
 
 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ  
 

Н А К А З 
 

30 червня 2022 року                   м. Луцьк     №  151 
 

Про підсумки обласних відкритих 

змагань учнівської молоді  

з повітряних зміїв (дистанційний формат)  у 2021-2022 н.р. 

 
 

 

Відповідно до плану роботи управління освіти і науки 

облдержадміністрації на 2022 рік, з метою популяризації та подальшого 

розвитку технічних видів спорту серед учнівської молоді протягом червня          

2022 року відбулися обласні відкриті змагання учнівської молоді з повітряних 

зміїв (дистанційний формат)  у 2021-2022 н.р. 

  У заході взяло участь 19 учасників. Головна суддівська колегія 

відзначила цілеспрямовану роботу керівників гуртків щодо популяризації 

конструювання повітряних зміїв серед дітей та учнівської молоді. 

На підставі підсумкових матеріалів та рішення суддівської колегії 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати переможцями обласних відкритих змагань учнівської молоді з 

повітряних зміїв (дистанційний формат)  у 2021-2022 н.р. в особистому заліку, 

нагородити дипломами управління освіти і науки облдержадміністрації  

учнівську молодь в класах моделей:  

1.1. Клас моделей «З» - експериментальний змій довільної форми та 

розмірів: 

за зайняте І місце – Данильчука Євгена, вихованця комунального закладу 

«Луцький міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Луцької міської ради»; 

за зайняте ІІ місце – Касюка Дмитра, вихованця ООЗ НВК 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей" с. Зимне;  

за зайняте ІІІ місце – П’явку Максима, вихованця ЗПО «Ковельська 

міська станція юних техніків».  

1.2. Клас моделей «З1» - плоский змій геометричної форми та розміру 

(дельта, фігурний): 

за зайняте І місце – Клименка Влада, вихованця комунального закладу 

«Луцький міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Луцької міської ради»;  

за зайняте ІІ місце – Фостика Романа, вихованця ООЗ НВК 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей" с. Зимне;  



за зайняте ІІІ місце – Сладковського Владислава, вихованця ЗПО 

«Ковельська міська станція юних техніків». 

1.3. Клас моделей «З3» - об’ємний змій геометричної форми та розміру 

без жорсткого каркасу:  

за зайняте І місце – Кульчицького Ореста, вихованця Луцького міського 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

за зайняте ІІ місце – Бондарука Миколу, вихованця Горохівського               

ліцею № 2 Горохівської міської ради Луцького району Волинської області; 

 за зайняте ІІІ місце – Качана Ярослава, вихованця Горохівського               

ліцею № 2 Горохівської міської ради Луцького району Волинської області.  

1.4. Клас моделей «З5» -  пілотажний керований змій, довільної форми та 

розмірів: 

 за зайняте І місце – Данильчука Євгена, вихованця комунального закладу 

«Луцький міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Луцької міської ради»; 

 за зайняте ІІ місце – Фостика Романа, вихованця ООЗ НВК 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей" с. Зимне; 

за зайняте ІІІ місце – П’явку Максима, вихованця ЗПО «Ковельська 

міська станція юних техніків». 

2. Керівникам місцевих органів управління освітою проаналізувати 

результати обласних відкритих змагань учнівської молоді з повітряних зміїв 

(дистанційний формат)  у 2021-2022 н.р. та продовжити роботу щодо залучення 

вихованців до участі в масових заходах спортивно-технічного профілю 

науково-технічного напряму позашкільної освіти. 

3. 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                                                                  Людмила ПЛАХОТНА  

  
Марія Шух 712 363 

Світлана Твердохліб 727151  
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