програма відтворення на он-лайн радіо 
«міксує» треки у плейлистах «кросфейдом», тобто накладанням 
завершення одного треку на початок іншого треку

● Прохання завчасно cформувати Ваші підписані аудіозаписи у Збірки, 
загальною тривалістю 30-60хв (щоб не надсилати окремими листами по 
1-2 файли)

● Просимо наявні матеріали (сформовані аудіо-збірки) завантажувати на 
файлообмінник з відкритим доступом та надіслати Ваше посилання на  
адресу: konkurs.udcpo@gmail.com



Марія Васюник-Кулієва 0672654476

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ЄДРПОУ: 38557639, 79008, вул. Просвіти, 4а, м. Львів, тел./факс (032)261-63-54,

електронна пошта: donloda@ukr.net,  вебсторінка: https://osvita.loda.gov.uа,  

Про сприяння у роботі Дитячого
онлайн-радіо «Паляниця»

Департамент освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації 

надсилає до відома та реагування лист Міністерства освіти і науки України від 

23.03.2022 № 1/3620-22.

Додаток: на 3 арк.

Директор Олег ПАСКА

______________ № _____________ на №                    від _____________

Керівникам органів управління 
освітою територіальних громад
Львівський обласний інститут 
післядипломної педагогічної 
освіти
Директорам закладів обласного 
підпорядкування

mailto:donloda@ukr.net
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