
 
 

 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ 

Н А К А З 

 

       30 березня 2018 року               м. Луцьк            № 181 

 

Про затвердження Положення   

про обласні відкриті змагання  

учнівської молоді з повітряних зміїв 

 

 

 

 

Відповідно до Положення про управління освіти, науки та молоді 

Волинської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням 

голови Волинської обласної державної адміністрації від 14 лютого 2018 року № 

101, з метою пошуку та підтримки технічно обдарованої учнівської молоді, 

стимулювання творчого, інтелектуального, духовного, фізичного розвитку 

дітей, зростання їх спортивно-технічної майстерності та задоволення їх потреб 

у творчій самореалізації, збільшення мережі гуртків спортивно-технічного 

профілю науково-технічного напряму в закладах освіти області 

 

НАКАЗУЮ: 

          1. Затвердити   Положення  про обласні відкриті змагання учнівської 

молоді з повітряних зміїв, що додається. 



2 
 

 2. Визнати таким, що втратив чинність наказ управління освіти і науки 

Волинської державної адміністрації від 30 січня 2014 року № 41 «Про 

затвердження Положення про проведення обласних змагань з повітряних 

зміїв», зареєстрований в Головному управлінні юстиції у Волинській області 10 

лютого 2014 року за № 8/1367.  

3. Головному спеціалісту відділу дошкільної, загальної середньої та 

вищої освіти управління освіти, науки та молоді Волинської обласної 

державної адміністрації Малащук О.Г. забезпечити подання цього наказу на 

державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у 

Волинській області. 

4. Дату, місце проведення, строки подачі попередніх заявок, склад 

організаційного комітету, кошторис витрат змагань щорічно визначати 

окремим наказом управління освіти, науки та молоді Волинської обласної 

державної адміністрації. 

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.  

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

начальника управління Соломіну Т.І.  

 

 

 

 

Начальник управління                           Л. ПЛАХОТНА 

 

Стельмащук 712 363 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ управління освіти, науки та 

молоді облдержадміністрації 

    30 березня 2018 року       № 181 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про обласні відкриті змагання учнівської молоді 

з повітряних зміїв 

 

І. Загальні положення  

 

1. Це положення визначає порядок організації та проведення обласних 

відкритих змагань учнівської молоді з повітряних зміїв (далі – Змагання).  

2. Дане Положення розроблене відповідно до Положення про 

Всеукраїнські відкриті заходи із спортивно-технічних видів спорту та інших 

напрямів технічної творчості серед дітей та учнівської молоді, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 13 листопада                         

2017 року  № 1468, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 грудня 

2017 року за № 1471/31339 (далі – Положення). 
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II. Мета і завдання Змагань 

 

1. Змагання проводяться з метою творчого розвитку та залучення до 

технічної творчості дітей та молоді, задоволення їх потреб у творчій 

самореалізації. 

 2.  Основними завданнями Змагань є: 

пошук та підтримка технічно обдарованої учнівської молоді;  

стимулювання творчого, інтелектуального, духовного, фізичного 

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

задоволення їх потреб у творчій самореалізації;  

популяризація науково-технічної творчості серед дітей та учнівської 

молоді;  

збільшення мережі гуртків спортивно-технічного профілю науково-

технічного напряму позашкільної освіти, залучення дітей та учнівської молоді 

до участі в масових заходах різних рівнів; 

організація змістовного дозвілля учасників, формування у них навиків 

здорового способу життя. 

 

ІІІ. Умови проведення Змагань 

 

1. Змагання проводяться у три етапи: 

I етап - на базі закладів системи освіти, за результатами якого з  

переможців формується команда для участі в наступному етапі; 

II етап - районні (міські) та в межах об’єднаних територіальних громад, за 

результатами якого з  переможців формується команда для участі в наступному 

етапі;; 

III етап - обласні. 

2. Персональний склад організаційних комітетів (далі - оргкомітети)          

I етапу затверджують керівники закладів освіти незалежно від їх 

підпорядкування, типів і форм власності. 
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3. Персональний склад оргкомітетів II етапу затверджують районні 

(міські) органи управління освітою, органи управління освітою об’єднаних 

територіальних громад.  

4. Персональний склад оргкомітету IІI етапу затверджує управління 

освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації.  

5. Персональний склад головної суддівської колегії затверджують  

оргкомітети відповідних етапів згідно з програмами проведення Змагань.  

6. Примірну програму проведення Змагань розробляє Центр науково-

технічної творчості учнівської молоді відповідно до цього Положення та 

затверджує управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної 

адміністрації. 

 

ІV. Учасники Змагань 

 

1. Оргкомітети І-ІІІ етапів забезпечують технічну і технологічну 

документацію, створюють безпечні умови для виконання програми Змагань.  

2. Оргкомітети І-ІІІ етапів до організації та проведення Змагань можуть 

залучати заклади загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та 

вищої освіти, використовувати їх матеріально-технічну базу, технічну та 

технологічну документацію цих закладів (за згодою).  

3. Оргкомітети І-ІІІ етапів забезпечують проживання, харчування, 

транспортне і культурно-екскурсійне обслуговування учасників Змагань 

відповідно до їх попередніх заявок за умови наявності фінансування (шляхом 

досягнення попередніх домовленостей з постачальниками послуг).  

4. Для участі в Змаганнях до оргкомітету подаються попередні заявки. 

Оригінали заявок та інші документи подають керівники команд у день приїзду 

на Змагання. 

5. Команди, які вчасно не подали заявки у встановлені оргкомітетом 

строки, до участі у Змаганнях не допускаються. 

6. Учасниками І-ІІ етапів Змагань є учні (вихованці) закладів системи 
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освіти незалежно від їх підпорядкування, типів і форм власності. 

7. Учасниками ІІІ етапу Змагань є учні (вихованці) закладів освіти 

області, які входять у збірні команди районів (міст), об’єднаних територіальних 

громад, а також команди, які отримали офіційні запрошення від оргкомітету. 

До складу команди входять учасники, які не досягли на час проведення Змагань 

18 років включно.  

Кількісний склад команди: 5 учасників, 1 керівник команди. 

8. Члени команди можуть мати єдину форму із зображенням назви 

команди або її символіки. 

 

V. Програма, місце та строки проведення Змагань 

 

 1. Програмами Змагань передбачається особиста та командна 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; 

Z2 – коробчатий змій будь – якої геометричної форми та розміру з 

жорстким каркасом, довжина леєра 50 – 150 м;  

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

жорсткого каркасу, довжина леєра 20 – 100 м;  

Z4 – міні – змій довільної форми (повинен вписуватись в коло діаметром 

20 см з усіх сторін), довжина леєра 20 - 50 м; 

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

леєра 40- 50 м; 

 

Z6 – повітряний бій – керований пілотажний змій вказаної нижче форми 

та довільних розмірів. Довжина леєра повинна бути однаковою для обох 
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учасників до 50 м, довжина паперової стрічки – 2,5 м. та довжина нитки –        

2,5 м.;  

 

 

 Z7 – змійковий потяг – літаюча конструкція, яка складається із min 5 шт. 

з’єднаних між собою 5 повітряних зміїв довільної форми та розміру, довжина 

леєра необмежена. 

 2. Дозволяється виступ кожного учасника Змагань з двома класами 

моделей в командному заліку. 

 3. Програми Змагань включають стендову оцінку конструкцій та польотні 

випробування в класах Z, Z1, Z2, Z3, Z4, Z7, різноманітні конкурси пілотів в 

класах моделі Z5 та Z6 (стендову оцінку моделі Z5 та Z6 не проходять).  

 4. Польотні випробування відбуваються після підготовки зміїв. Стартовий 

час запусків визначається Головним суддею в залежності від погодних умов та 

кількості учасників у класі. 

 5. Кожному учаснику надається можливість запуску моделі в етапах. 
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Тривалість кожного етапу одна година.  

І етап – запуск моделей містить у собі польоти повітряних зміїв, на 

особисту та командну першість в класах моделей Z, Z1, Z2, Z3, Z4, які повинні 

літати протягом однієї години. В період польотів моделі мають право 

виконувати не більше трьох різноманітних демонстрацій (наприклад: звукові 

ефекти, світлові ефекти, доставка змієм вантажу та скидання його на парашуті 

або стрічці та інше). Демонстрації не оцінюються.  

 ІІ етап – запуски моделей містять в собі польоти повітряних зміїв на 

особисту та командну першість в класах моделей Z5, Z6, які повинні літати та 

виконувати різноманітні фігури вищого пілотажу (додаток 1) або проводити 

показові повітряні бої за домовленістю між собою або з іншими командами.  

У класі моделей Z5 виконується обов’язковий комплекс пілотажних 

фігур, перелік фігур якого учасник отримує за 2 хвилини до старту. Перед 

виконанням кожної фігури учасник оголошує назву фігури.  

У класі моделей Z6 проводиться повітряний бій між парами учасників. 

Учасники бою (пілоти) повинні знаходитись у колі діаметром 10 м. Помічники 

на протязі усього бою повинні бути в захисних шоломах, з надійною застіжкою 

на підборідді. Суперник повинен площиною змія, хвостом або леєром обрубати 

паперову стрічку свого суперника (стрічку видає журі) як можна більше число 

раз в період бою. Бій продовжується 3 хвилини. У випадку набору однакової 

кількості балів, дається додатково 2 хвилини. В період бою змії можуть упасти 

на землю та з допомогою помічника знову підіймаються в повітря. За 1 відруб 

стрічки екіпаж отримує 50 балів. Переможець визначається за найбільшою 

сумою набраних балів. Бої відбуваються до тих пір, поки не визначиться 

абсолютний переможець.  

ІІІ етап – запуск моделей містить в собі польоти повітряних зміїв на 

особисту та командну першість в класі моделей Z7. За найоригінальніший і 

найбарвистіший потяг зміїв, піднятих у повітря, зараховується 1 бал за 1 змій в 

повітрі. 
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6. Запуск моделі здійснює учасник (дозволяється допомога керівника або 

помічника не в зоні польоту).  

7. Дозволяється використовувати любі пристрої для запуску моделей та 

радіоапаратуру для демонстрації. 

8. При запуску моделі забороняється застосування вибухових речовин та 

сталевого (металевого) леєра.  

9. Місце, дата проведення І-ІІІ етапів Змагань, строки подачі попередніх 

заявок визначаються наказами та оприлюднюються оргкомітетами відповідних 

етапів не пізніше ніж за один місяць до початку проведення цих етапів. 

10. Керівник команди, інші супроводжуючі особи забезпечують 

збереження життя та здоров’я членів команди в дорозі та під час Змагань, 

дотримання ними вимог програми проведення заходу, правил техніки безпеки. 

 

VI. Документація Змагань 

 

1. Для участі в Змаганнях керівники команд подають до головної 

суддівської колегії такі документи: 

заявку на участь у відкритих змаганнях учнівської молоді з повітряних 

зміїв (відповідно до вимог пункту 4 розділу ІV цього Положення) (додаток 2);  

копію свідоцтва про народження (документи, що посвідчують особу) або 

інших офіційних документів, які дають змогу визначити вік учасника; 

креслення або ескіз представленого змія із зазначенням розмірів і 

технічних характеристик, формат А3, графічне креслення (ксерокопія та 

комп’ютерне зображення заборонено). 

2. Керівник команди є відповідальним за наявність у кожного з учасників 

форми первинної облікової документації № 079/о «Медична довідка на дитину, 

яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку», затвердженої 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435, 

зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за              

№ 990/23522. 
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3. Обробку персональних даних проводити згідно Закону України «Про 

захист персональних даних». 

 

VІI. Оцінювання Змагань  

  

1. Виступи учасників (команд) під час проведення Змагань оцінює 

Головна суддівська колегія.  

2. Допуск до участі в Змаганнях надає головна суддівська колегія 

відповідного етапу після перевірки наявності та правильності оформлення 

необхідних документів. 

3. Головна суддівська колегія складається з трьох і більше членів, які 

визначають голову. Голова отримує протоколи на суддівство, відповідає за 

заповнення протоколів та корегує роботу з оргкомітетом заходу. 

4. В разі необхідності до суддівства можуть залучатися представники 

команд (за згодою). 

5. Нарахування балів під час стендової оцінки в класах моделей Z, Z1, Z2, 

Z3, Z4, Z7 (тільки для зміїв, які виготовлені учасниками власноруч):  

за охайний ескіз (креслення) моделі – від 1 до 10 балів:  

 рамка - 2 бали; 

 виготовлення в масштабі - 2 бали;  

 основні розміри - 2 бала;  

 назва змія та ПІБ розробника - 2 бали;  

 три проекції для уявлення об’єкту - 2 бали.  

оригінальність конструкції - від 1 до 10 балів:  

 стандартність виготовлення моделі - до 5 балів; 

 незвичайна конструкція моделі - до 5 балів.  

складність конструкції – від 1 до 10 балів:  

 нерозбірна модель - до 3 балів;  

 розбірна модель - до 6 балів;  

 матеріали виготовлення: папір – 1 бал, плівка – 2 бали, тканина – 4 бали.  
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оригінальність оздоблення – від 1 до 10 балів: 

 однотонна модель - 2 бали;  

 різнокольорова модель - до 4 балів;  

 малюнок (аплікація, зображення людини, тварини, птаха і т.п.) - до 6 балів.  

         якість та майстерність виготовлення моделі - від 1 до 10 балів:  

           рейки дерев’яні - до 3 балів;  

           пластик, карбон, алюміній - до 5 балів;  

  складність з’єднування нитками - до 3 балів;  

           складність з’єднування металевих та пластикових конструкцій - до 5 балів.  

6. Загальна оцінка виступу складається із суми балів, набраних 

учасниками на стендовому огляді та в польотних випробуваннях з урахуванням 

льотних моделей та демонстраційних ефектів – десанту предметів, підйому 

обертаючий елементів, шумових сигналів тощо. 

7. Під час польотів класів моделей Z, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z7 максимальна 

оцінка - до 100 балів включно. 

8. В класі моделей Z6 нарахування балів здійснюється за формулою 

Х = В/А х 150, 

де Х – бали, які надходять до командного заліку;  

А – кращий результат особистої першості; 

В – кількість набраних балів учасником в особистій першості; 

150 – найбільша кількість балів для командної першості.  

 

 

 

VІIІ. Оскарження рішень 

 

1. У разі виникнення спірних питань під час Змагань остаточне рішення 

приймає головний суддя відповідного етапу. 

2. За бажанням учасника Змагань рішення головного судді оскаржується у 

письмовому вигляді і подається до апеляційної комісії, що створює оргкомітет  
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на кожному етапі Змагань відповідно. До складу апеляційної комісії входять 

представники оргкомітету, головної суддівської колегії, команд. 

3. Рішення апеляційної комісії приймається колегіально, більшістю 

голосів, оформлюється протоколом та повідомляється скаржнику.  

 

IX. Визначення та нагородження переможців 

 

   1. Результати особистої та командної першості визначаються відповідно 

до програми проведення Змагань. 

2. Переможці в особистій першості Змагань визначаються за найбільшою 

кількістю балів.  

3. Учасники, які стали переможцями в особистій першості, 

нагороджуються дипломами, за можливості призами, медалями іншими 

додатковими нагородами.  

4. Командна першість визначається за найбільшою сумою балів, набраних 

у класах моделей Z ,Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7 учасниками командної першості, 

згідно з заявкою. 

5. Команди, які посіли І, ІІ, ІІІ місця в командній першості, 

нагороджуються дипломами, за можливості призами, кубками, іншими 

додатковими нагородами.  

 6. Керівники, команди яких посіли І, ІІ, ІІІ місця в командній першості, 

нагороджуються грамотами. 

 

 

X. Матеріально-технічне забезпечення та фінансування Змагань 

 

 

Проведення Змагань (у тому числі залучення кваліфікованих працівників 

закладів освіти для проведення майстер-класів, організації роботи головної 

суддівської колегії, придбання нагородних матеріалів та здійснення інших 

витрат) здійснюється за рахунок коштів, передбачених  у відповідних бюджетах 
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на відповідний рік та інших джерел фінансування, не заборонених 

законодавством. 

 

 

  

 

Заступник начальника                                                                     Т. СОЛОМІНА 
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Додаток 1 

до Положення про обласні відкриті 

змагання учнівської  молоді з  

повітряних зміїв 

пункт 5 розділ V 

 

 

Фігури вищого пілотажу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник начальника                                                                     Т. СОЛОМІНА 
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Додаток 2 

до Положення про обласні відкриті 

змагання учнівської  молоді з  

повітряних зміїв 

пункт 1 розділ VI 

 

Заявка 

заявку на участь у відкритих змаганнях учнівської молоді з повітряних зміїв  

від ________________________________________________________________ 

(назва закладу системи освіти, району, міста, об’єднаної територіальної громади) 
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1       

2       

3       

4       

 

Керівник команди _____________________________________ 

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

 

Начальник     ________________________________________  

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

  

 

М.П. 

 

 

Заступник начальника                                                   Т. СОЛОМІНА 
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