
 
 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

Н А К А З 
 

31 травня 2021 року                            м. Луцьк                №  210 

 

Про підсумки обласних відкритих 

змагань учнівської молоді  

з авіамодельного спорту 
 

Відповідно до плану роботи управління освіти і науки  

облдержадміністрації на 2021 рік, з метою популяризації та подальшого розвитку 

технічних видів спорту серед учнівської молоді з 21 по 23 травня     2021 року на 

базі закладів освіти міста Ковеля відбулися обласні відкриті змагання учнівської 

молоді з авіамодельного спорту. 

  У заході взяло участь 6 команд (35 учасників). Головна суддівська колегія 

відзначила зростання спортивно-технічної майстерності дітей, їх теоретичної та 

практичної підготовки, засвідчила цілеспрямовану роботу керівників гуртків 

щодо популяризації авіамоделювання серед дітей та учнівської молоді.  

  

На підставі підсумкових матеріалів та рішення суддівської колегії 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. За перемогу в обласних відкритих змаганнях учнівської молоді з 

авіамодельного спорту та досягнення високих результатів у командному заліку 

нагородити кубками та дипломами управління освіти і науки 

облдержадміністрації команди: 

за зайняте перше місце – ЗПО «Станція юних техніків» Камінь-Каширської 

міської ради; 

за зайняте друге місце – Центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді Волинської обласної ради;  

за зайняте третє місце – ЗПО «Ковельська міська станція юних техніків». 

2. За перемогу в обласних відкритих змаганнях учнівської молоді з 

авіамодельного спорту та досягнення високих результатів у командному заліку 

моделей класу «метальний планер» нагородити кубками та дипломами управління 

освіти і науки облдержадміністрації команди: 

за зайняте перше місце – ЗЗСО «Камінь-Каширський ліцей № 2» Камінь-

Каширської міської ради; 

за зайняте друге місце – КЗ «Луцький міський центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді»;  

за зайняте третє місце – Центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді Волинської обласної ради. 



3. Визнати переможцями обласних відкритих змагань учнівської молоді з 

авіамодельного спорту в особистому заліку, нагородити медалями та дипломами 

управління освіти і науки облдержадміністрації  учнівську молодь в класах 

моделей:  

3.1. Клас моделей «метальний планер»: 

за зайняте І місце –  Дерев’янчука Давида, вихованця Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради; 

за зайняте ІІ місце – Перещука Романа, вихованця ЗЗСО «Камінь-

Каширський ліцей № 2» Камінь-Каширської міської ради; 

за зайняте ІІІ місце – Чирка Михайла, вихованця ЗЗСО «Камінь-

Каширський ліцей № 2» Камінь-Каширської міської ради. 

3.2. Клас моделей «F-2-A» - швидкісний літак: 

за зайняте І місце – Дяка Павла, ЗЗСО «Камінь-Каширський ліцей № 2» 

Камінь-Каширської міської ради; 

за зайняте ІІ місце – Мороза Дмитра, вихованця ЗПО «Станція юних 

техніків» Камінь-Каширської міської ради; 

за зайняте ІІІ місце – Сарапіна Назара, вихованця ЗПО «Ковельська міська 

станція юних техніків».  

3.3. Клас моделей «F-2-B» - пілотажний літак: 

за зайняте І місце – Лисицю Назара, вихованця ЗПО «Ковельська міська 

станція юних техніків»; 

за зайняте ІІ місце – Карпову Софію, вихованку Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Волинської обласної ради; 

за зайняте ІІІ місце – Дмитрука Миколу, вихованця ЗПО «Станція юних 

техніків» Камінь-Каширської міської ради. 

3.4. Клас моделей «F-4-B» - копія, напів-копія літака:  

за зайняте І місце – Вахарика Юрія, вихованця ЗПО «Станція юних 

техніків» Камінь-Каширської міської ради;  

  за зайняте ІІ місце – Карпову Софію, вихованку Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Волинської обласної ради; 

 за зайняте ІІІ місце – Панасенка Леонтія, вихованця Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради. 

3.5. Клас моделей «F-5-A» - радіокерована модель літака: 

за зайняте І місце – Ковальчука Арсена, вихованця Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради; 

за зайняте ІІ місце – Гемонова Олексія, вихованця ЗПО «Ковельська міська 

станція юних техніків»;  

за зайняте ІІІ місце – Голярчука Владислава, вихованця ЗПО «Ковельська 

міська станція юних техніків». 

3.6. Клас моделей «F-2-D» - повітряний бій:  

за зайняте І місце – Дмитрука Миколу, вихованця ЗПО «Станція юних 

техніків» Камінь-Каширської міської ради; 

за зайняте ІІ місце – Карпову Софію, вихованку Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Волинської обласної ради; 

 за зайняте ІІІ місце – Лисицю Назара, вихованця ЗПО «Ковельська міська 

станція юних техніків». 

4. 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 авіамодельного спорту нагородити 

грамотами управління освіти і науки облдержадміністрації керівників команд: 

Остапука Валентина Яковича, керівника гуртків ЗЗСО «Камінь-Каширський 

ліцей № 2» Камінь-Каширської міської ради; 

Денисова Сергія Володимировича, керівника гуртків КЗ «Луцький міський 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді»;  

Кадлубицького Павла Івановича, керівника гуртків Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради;  

Калюха Сергія В’ячеславовича, керівника гуртків ЗПО «Станція юних 

техніків» Камінь-Каширської міської ради; 

- Михалевича Анатолія Івановича, керівника гуртків ЗПО «Ковельська 

міська станція юних техніків»; 

5. Керівникам місцевих органів управління освітою проаналізувати 

результати проаналізувати результати обласних відкритих змагань учнівської 

молоді з авіамодельного спорту та продовжити роботу щодо залучення 

вихованців до участі в масових заходах спортивно-технічного профілю науково-

технічного напряму позашкільної освіти. 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника – 

начальника відділу дошкільної та загальної середньої освіти управління освіти і 

науки обласної державної адміністрації Соломіну Т. І. 

 

 

 

Начальник управління                                                         Людмила ПЛАХОТНА   

 

 
Ігор Стельмащук 712 363 

Світлана Твердохліб 727151  
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