
 
 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ I НАУКИ 
 

Н А К А З 
 

18 травня 2022 року                     м. Луцьк         №  119 
 

 

Про проведення обласних відкритих  

змагань учнівської молоді з повітряних зміїв   

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

Відповідно до Положення про обласні відкриті змагання учнівської молоді з 

повітряних зміїв, затвердженого наказом управління освіти, науки та молоді 

облдержадміністрації від 30 березня 2018 року № 81 та зареєстрованого в 

Головному управлінні юстиції 03 квітня 2018 року за № 30/1671, із метою 

популяризації технічних видів спорту серед учнівської молоді, пошуку і 

підтримки технічно обдарованої учнівської молоді  

НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести протягом червня 2022 року обласні відкриті змагання 

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

- Змагання).   

2. Затвердити умови проведення обласних відкритих змагань учнівської 

молоді з повітряних зміїв (дистанційний формат)  у 2021-2022 н.р., що додаються.  

3. Затвердити склад організаційного комітету та Головної суддівської 

колегії Змагань, що додаються. 

4. Керівникам місцевих органів управління освітою, директорам ліцеїв 

обласного підпорядкування: 

4.1.  Забезпечити участь учнівської молоді в Змаганнях; 

4.2. Матеріали для участі в обласних відкритих змаганнях   учнівської 

молоді з повітряних зміїв (дистанційний  формат) подати до 15 червня 2022 року 

заповнивши GOOGLE-форму за посиланням - http://surl.li/bzrnz . 

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 повітряних зміїв (дистанційний формат); 

5.2. 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 

Світлана Твердохліб 727151  

http://surl.li/bzrnz


                                                                                   

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

____________ № _______ 
  

 

Умови 

проведення обласних відкритих змагань учнівської молоді 

з повітряних зміїв (дистанційний формат)  

у 2021-2022 н.р. 
 

1. Мета  та завдання 

 

1.1.  Обласні відкриті змагання учнівської молоді з повітряних зміїв (далі - 

Змагання) проводяться з метою сприяння популяризації і подальшого розвитку 

науково-технічної творчості серед дітей та учнівської молоді в області. 

1.2. Основними завданнями Змагань є: 

пошук та підтримка технічно обдарованої учнівської молоді; 

стимулювання творчого, інтелектуального, духовного, фізичного розвитку 

дітей та учнівської молоді, зростання їх спортивно-технічної майстерності та 

задоволення потреб у творчій самореалізації; 

розвиток інтересу в дітей та учнівської молоді до конструювання, створення 

типових та творчих моделей, науково-дослідницької діяльності; 

популяризація науково-технічної творчості серед дітей та учнівської молоді; 

збільшення мережі гуртків науково-технічного напряму в закладах освіти 

області; 

організація змістовного дозвілля учасників, формування у них навиків 

здорового способу життя. 
 

2. Програма, місце та строки проведення Змагань 

 

           2.1. Програмою Змагань передбачається особиста першість у класах 

моделей:  

Z – експериментальний змій довільної форми та розмірів, який демонструє 

який-небудь попередньо заявлений експеримент, довжина леєра  50 – 150 м; 

Z1 – плоский будь-якої геометричної форми та розміру (дельта, фігурний), 

довжина леєра 50 – 150 м; 

Z3 – об’ємний змій будь-якої геометричної форми та розміру без жорсткого 

каркасу, довжина леєра 20 – 100 м;  

Z5 – пілотажний керований змій, довільної форми та розмірів, довжина 

леєра 40- 50 м. 

          2.2. Прийом заявок з фото- та відеоматеріалами учасників буде проводитися 

до 15 червня 2022 року; 

2.3. Робота суддівської колегії – 15-17 червня 2022 року, підведення 

підсумків та визначення  переможців – до кінця червня 2022 року. 

 

 



 

 

3. Учасники Змагань 

 

         3.1. Учасниками Змагань є учні (вихованці) освітніх закладів області 

незалежно від їх підпорядкування, типів і форм  власності віком до 18 років 

включно; 

        3.2. Кількість учасників від закладу освіти не обмежується, дозволяється 

виступ кожного учасника Змагань у двох класах. 
  

 

4. Умови проведення Змагань 

 

4.1. Змагання проводиться в дистанційному форматі; 

4.2.  Для участі у Змаганнях до Головної суддівської колегії подаються: 

набір якісних кольорових фотографій повітряних зміїв - класи моделей Z, Z1, 

Z3, Z5 (вид збоку, спереду, зверху, точності деталей, вузлів, з'єднань) в кількості 

не більше 5 шт. 3/4 кожного знімка повинна займати сама модель, фото виконано 

на однотонному тлі нейтрального кольору. На доданих фото забороняється 

використовувати методи цифрової нелінійної обробки, спотворювати  лінійні 

розміри або пропорції оригінального зображення, вносити виправлення в 

зображення; 

відеозапис (від 2хв. 30 с. до 5хв.) запуску моделі повітряного змія з фіксацією 

учасника та  знаходження моделі у повітрі (монтаж не дозволяється); 

4.3. Весь обсяг надісланого матеріалу повинен бути розміщений як вкладення 

в електронний лист або серію листів та перерахований в полі “тема”; 

4.4. Обробку персональних даних проводити згідно Закону України «Про 

захист персональних даних». 
 

5. Оцінювання Змагань 

 

5.1. Усі надані матеріали учасниками Змагань оцінює Головна суддівська 

колегія; 

5.2. Допуск до участі у Змаганнях надає Головна суддівська колегія після 

перевірки наявності та правильності оформлення необхідних документів; 

5.3. Голова суддівської колегії отримує протоколи на суддівство, відповідає 

за заповнення протоколів та корегує роботу з оргкомітетом заходу; 

5.4. Особиста першість визначається за сумою балів стендової оцінки та 

оцінки відеозапусків моделей (відповідно до Положення).  
 

6. Техніка безпеки 

 

6.1 Персональну відповідальність за виконання учасниками вимог техніки 

безпеки під час запусків моделей і запису відео несуть батьки або керівник 

команди. 

6.2. Організатори змагань не несуть відповідальності за забезпечення техніки 

безпеки під час проведення стартів та їх запису на відео. 

 



7. Визначення та нагородження переможців 
 

7.1. Результати особистої першості визначаються відповідно до  умов 

проведення Змагань та Положення про обласні відкриті змагання учнівської 

молоді з повітряних зміїв; 

7.2. Переможці в особистій першості Змагань визначаються за найбільшою 

кількістю балів; 

7.3. Учасники, які посіли І, ІІ, ІІІ місця в особистій першості 

нагороджуються дипломами управління освіти і науки Волинської 

облдержадміністрації. 

 

8. Організація, керівництво та суддівство Змагань 
 

8.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням Змагань 

здійснюється організаційним комітетом Центру позашкільної освіти Волинської 

обласної ради, склад якого затверджується начальником управління освіти і науки 

Волинської облдержадміністрації; 

8.2. Склад Головної суддівської колегії затверджується начальником 

управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації. 

9. Організаційні питання 
 

9.1. За довідками звертатись за телефоном: (050) 1047221 - Гудько Ірина 

Віталіївна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

____________ № _______ 

 

 

Склад організаційного комітету  

обласних відкритих змаганнях учнівської молоді  

з повітряних зміїв (дистанційний формат) 

у 2021-2022 н.р. 

 

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

Волинської обласної ради; 

Шух Марія Ярославівна, заступник директора з навчально-виховної роботи 

Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради; 

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

роботи Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради; 

Гудько Ірина Віталіївна, завідуюча 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 Головної суддівської колегії  

обласних відкритих змаганнях учнівської молоді  

з повітряних зміїв (дистанційний формат) 

у 2021-2022 н.р. 

 

Музичук Андрій Онуфрійович, керівник гуртків Центру позашкільної освіти 

Волинської обласної ради - головний суддя; 

Снітко Руслана Леонідівна, методист Центру позашкільної освіти 

Волинської обласної ради - секретар; 

Юхимчук Василь Леонович, керівник гуртків закладу позашкільної освіти 

«Ковельська міська станція юних техніків» - суддя; 

Кадлубицький Павло Іванович, керівник гуртків Центру позашкільної освіти 

Волинської обласної ради - суддя. 
    

 

 

Т.в.о. директора                                                                            Оксана ФІЛІПЧУК 


