
 
 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

Н А К А З 
 

24 вересня 2020 року                     м. Луцьк              № 260 

 

Про підсумки обласних відкритих 

змагань учнівської молоді  

з судномодельного спорту 

 

Відповідно до плану роботи управління освіти, науки та молоді 

облдержадміністрації на 2020 рік, з метою популяризації та подальшого 

розвитку технічних видів спорту серед учнівської молоді з 18 по 20 вересня  

2020 року на базі оздоровчого табору «Сонячний» в с. Гаразджа Луцького 

району відбулися обласні відкриті змагання учнівської молоді з 

судномодельного спорту. 

  У заході взяло участь 6 команд (28 учасників), які представили заклади 

освіти Камінь-Каширського, Ківерцівського районів, міст Ковеля, Луцька, 

Нововолинська, Центр науково-технічної творчості учнівської молоді та  

комунальний заклад «Рівненський обласний центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді» Рівненської обласної ради згідно договору про співпрацю. 

Не взяли участі у заході учні закладів загальної середньої та позашкільної 

освіти Володимир-Волинського, Горохівського, Іваничівського, Ковельського, 

Луцького, Локачинського, Любешівського, Любомльського, Маневицького, 

Ратнівського, Рожищенського, Старовижівського, Турійського, Шацького 

районів та м. Володимира-Волинського, що говорить про низький 

організаційний рівень на місцях. 

Відповідно до рішення суддівської колегії 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. За перемогу в обласних відкритих змаганнях учнівської молоді з 

судномодельного спорту та досягнення високих результатів у командному 

заліку нагородити кубками та дипломами управління освіти і науки 

облдержадміністрації команди:  

за зайняте перше місце - Центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді; 

за зайняте друге місце – комунальний заклад «Рівненський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради;  

за зайняте третє місце – Ковельської міської станції юних техніків. 

2. Визнати переможцями обласних відкритих змагань учнівської молоді з 

судномодельного спорту в особистому заліку, нагородити медалями та 



дипломами управління освіти і науки облдержадміністрації  учнівську молодь в 

класах моделей:  

2.1. Клас моделей ЕН-600 «модель цивільного судна»: 

за зайняте І місце: 

-  Марчука Михайла, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді;  

за зайняте ІІ місце: 

- Верхломчука Дениса, вихованця загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня   

с. Суськ Ківерцівського району; 

за зайняте ІІІ місце: 

- Таргонського Миколу, вихованця комунального закладу «Рівненський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської 

обласної ради. 

2.2. Клас моделей ЕК-600 «модель військового судна»: 

за зайняте І місце: 

- Хом’яка Микиту, вихованця загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня          

с. Суськ Ківерцівського району; 

за зайняте ІІ місце: 

- Гошка Олександра, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді;  

за зайняте ІІІ місце: 

- Таргонського Миколу, вихованця комунального закладу «Рівненський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської 

обласної ради.  

2.3. Клас моделей F-3-E «радіокерована модель фігурного курсу»:  

за зайняте І місце: 

- Марчука Іллю, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді;  

за зайняте ІІ місце: 

- Шковелюка Назара, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді; 

за зайняте ІІІ місце: 

- Олійника Іллю, вихованця комунального закладу «Рівненський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської 

обласної ради. 

  2.4. Клас моделей F-2-U «радіокерована модель фігурного курсу»:  

за зайняте І місце: 

- Ревуцького Михайла, вихованця комунального закладу «Рівненський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської 

обласної ради;  

  за зайняте ІІ місце: 

- Книша Андрія, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді;  

 за зайняте ІІІ місце: 

- Верхломчука Дениса, вихованця загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня  

с. Суськ Ківерцівського району. 

 

 



2.5. Клас моделей FSR «радіокерована модель довільної конструкції»: 

за зайняте І місце: 

- Шковелюка Назара, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді;  

за зайняте ІІ місце: 

 - Марчука Іллю, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді; 

за зайняте ІІІ місце: 

- Олійника Іллю, вихованця комунального закладу «Рівненський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської 

обласної ради. 

3. За вагомий особистий внесок та креативний підхід до виховання 

підростаючого покоління, активну діяльність щодо виявлення, розвитку та 

підтримки творчо обдарованих дітей, підготовку команд-переможців обласних 

відкритих змагань учнівської молоді з судномодельного спорту нагородити 

грамотами управління освіти і науки облдержадміністрації керівників команд: 

- Юрчинську Галину Миронівну, завідувачку лабораторії Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

- Хоменчука Віталія Михайловича, керівника гуртків комунального 

закладу «Рівненський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді» Рівненської обласної ради; 

- Ілюшика Геннадія Григоровича, керівника гуртків Ковельської міської 

станції юних техніків. 

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

відділів освіти райдержадміністрацій, головам об’єднаних територіальних 

громад проаналізувати результати обласних відкритих змагань учнівської 

молоді з судномодельного спорту та продовжити роботу щодо залучення 

вихованців до участі в масових заходах 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 

Світлана Твердохліб 727151 
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