
 
 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ТА НАУКИ 

  

Н А К А З 

 

28 жовтня 2020 року                         м. Луцьк            № 325 

 

Про проведення обласних відкритих  

онлайн-змагань учнівської молоді  

з авіамодельного спорту  
 

У зв’язку з встановленням карантину та запровадженням протиепідемічних 

заходів в Україні через поширення гострої респіраторної хвороби СОVID-19 та з 

метою стимулювання творчого, інтелектуального,  духовного, фізичного 

розвитку, зростання спортивно-технічної майстерності дітей та учнівської 

молоді, задоволення їх потреб у творчій самореалізації,  
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської 

обласної ради (Стельмащук І.А.) провести з 23 по 27 листопада 2020 року 

обласні відкриті онлайн-змагання учнівської молоді з авіамодельного спорту 

відповідно до інформаційно-методичних матеріалів (додаток 1).  

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

відділів освіти райдержадміністрацій, головам об’єднаних територіальних 

громад провести організаційну роботу щодо залучення учнівської молоді до 

участі в змаганнях. 

3. Заявки та необхідні матеріали для участі в обласних відкритих онлайн-

змаганнях учнівської молоді з авіамодельного спорту подати до 27 листопада                     

2020 року на електронну адресу: aviaonline2020cnttum@gmail.com.  

4. Централізованій бухгалтерії управління освіти та науки 

облдержадміністрації (Стульська М.Г.) здійснити оплату витрат за рахунок 

видатків на КПКВК 0611162 за рахунок «Регіональної комплексної програми 

розвитку освітської області на 2018-2022 роки» згідно кошторису. 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 

  

  

Заступник начальника                                                    Тетяна СОЛОМІНА   
 

Ігор Стельмащук 712 363 

 

 



Додаток 1 

до наказу управління освіти та науки 

облдержадміністрації  

  28 жовтня 2020 року   №  325 

       

 

 

 Інформаційно-методичні 

матеріали проведення обласних відкритих 

 онлайн-змагань учнівської молоді з авіамодельного спорту 

 

1. Мета змагань 

 

1. Метою проведення обласних відкритих онлайн-змагань учнівської молоді 

з авіамодельного спорту (далі 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. Програма Змагань передбачає особисту  першість в класах моделей               

F-2-B, F-4-B;  

2.2. Прийом заявок з фото та відеоматеріалами учасників буде 

проводитися з 23 по 27 листопада 2020 року; 

2.3. Оголошення переможців обласних відкритих онлайн-змагань 

учнівської молоді з авіамодельного спорту відбудеться 07 грудня 2020 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. 
 

4. Умови проведення змагань 
 

4.1. Обласні відкриті онлайн-змагання  учнівської молоді з авіамодельного 

спорту проводяться в онлайн-режимі; 

4.2.  Для участі в Змаганнях до головної суддівської колегії подаються: 



заявка про участь у відкритих онлайн-змаганнях учнівської молоді з 

авіамодельного спорту (додаток 1);  

історія створення та короткий технічний опис прототипу моделі літака                      

F-4-B; 

набір якісних кольорових фотографій моделі F-4-B (вид збоку, спереду, 

зверху, точності деталей, вузлів) в кількості не менше 10 шт. На доданих фото 

забороняється використовувати методи цифрової нелінійної обробки, 

спотворювати  лінійні розміри або пропорції оригінального зображення, вносити 

виправлення в зображення; 

креслення в трьох проекціях або ескіз прототипу представленої кордової 

моделі копії, напів-копії літака F-4-B із зазначенням розмірів і технічних 

характеристик в масштабі не менше 1:50; 

немонтоване безперервне відео виконання фігур пілотажу  авіамоделі                 

F-2-B (відповідно до Положення, затвердженого наказом управління освіти, 

науки та молоді облдержадміністрації від 23 квітня 2018 року № 241 «Про 

затвердження Положення про обласні відкриті змагання учнівської молоді з 

авіамодельного спорту», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у 

Волинській області 25 квітня 2018 року за № 33/1674) (далі - Положення); 

виконання тестових завдань на сайті Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Волинської обласної ради за посиланням 

http://cnttum.lutsk.ua/test-avia/; 

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 в 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. Тестові завдання оцінюються за 20-ти бальною системою (1 бал за 

одну правильну відповідь); 

5.5. Особиста першість у класі моделей F-2-B визначається за сумою 

балів  результатів тестування  учасників та оцінки суддівської колегії за точність 

виконання фігур пілотажу (відповідно до Положення); 

5.6. В класі моделей  F-4-B особиста першість визначається за сумою 

результатів тестування учасників Змагань та стендової оцінки авіамоделей 

(відповідно до Положення). 

6. Оскарження рішень 

 6.1. У разі виникнення спірних питань остаточне рішення приймає 

головний суддя; 



6.2. Рішення головного судді оскаржується учасником Змагань у 

письмовому вигляді і подається до апеляційної комісії, що створює оргкомітет. 

До складу апеляційної комісії входять представники оргкомітету, головної 

суддівської колегії; 

6.3. Рішення апеляційної комісії приймається колегіально, більшістю 

голосів, оформлюється протоколом та повідомляється скаржнику.  
 

7. Визначення та нагородження переможців 
 

7.1. Результати особистої першості визначаються відповідно до  умов 

проведення змагань; 

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 та медалями управління освіти та науки Волинської 

облдержадміністрації. 

7.4. Інші учасники Змагань  нагороджуються грамотами управління освіти 

та науки та молоді облдержадміністрації  та призами за активну участь. 

 

 

8. Організація, керівництво та суддівство змагань 

 

8.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням Змагань 

покладається на Центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Волинської обласної ради; 

8.2.  Головна суддівська  колегія  та апеляційна комісія затверджуються 

наказом директора Центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Волинської обласної ради за поданням обласного методичного об’єднання 

спортивно-технічного відділу Центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді Волинської обласної ради. 

 

9. Організаційні питання 

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

Віталіївна. 

 
                                                 

 

 

Директор                                                                                            Ігор СТЕЛЬМАЩУК 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до iнформаційно-методичних матеріалів 

про обласні відкриті онлайн змагання учнівської 

молоді з авіамодельного спорту 

  

 

Заявка 

про участь у відкритих онлайн-змаганнях учнівської молоді  

з авіамодельного спорту  

від ________________________________________________________ 

(назва закладу системи освіти, району, міста, об’єднаної територіальної громади) 

 

№ 

з/п 

Класи 

моделей 

Прізвище, 

ім’я 

учасника 

Дата  

народження 

Заклад 

освіти, 

клас 

Повна 

назва 

гуртка, 

який 

відвідує 

учасник 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

керівника 

гуртка, 

вчителя 

1 F-2-B      

2 F-4-B      

 

Представник учасника        __________ / ____________________ 

                                           (підпис)        (прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце роботи) 

 

Контактний телефон: 
                                                             

 

Керівник закладу                   __________ / _____________________ 

                                           (підпис)          (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

      М.П. 
  

 

 


