
 
 

 

 

 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

   УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ 

 

Н А К А З 
 

05  березня  2020 р.                           м. Луцьк        № 105 

 

Про підсумки обласних відкритих  

змагань учнівської молоді  

з автомодельного спорту  

(трасові, кімнатні кордові моделі) 

 

Відповідно до плану роботи управління освіти, науки та молоді 

облдержадміністрації на 2020 рік, з метою популяризації та подальшого 

розвитку автомодельного спорту, виявлення талановитих дітей у технічному 

моделюванні автомоделей, організації змістовного дозвілля учнівської молоді 

29 лютого поточного року на базі Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді відбулися обласні відкриті змагання учнівської молоді з 

автомодельного спорту (трасові, кімнатні кордові моделі).  

  У змаганнях взяли участь 18 команд (79 учасників), які представили 

заклади освіти Камінь-Каширського, Ківерцівського, Любешівського районів, 

Смолигівської сільської та Турійської селищої об’єднаних територіальних 

громад,  міст Володимира-Волинського, Ковеля, Луцька, Нововолинська та 

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді.  

Не взяли участь у змаганнях вихованці закладів освіти Володимир-

Волинського, Горохівського, Іваничівського, Ковельського, Локачинського, 

Луцького, Любомльського, Маневицького, Ратнівського, Рожищенського, 

Старовижівського, Шацького районів. 

  На підставі підсумкових матеріалів та рішення суддівських колегій 
 

НАКАЗУЮ: 

1. За перемогу в обласних відкритих змаганнях учнівської молоді з 

автомодельного спорту (трасові  моделі) нагородити кубками та дипломами 

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації команди: 

 - за зайняте перше місце - Центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді; 

- за зайняте друге місце – Луцького міського центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді; 

- за зайняте третє місце – загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с. Звірів  

Ківерцівського району. 

2. За перемогу в обласних відкритих змаганнях учнівської молоді з 

автомодельного спорту (кімнатні кордові моделі) нагородити кубками та 

дипломами управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації команди: 



- за зайняте перше місце – Луцького міського центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді; 

- за зайняте друге місце – Камінь-Каширської районної станції юних 

техніків; 

- за зайняте третє місце – Центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді. 

3. Визнати переможцями в особистому заліку з автомодельного спорту 

(трасові моделі), нагородити медалями та дипломами управління освіти, науки 

та молоді облдержадміністрації  учнівську молодь в класах моделей:  

3.1. «Вантажівка» - модель з стандартною конфігурацією рами та 

двигуна:  

- за зайняте І місце – Марчука Іллю, вихованця Луцького міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

- за зайняте ІІ місце – Кулакова Сергія,  вихованця загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів с. Звірів Ківерцівського району; 

- за зайняте ІІІ місце – Пальчука Ігоря, вихованця Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді.  

3.2. «Євроспорт стандарт» - модель з стандартною конфігурацією рами та 

двигуна:  

- за зайняте І місце – Ходзінського Едуарда, вихованця Центру       

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

- за зайняте ІІ місце – Литвинчука Віктора, вихованця загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів с. Звірів Ківерцівського району;  

- за зайняте ІІІ місце – Крамара Богдана, вихованця Луцького міського 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді. 

3.3. «Retro» - модель з стандартною конфігурацією рами, кузова, та 

двигуна: 

- за зайняте І місце – Корсакова Владислава, вихованця Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді; 

- за зайняте ІІ місце – Марчука Михайла,  вихованця Луцького міського 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

- за зайняте ІІІ місце – Чернету Дарину, вихованку загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів с. Звірів Ківерцівського району.  

3.4. «F-1» - модель – копія автомобіля з відкритими колесами (формула): 

- за зайняте І місце – Гошка Олександра, вихованця Центру            

науково-технічної творчості учнівської молоді;  

- за зайняте ІІ місце – Кулакова Сергія, вихованця загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів с. Звірів Ківерцівського району; 

- за зайняте ІІІ місце – Оверчука Богдана, вихованця Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді. 

3.5. «G-33» - модель з стандартною конфігурацією рами, кузова, та 

двигуна: 

- за зайняте І місце – Шковелюка Назара, вихованця Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді; 

- за зайняте ІІ місце – Данильчука Євгена, вихованця Луцького міського 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді;  



- за зайняте ІІІ місце – Проценюка Володимира, вихованця Володимир-

Волинського Центру позашкільної освіти. 

3.6. «G-12» - модель з стандартною конфігурацією рами та двигуна: 

- за зайняте І місце – Клименка Володимира, вихованця Луцького 

міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді;   

- за зайняте ІІ місце – Семенюк Аліну, вихованку загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів с. Звірів Ківерцівського району; 

- за зайняте ІІІ місце – Омельчука Владислава, вихованця Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді. 

4. Визнати переможцями в особистому заліку з автомодельного спорту 

(кімнатні кордові моделі), нагородити медалями та дипломами управління 

освіти, науки та молоді облдержадміністрації учнівську молодь в класах 

моделей: 

4.1. «ЕЛ-К» - контурна  модель-копія автомобіля: 

- за зайняте І місце – Клименка Данила, вихованця Луцького міського 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді;  

- за зайняте ІІ місце – Панасенка Леонтія, вихованця Ковельської міської 

станції юних техніків;   

- за зайняте ІІІ місце – Литвина Павла, Камінь-Каширської районної 

станції юних техніків.  

4.2. «ЕЛ-О» - об’ємна модель-копія автомобіля з електродвигуном: 

- за зайняте І місце – Філіповича Лева, вихованця Луцького міського 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

- за зайняте ІІ місце – Лисицю Назара, Ковельської міської станції юних 

техніків;  

- за зайняте ІІІ місце – Коваля Петра, вихованця Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді.  

4.3. «ЕЛ-АЕРО» - модель аеромобіля з електродвигуном:  

- за зайняте І місце – Петровського Назара, вихованця Луцького міського 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

- за зайняте ІІ місце – Лисицю Назара, Ковельської міської станції юних 

техніків;    

- за зайняте ІІІ місце – Дмитрука Миколу, вихованця Камінь-Каширської 

районної станції юних техніків.  

4.4. «ЕЛ-Іграшка» - вдосконалена модель іграшки промислового 

виробництва:   

- за зайняте І місце – Грищука Андрія, вихованця Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді; 

- за зайняте ІІ місце – Бацкова Арсена, вихованця Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді;  

- за зайняте ІІІ місце – Словіка Артема,  вихованця Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді. 

5. За вагомий особистий внесок та креативний підхід до виховання 

підростаючого покоління, активну діяльність щодо виявлення, розвитку та 

підтримки творчо обдарованих дітей, підготовку команд-переможців обласних 

відкритих змагань (трасові моделі) нагородити грамотами управління освіти, 

науки та молоді облдержадміністрації керівників команд: 



- Зінчука Віктора Олександровича, керівника гуртків Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді; 

- Данильчука Ігоря Євгеновича, керівника гуртків Луцького міського 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

- Семенюка Володимира Степановича, керівника гуртків 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Романів Луцького району.   

6. За вагомий особистий внесок та креативний підхід до виховання 

підростаючого покоління, активну діяльність щодо виявлення, розвитку та 

підтримки творчо обдарованих дітей, підготовку команд-переможців обласних 

відкритих змагань (кімнатні кордові моделі) нагородити грамотами управління 

освіти, науки та молоді облдержадміністрації керівників команд: 

- Солодовника Сергія Вікторовича, методиста Луцького міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

- Пивоварова Володимира Леонідовича, керівника гуртків Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

- Курчика Володимира Миколайовича, керівника гуртків Камінь-

Каширської районної станції юних техніків.   

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

відділів освіти райдержадміністрацій, головам об’єднаних територіальних 

громад: 

7.1. Віднайти можливість відзначити керівників, команди яких посіли 

призові місця у зазначених обласних змаганнях. 

7.2. Проаналізувати результати обласних відкритих змагань учнівської 

молод з автомодельного спорту (трасові, кімнатні кордові моделі). 

8. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

начальника управління Соломіну Т.І. 

 
 

 

Начальник управління                                                   Людмила  ПЛАХОТНА 
 

 
Ігор Стельмащук 712 363 
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