
 

 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

Н А К А З 
 

11 лютого 2022 року                   м. Луцьк              №  51 

 

Про проведення обласних відкритих                                                     

змагань учнівської молоді з автомодельного  

спорту (трасові, кімнатні кордові моделі) 
 

На виконання Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів для 

педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 2022 рік, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 грудня 

2021 року № 1379,  «Регіональної комплексної програми розвитку освіти 

Волинської області на 2018-2022 роки», затвердженої рішенням сесії 

Волинської обласної ради від 08 лютого 2018 року  відповідно до наказів 

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації від 29 січня 2018 року 

№ 34 «Про затвердження Положення про обласні відкриті змагання учнівської 

молоді з автомодельного спорту (трасові моделі)», зареєстрованого в 

Головному управлінні юстиції 01 лютого 2018 року за № 12/1653, від 08 лютого 

2018 року № 57 «Про затвердження Положення про обласні відкриті змагання 

учнівської молоді з автомодельного спорту (кімнатні кордові моделі)», 

зареєстрованого в Головному управлінні юстиції 13 лютого 2018 року за 

№ 15/1656, з метою популяризації технічних видів спорту серед учнівської 

молоді 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести з дотриманням законодавства України в частині запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 26 лютого 2022 року на базі Центру 

позашкільної освіти Волинської обласної ради обласні відкриті змагання 

учнівської молоді з автомодельного спорту (трасові, кімнатні кордові моделі). 

2. Затвердити програму проведення обласних відкритих змагань 

учнівської молоді з автомодельного спорту (трасові, кімнатні кордові моделі), 

що додається. 

3. Затвердити склад організаційного комітету та суддівських колегій  

обласних відкритих змагань учнівської молоді з автомодельного спорту 

(трасові, кімнатні кордові моделі), що додається. 

4. Керівникам місцевих органів управління освітою, директорам ліцеїв 

обласного підпорядкування: 



4.1. Подати до 21 лютого 2022 року заявки на участь  в змаганнях учнів  

на електронну адресу Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради 

volyncnttum@gmail.com; 

4.2. Забезпечити участь учнівської молоді в змаганнях; 

4.3. Здійснити оплату витрат на проїзд учасників змагань та відрядження 

керівників команд; 

4.4. Покласти на осіб, які супроводжують команду, відповідальність за 

збереження життя і здоров’я учасників змагань у дорозі та під час проведення 

заходу. 

5. Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради (т.в.о. директора  

Філіпчук О.Р.): 

5.1. Забезпечити організаційно-методичний супровід обласних відкритих 

змагань учнівської молоді з автомодельного спорту (трасові, кімнатні кордові 

моделі); 

5.2. Здійснити оплату витрат на проведення змагань за рахунок видатків 

на КПКВК 0611142 за рахунок «Регіональної комплексної програми розвитку 

освіти Волинської області на 2018-2022 роки» відповідно до затвердженого 

кошторису; 

5.3. Сформувати команду області та забезпечити її участь у 

Всеукраїнських змаганнях. 

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                                                 Людмила ПЛАХОТНА   

 

 

 
Оксана Філіпчук 712 363 

Лариса Роговська 727151  
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

____________ № _______ 
 

Програма 

 проведення обласних відкритих змагань  

учнівської молоді з автомодельного спорту  

(трасові, кімнатні кордові моделі) 
 

До  10:00 -  заїзд,  реєстрація  учасників змагань                       

10:00 - 10:10 - засідання  суддівської колегії,  розподіл обов'язків                      

10:10 - 11:00 - відкриття заходу   

Вітальні слова:  

Філіпчук О.Р., т.в.о. директора  Центру позашкільної освіти Волинської 

обласної ради;                

Обговорення організаційних питань змагань з автомодельного спорту 

(трасові, кімнатні кордові) та карантинних обмежень на час заходу 

 Цимбалюк  І.Л., заступник директора з навчально-методичної роботи 

Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради 

Обговорення умов проведення змагань з автомодельного спорту (трасові, 

кімнатні кордові моделі):  

Кадлубицький П.І., головний суддя обласних відкритих змагань з 

автомодельного спорту (трасові моделі)  

Музичук А.О., головний суддя обласних відкритих змагань з 

автомодельного спорту (кімнатні кордові моделі)  

 

Трасові моделі 

11:00 - 11:30 – підготовка моделей до запусків. Пробні запуски 

            учасники змагань 

11:30 - 14:00 – запуск моделей: «Євроспорт стандарт”,  “Вантажівка” 

14:00 - 15:00  – перерва на обід  

15:00 - 17:00 – запуск моделей: G-33,  “Retro”, F-1, G-12 

17:00 - 18:00  - засідання суддівської колегії. Підбиття підсумків змагань 

 

Кімнатні кордові моделі 

11:00 - 12:00 – стендова оцінка моделей: ЕЛ – К, ЕЛ – О  

                          суддівська колегія (каб. 326) 

11:00 - 12:00 – підготовка моделей до запусків. Пробні запуски 

                                           учасники змагань 

12:00 - 14:00 – запуск моделей: ЕЛ - іграшка, ЕЛ – АЕРО, ЕЛ – К, ЕЛ – О  

                  (1 спроба) 



14:00 - 15:00  - перерва на обід  

15:00 - 17:00 - запуск моделей: ЕЛ - іграшка, ЕЛ – АЕРО, ЕЛ – К, ЕЛ – О  

                  (2 спроба) 

17:00 - 18:00  - засідання суддівської колегії. Підведення підсумків змагань 

18:00 - 18:30 – нагородження переможців. Закриття змагань. 

 

 

 
 

Т.в.о. директора                                                                        Оксана ФІЛІПЧУК 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

____________ № _______ 

 

 

Склад  організаційного комітету обласних відкритих  

змагань учнівської молоді з автомодельного спорту  

(трасові, кімнатні кордові моделі) 

 

Філіпчук Оксана Романівна, т.в.о. директора Центру позашкільної освіти 

Волинської обласної ради; 

Цимбалюк Іван Лук’янович, заступник директора з навчально-методичної 

роботи Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради; 

Шух Марія Ярославівна, заступник директора з навчально-виховної 

роботи Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради; 

Гудько Ірина Віталіївна, завідуюча відділом організаційно-масової 

роботи спортивно-технічного відділу Центру позашкільної освіти Волинської 

обласної ради; 

Добровольський Любомир Олександрович, інженер-електронщик Центру 

позашкільної освіти Волинської обласної ради. 

 

 

Т.в.о. директора                                                                        Оксана ФІЛІПЧУК 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

____________ № _______ 

 

 

Склад  суддівської колегії обласних відкритих  

змагань учнівської молоді з автомодельного спорту  

(трасові моделі) 

 

Кадлубицький П.І., керівник гуртків Центру позашкільної освіти 

Волинської обласної ради - головний суддя;  

Михальчук І.С., завідуюча лабораторією інноваційних технологій - 

головний секретар. 

 

 

Т.в.о. директора                                                                          Оксана ФІЛІПЧУК 

 

 

  



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

____________ № _______ 

 

 

Склад суддівської колегії обласних відкритих  

змагань учнівської молоді з автомодельного спорту  

(кімнатні кордові моделі) 

 

Музичук А.О., керівник гуртків Центру позашкільної освіти Волинської 

обласної ради - головний суддя; 

Снітко Р.Л., методист спортивно-технічного відділу Центру позашкільної 

освіти Волинської обласної ради - головний секретар;  

Добровольський Л.О., інженер Центру позашкільної освіти Волинської 

обласної ради - інженер-технолог.   

 

 

 

Т.в.о. директора                                                                        Оксана ФІЛІПЧУК 
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