
   
 

              ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ  

 

Н А К А З 
 

06 травня 2021 року                       м. Луцьк        № 159 

Про проведення обласних  

відкритих змагань учнівської молоді  

з авіамодельного спорту 

 

 

Відповідно до плану роботи управління освіти і науки 

облдержадміністрації на 2021 рік, з метою популяризації науково-технічної 

творчості серед дітей та учнівської молоді 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Центру науково-технічної творчості учнівської молоді         

(Стельмащук І.А.) провести з 21 по 23 травня 2021 року на базі закладів освіти 

міста Ковеля обласні відкриті змагання учнівської молоді з авіамодельного 

спорту 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.  

2. Затвердити програму проведення обласних відкритих змагань 

учнівської молоді з авіамодельного спорту (додаток 1).  

3. Затвердити склад організаційного комітету обласних відкритих змагань 

учнівської молоді з авіамодельного спорту (додаток 2). 

4. Керівникам місцевих органів управління освітою провести 

організаційну роботу щодо залучення учнівської молоді до участі в змаганнях. 

5. Витрати на проїзд в обидва напрямки учасникам змагань, оплату 

відрядження, орієнтовну вартість проживання від 150 грн./добу тренерам-

керівникам команд віднести за рахунок організації, що відряджає.  

6. Забезпечити участь команд в обласних відкритих змаганнях учнівської 

молоді з авіамодельного спорту в складі 10 осіб: 8 учасників, тренер-керівник 

команди та суддя. 

7. Відповідальність за збереження життя і здоров’я учасників змагань та 

дотримання протиепідемічних заходів на період карантину у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) в дорозі та під час 

проведення заходу  покласти на особу, що супроводжує команду. 

8. Заїзд та реєстрація учасників обласних відкритих змагань учнівської 



молоді з авіамодельного спорту 21 травня 2021 року до 1100 год. за адресою:           

м. Ковель, бульвар Лесі Українки, 12, готельний комплекс «Лісова пісня». 

Попередні заявки про участь в заході подати до 17 травня 2021 року на 

електронну адресу: volyncnttum@gmail.com.  

9. Начальнику управління освіти виконавчого комітету Ковельської 

міської ради (Бичковський В.В.) забезпечити організаційну підготовку та 

проведення обласних відкритих змагань учнівської молоді з авіамодельного 

спорту. 

10. Централізованій бухгалтерії управління освіти і науки 

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

видатків на КПКВК 0611162 за рахунок «Регіональної комплексної програми 

розвитку освіти Волинської області на 2018-2022 роки» згідно кошторису. 

11. 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Додаток 1 

до наказу управління освіти і науки 

та молоді облдержадміністрації  

від____________ № _______ 

 

 

Програма проведення обласних відкритих змагань  

учнівської молоді з авіамодельного спорту 

 

21 травня 2021 року 

До 1100 –   Заїзд, реєстрація учасників змагань  

готельний комплекс  “Лісова пісня” (м. Ковель, бульвар Л. Українки, 12)         

Гудько І.В., Снітко І.І., Михальчук І.С. 

1130– 1200– Перехід в ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 (м. Ковель, вул. Левицького, 1)  

1200– Відкриття змагань  

Вітальне слово  

Стельмащук І. А., директор Центру  

науково-технічної творчості учнівської молоді  

 

Реалії та перспективи розвитку авіамодельного спорту  

 Цимбалюк І.Л., заступник директора  

з навчально-методичної роботи  

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

 

1230– 1400– Запуск метальних планерів 

1400– 1430– Обідня перерва  

1430 – 1500 – Фінальні запуски метальних планерів  

1500 – 1800 – Запуск моделей F-2-А (швидкісний літак) 

1800 – 1830 – Вечеря  

1830 – 1930  – Запуск моделей F-2-B (пілотажний літак).  

1930  2030  – Стендова оцінка моделей F-4-B 

2030 – 2100  - Перехід на нічліг. Нарада з керівниками команд з питань 

нововведень до Положення про обласні відкриті змагання учнівської молоді з 

авіамодельного спорту (готельний комплекс  “Лісова пісня”)  

 

22 травня 2021 року 

 

До 0830 – Перехід в ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 (м. Ковель, вул. Левицького, 1) 



0830– 0900 – Сніданок  

0900– 1200 – Запуск моделей F-4-B (копія, напів-копія літака) 

1200– 1400 – Фінальні запуски моделей моделей F-2-B (пілотажний літак) 

1400– 1430 – Обідня перерва       

1430– 1800 - Запуск моделей F-5-А (радіокерована модель літака)  

1800 - 1830    Вечеря     

1830- 2000 – фінальні польоти F-4-B (копія, напів-копія літака) 

Після 2000 – Перехід на нічліг. Засідання головної суддівської колегії та 

керівників команд щодо обговорення допущених помилок під час льотних 

запусків авіамоделей. (готельний комплекс  “Лісова пісня”)  

 

23 травня 2021 року 

 

До 0830 – Перехід в ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 (м. Ковель, вул. Левицького, 1) 

0830– 0900 – Сніданок 

0900– 1200 – Запуск моделей F-2-D (повітряний бій) 

1200– 1400 – фінальні бої F-2-D (повітряний бій). Засідання головної суддівської 

колегії 

1400– 1430– Обідня перерва       

1430 – 1500 – Підведення підсумків. Нагородження переможців обласних 

відкритих змагань учнівської молоді з авіамодельного спорту. Закриття 

змагань. 

Після 1500 – Від’їзд учасників заходу.  

  

 

 

 

 

Директор                                                                                  Ігор СТЕЛЬМАЩУК 

  

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до наказу управління освіти і науки 

облдержадміністрації  

від____________ № _______ 

 

Склад  організаційного комітету обласних відкритих  

змагань учнівської молоді з авіамодельного спорту 

 

Стельмащук Ігор Анатолійович, директор Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Волинської обласної ради; 

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

роботи Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської 

обласної ради; 

Токарець Володимир Михайлович, директор Ковельської міської станції 

юних техніків;  

Гудько Ірина Віталіївна, завідуюча організаційно-масовою роботою 

спортивно-технічного відділу Центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді Волинської обласної ради; 

Михальчук Ірина Семенівна, завідуюча лабораторії інноваційних 

технологій Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Волинської 

обласної ради.   

 

 

Директор                                                                                     І. СТЕЛЬМАЩУК 
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