
НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від "о({ " (Я К т и  201^ року № £££>

м.Кропивницький

Про проведення обласних змагань серед 
учнівської молоді з авіамодельного 
(вільнолітаючі моделі літаків) та 
ракетомодельного спорту

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 27 грудня 
2016 року № 1626 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік (за 
основними напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів для 
педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2017 рік» та з 
метою подальшого розвитку авіамодельного та ракетомодельного спорту в 
області, як ефективного способу підвищення ролі науково-технічної творчості у 
всебічному розвитку учнівської молоді

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити інформаційно-методичні матеріали щодо проведення 
обласних змагань серед учнівської молоді з авіамодельного 
(вільнолітаючі моделі літаків) та інформаційно-методичні матеріали щодо 
проведення обласних змагань серед учнівської молоді з ракетомодельного спорту 
(далі -  змагання) згідно із додатками 1 та 2 .

2. Директору комунального закладу “Кіровоградський обласний центр 
науково-технічної творчості учнівської молоді” Нечаєвій 3.1.:

1) провести змагання 19-20 вересня 2017 року (с. Федорівка 
Кіровоградського району);

2) забезпечити належні умови для якісного проведення змагань;
3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських 

рад, об’єднаних територіальних громад:
1) забезпечити участь команд вихованців позашкільних навчальних 

закладів (до 18 років включно на дату проведення змагань) у змаганнях 
відповідно до Інформаційно-методичних матеріалів;

2) подати до 10 вересня 2017 року попередні заявки на участь у змаганнях 
за встановленим зразком до комунального закладу „Кіровоградський обласний 
центр науково-технічної творчості учнівської молоді”;

3) витрати на проїзд учасників та відрядження керівників команд віднести 
за рахунок коштів організацій які відряджають. Проживання і харчування дітей 
під час змагань та нагородження учасників змагань -  за рахунок коштів



комунального закладу “Кіровоградський обласний центр науково-технічної 
творчості учнівської молоді”, передбачених на проведення масових заходів з 
дітьми;

4) відповідальність за попередження нещасних випадків, збереження 
здоров’я та життя дітей у дорозі та під час проведення змагань покласти на 
керівників команд.

4. Витрати на проїзд учасників змагань від комунального закладу 
“Кіровоградський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 
молоді”, вул. Вокзальна (Жовтневої революції), 14 до місця їх проведення 
(с.Федорівка Кіровоградського району) та у зворотньому напрямку здійснити за 
рахунок коштів комунального закладу “Кіровоградський обласний центр 
науково-технічної творчості учнівської молоді”.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації Шатну Л.Ф.

Начальник управління В.ТАБОРАНСЬКИЙ



Додаток 1
до наказу начальника управління 
освіти, науки, молоді та спорту 
облдержадміністрації

ІЇ{іпнЯ 2017 року № £60

Інформаційно-методичні рекомендації 
щодо проведення обласних змагань серед учнівської молоді 

з авіамодельного спорту (вільнолітаючі моделі літаків)

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 
Мета: популяризація та пропаганда науково-технічної творчості, зокрема 

авіамодельного спорту.
Завдання: раннє виявлення та подальший розвиток обдаровань особистості, 

збільшення мережі гуртків авіамодельного напряму та залучення до участі у 
шкільних, міських, районних, обласних змаганнях, профорієнтаційна робота, 
підтримка та стимулювання обдарованих дітей.

П Р О Г Р А М А  
Особисто-командна першість в класах моделей:

Планер Б-І-Н (А-1); літак Б -І-в ; планер Б-І-А ; літак Б-І-В.
Науково-практична конференція з питань обміну досвідом конструкторської 

роботи.

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ
Змагання проводяться згідно із цими Інформаційно-методичними 

рекомендаціями та діючими “Правилами проведення змагань з авіамодельного 
спорту”.

Кожна команда виставляє до командного та особистого заліків 4 спортсменів 
та керівника-тренера -  разом 5 чоловік.

Один із членів команди може брати участь у змаганнях у двох класах 
моделей у командному заліку.

Заміна класу заборонена.
До участі у змаганнях допускаються вихованці авіамодельних гуртків 

позашкільних навчальних закладів області.
У змаганнях беруть участь учасники, допущені до них за підсумками 

проходження мандатної комісії (згідно із заявками).
Команди, які запізнилися без поважних причин на мандатну комісію, до 

командних змагань не допускаються.
Кожна модель повинна пройти технічну комісію та мати маркування.
Помічниками учасника на старті можуть бути виключно учасники змагань.



НЕОБХІДНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 
Команди подають наступну документацію:

- заявку на участь у змаганнях за встановленим зразком;
- паспорти учасників змагань (віком до 16 років -  свідоцтво про народження);
- медична довідка про можливість перебування у дитячому колективі або дозвіл 

лікаря у заявці.

КЕРІВНИЦТВО
Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань покладається на 

комунальний заклад “Кіровоградський обласний центр науково-технічної 
творчості учнівської молоді”.

Склад суддівської колегії затверджується директором комунального 
закладу “Кіровоградський обласний центр науково-технічної творчості 
учнівської молоді”.

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 
Командні результати і результати особистої першості визначаються згідно

з діючими Правилами за такою формулою:
„  1000 ХВ
Р - ^ ^ , Д Є

Р - бали, нараховані команді;
А - кращий результат спортсмена у даному класі моделей;
В - результат спортсмена даної команди.
Команда, яка зайняла І місце, нагороджується Дипломом та Кубком. 
Команди, які зайняли II та III місця, нагороджуються Дипломом.
Керівники команд, які посіли І-ІІІ місця у загальнокомандному заліку, 

нагороджуються Грамотою.
Переможці змагань в особистій першості нагороджуються Дипломом 

відповідного ступеня та медаллю.



З А Я В К А
на участь у обласних змаганнях серед учнівської молоді з авіамодельного спорту

в класі вільнолітаючих моделей літаків

(назва організації) 
просить допустити до участі в змаганнях збірну команду у складі:

№
з/п

Прізвище,
ім‘я
учасника

Дата
народ
ження

Клас,
школа

Повна назва 
гуртка, 

навчального 
закладу

Клас моделей 
(інд. або 
командна 
першість)

Домашня 
адреса,контак 
тний телефон

Допуск
лікаря

Керівник збірної команди____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада, місце роботи)

м.п. Директор



Додаток 2
до наказу начальника управління 
освіти, науки, молоді та спорту 
облдержадміністрації
‘V/ ” Щінмл 2017 року № ££0

Інформаційно-методичні рекомендації 
щодо проведення обласних змагань учнівської молоді 

з ракетомодельного спорту

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
Мета: популяризація та пропаганда науково-технічної творчості, зокрема 

ракетомодельного спорту.
Завдання: раннє виявлення та подальший розвиток обдаровань особистості, 

збільшення мережі гуртків ракетомодельного напряму та залучення до участі у 
шкільних, міських, районних, обласних змаганнях, профорієнтаційна робота, 
підтримка та стимулювання обдарованих дітей.

П Р О Г Р А М А
Особисто-командна першість в класах моделей:

8-4-А (ракетоплан); З-б-А(стрімер); 8-7-А(копія); 8-9-А (ротошут).
Науково-практична коференція з питань обміну досвідом конструкторської 

роботи.

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ
Змагання проводяться згідно із цими Інформаційно-методичними 

рекомендаціями та діючими “Правилами проведення змагань з ракетомодельного 
спорту”.

Кожна команда виставляє до командного та особистого заліків 4 
спортсменів та керівника-тренера -  разом 5 чоловік.

Один із членів команди може брати участь у змаганнях у двох класах 
моделей у командному заліку.

Заміна класу заборонена.
До участі у змаганнях допускаються вихованці ракетомодельних гуртків 

позашкільних закладів області.
У змаганнях беруть участь учасники, допущені до них за підсумками 

проходження мандатної комісії (згідно із заявками).
Команди, які запізнилися без поважних причин на мандатну комісію, до 

командних змагань не допускаються.
Кожна модель повинна пройти технічну комісію та мати маркування.
Помічниками учасника на старті можуть бути виключно учасники змагань.



НЕОБХІДНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 
Команди подають наступну документацію:

- заявку на участь у змаганнях за встановленим зразком;
- паспорти учасників змагань (віком до 16 років -  свідоцтво про народження);
- медична довідка про можливість перебування у дитячому колективі або дозвіл 

лікаря у заявці.

КЕРІВНИЦТВО
Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань покладається на 

комунальний заклад “Кіровоградський обласний центр науково-технічної 
творчості учнівської молоді”.

Склад суддівської колегії затверджується директором комунального 
закладу “Кіровоградський обласний центр науково-технічної творчості 
учнівської молоді”.

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 
Командні результати і результати особистої першості визначаються згідно 

з діючими Правилами за такою формулою:
„  1000 ХВ
Р = ------------, деА ’ А

Р - бали, нараховані команді;
А - кращий результат спортсмена у даному класі моделей;
В - результат спортсмена даної команди.
Команда, яка зайняла І місце, нагороджується Дипломом та Кубком. 
Команди, які зайняли II та III місця, нагороджуються Дипломом.
Керівники команд, які посіли І-ІІІ місця у загальнокомандному заліку, 

нагороджуються Грамотою.
Переможці змагань в особистій першості нагороджуються Дипломом 

відповідного ступеня та медаллю.



З А Я В К А
на участь у обласних змаганнях серед учнівської молоді 

з ракетомодельного спорту

(назва організації) 
просить допустити до участі в змаганнях збірну команду у складі:

№
з/п

Прізвище,
ім‘я
учасника

Дата
народж

ення

Клас,
школа

Повна назва 
гуртка, 

навчального 
закладу

Клас моделей 
(інд. або 
командна 
першість)

Домашня 
адреса,конта 

ктний 
телефон

Допуск
лікаря

Керівник збірної команди___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада, місце роботи)

м.п. Директор


