
 

 
 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

  

Н А К А З 
 

4 грудня 2020 р                             м. Луцьк     № 382 

 

Про підсумки обласних відкритих 

онлайн-змагань учнівської молоді  

з авіамодельного спорту 
 

З метою популяризації та подальшого розвитку технічних видів спорту 

серед учнівської молоді з 23 по 27 листопада 2020 року відбулися обласні 

відкриті онлайн-змагання учнівської молоді з авіамодельного спорту. 

  У заході взяло участь 11 учасників, які представили заклади освіти 

Камінь-Каширського, Любомльського районів, міст Ковеля, Луцька та Центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді.  

Не взяли участь у змаганнях вихованці закладів освіти Володимир-

Волинського, Горохівського, Іваничівського, Ківерцівського, Ковельського, 

Локачинського, Луцького, Любешівського, Маневицького, Ратнівського, 

Рожищенського, Старовижівського, Турійського, Шацького районів та міст 

Володимира-Волинського, Нововолинська, що говорить про низький 

організаційний рівень на місцях. 

На підставі підсумкових матеріалів та рішення суддівської колегії 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати переможцями обласних відкритих онлайн-змагань учнівської 

молоді з авіамодельного спорту в особистому заліку, нагородити медалями та 

дипломами управління освіти і науки облдержадміністрації  учнівську молодь в 

класах моделей:  

1.1. Клас моделей «F-2-B» - пілотажний літак: 

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

районної станції юних техніків; 

за зайняте ІІ місце – Карпову Софію, вихованку закладу позашкільної 

освіти «Ковельська міська станція юних техніків»; 

за зайняте ІІІ місце – Деркача Андрія, вихованця Камінь-Каширської  

районної станції юних техніків. 

1.2. Клас моделей «F-4-B» - копія, напів-копія літака:  

за зайняте І місце – Карпову Софію, вихованку закладу позашкільної 

освіти «Ковельська міська станція юних техніків»;  

  за зайняте ІІ місце – Голярчука Владислава, вихованця Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради; 



 за зайняте ІІІ місце – Ковальчука Арсена, вихованця Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради. 

2. За активну участь нагородити всіх учасників обласних відкритих 

онлайн-змагань учнівської молоді з авіамодельного спорту грамотами 

управління освіти і науки облдержадміністрації. 

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

відділів освіти райдержадміністрацій, головам об’єднаних територіальних 

громад проаналізувати результати обласних відкритих онлайн-змагань 

учнівської молоді з авіамодельного спорту та продовжити роботу щодо 

залучення вихованців до участі в масових заходах спортивно-технічного 

профілю науково-технічного напряму позашкільної освіти. 

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

начальника управління Соломіну Т.І. 

 

 

 

Начальник управління                                            Людмила ПЛАХОТНА 
 

 

Ігор Стельмащук 712 363 

Світлана Твердохліб 727151  

 

 

 


