
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

Н А К А З 
 

15.05.2012                                                                                                                               № 156 

 

Про проведення Київського відкритого 

фестивалю повітряних зміїв «Змієрія – 2012» 
 

На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 05.04.2012 № 551 «Про 

святкування Дня столиці та Дня Києва, присвячених 1530-річчю заснування 

міста Києва», плану роботи Головного управління освіти і науки на 2012 рік, 

з метою пропаганди науково-технічної творчості серед учнівської молоді 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести 26 травня 2012 року Київський відкритий фестиваль повітряних 

зміїв «Змієрія - 2012» на території Національного музею народної 

архітектури та побуту України (с. Пирогів), присвячений Дню столиці та 

Дню Києва.  

 

2. Затвердити Умови проведення Київського відкритого фестивалю 

повітряних зміїв «Змієрія - 2012» та склад суддівської колегії  (додатки 

1,2). 

 

3. Відповідальність за організацію та проведення Київського відкритого 

фестивалю повітряних зміїв покласти на начальника управління освіти 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 

Добровольську О.М. та директора Центру науково-технічної творчості 

молоді «Сфера» Оболонського району Тихопія О.Я.  

 

4. Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних 

адміністрацій, заступнику начальника Головного управління освіти і 

науки – начальнику відділу професійно-технічної освіти           

Кучинському М.С.: 

 

 



4.1 . Забезпечити участь учнів (вихованців) загальноосвітніх, позашкільних та 

професійно-технічних навчальних закладів у Київському відкритому 

фестивалі повітряних зміїв  відповідно до Умов проведення. 

 

4.2 . Призначити відповідальних за життя, здоров’я дітей у дорозі та під час  

проведення фестивалю. 

 

4.3 . Провести цільовий інструктаж з охорони праці з керівниками груп дітей,  

які беруть участь у фестивалі повітряних зміїв, з обов’язковим записом у 

журналі реєстрації інструктажів. 

 

4.4 . Провести цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності з учнями, які 

беруть участь у фестивалі повітряних зміїв, з обов’язковим записом у 

журналі реєстрації інструктажів. 

 

5. Заступнику начальника Головного управління освіти і науки – начальнику 

управління економіки і фінансів Олефіренко Н.М. та головному 

бухгалтеру  Кучеренко І.О. забезпечити фінансування витрат на фестиваль 

повітряних зміїв за рахунок коштів, передбачених у бюджеті 2012 року на 

загальноміські заходи, відповідно до кошторису (додаток 3). 

 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника 

начальника Головного управління освіти і науки  Челомбітько В.Ю. 

 

 

 

     Начальник                                           В. Горюнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до наказу Головного управління освіти і науки 

виконавчого  органу Київської міської ради  

(Київської міської державної адміністрації) 

від 15.05.2012 р. № 156                    

    

Умови проведення  

Київського відкритого фестивалю повітряних зміїв «Змієрія - 2012» 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

- широка популяризація і подальший розвиток масовості модельних видів 

спорту серед учнівської молоді; 

- збереження мережі авіамодельних гуртків у загальноосвітніх, 

позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах; 

- залучення вихованців до участі в міських змаганнях із спортивно-

технічної творчості; 

- підведення підсумків  роботи авіамодельних гуртків та гуртків повітряних 

зміїв;  

- обмін досвідом роботи.  

 

2. КЕРІВНИЦТВО ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ФЕСТИВАЛЮ 

Фестиваль проводиться Головним управлінням освіти і науки 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) та Центром науково-технічної творчості молоді «Сфера» 

Оболонського району м. Києва (пр. Героїв Сталінграда, 18, тел. 412-04-53).  

Фестиваль проводиться на території Національного музею народної  

архітектури та побуту України, с. Пирогів (за згодою). 

 

3.УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

У змаганнях беруть участь учні (вихованці) загальноосвітніх, 

позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів з моделями 

класів: Z-1 плоский (вигнутий, з м’яким крилом); Z-2 об’ємний (коробчастий 

або м’який об’ємний);  Z-3  змійковий поїзд ( з трьох і більше з’єднаних 

однотипних повітряних зміїв один над одним); Z-4 плоский або об’ємний 

міні повітряний змій (модель має розміри, які дозволяють їй пройти крізь 

коло діаметром 25 см).   

Команда складається з 6 чоловік: 4  – спортсменів (змії – Z-1, Z-2, Z-3, Z-

4 ), тренера-керівника, який очолює команду і несе відповідальність за життя, 

здоров’я дітей у дорозі та під час проведення змагання, судді.  

 Кожний учасник команди може брати участь в особистій першості 

тільки у одному класі моделей.  

Від навчального закладу до змагань допускається одна команда. 

Вік учасників  визначається на рік проведення змагання - до 18 років. 

До участі в особистій першість допускається  учасники, які не входять до 

складу команди тільки в одному класі моделей.  

 



4. ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗМАГАНЬ 

На команду подаються такі документи: 

- заявка на участь у змаганнях, затверджена директором закладу освіти; 

- свідоцтво про народження членів команди; 

- довідка від лікаря на кожного учасника (обов’язково), або страховка, чи 

дозвіл батьків. 
Зразок заявки 

на участь у міському фестивалі повітряних зміїв  

 

№ 

п.п. 

Клас 

моделі 

Прізвище, 

ім’я учасника 

Дата   

народження 

Клас Школа Дозвіл 

лікаря 

1.       

2.       

 

Керівник команди______________________________________________ 

Суддя________________________________________________________ 

М.П.    Директор_____________________________   

 

 

5. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО МОДЕЛЕЙ 

Загальна площа змія Z-1, Z-2, Z-3 необмежена, Z-4 (згідно вимог пункту 

4).  Довжина леєра для зміїв необмежена. На леєрі повинні бути кольорові 

мітки через кожні 5 м на перших 20 м довжини від ручки. Категорично 

забороняється використовувати металевий леєр.  

 

6. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Кожний учасник представляє саморобні повітряні змії на технічний 

огляд для нарахування балів: дизайн, оригінальність та складність 

конструкції, якість розфарбування, майстерність виконання.  

Після підготовки зміїв головний суддя надає стартовий час, який 

дорівнює одній годині на клас. При наявності постійного вітру учасники 

змагань повинні весь час тримати зміїв у повітрі. Судді на полі в цей час 

проводять оцінку льотних властивостей.  

Загальна оцінка виступу складається з суми балів, набраних учасниками 

на технічному огляді та в демонстраційних польотах: стабільність польоту, 

обертаючі елементи, шумові та звукові сигнали тощо. 

Заявка для участі в змаганнях подається за два тижні. Обов’язковий 

допуск лікаря для участі у змаганнях на кожну дитину.  

 

7. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Витрати на проведення фестивалю повітряних зміїв відноситься за 

рахунок Головного управління освіти і науки. 

Витрати на проїзд та харчування учасників змагань здійснюються за 

рахунок організацій, які відряджають команди. 

 



 

8. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

Визначення особистої першості проводиться за максимальною сумою 

балів, набраних учасником у кожному виді змагань. У кожній номінації серед 

учасників фестивалю визначається особиста першість за найкращий 

саморобний повітряний змій. 

Командний залік визначається за мінімальною сумою місць, зайнятих 

членами команди в класах повітряних зміїв Z-1, Z-2, Z-3, Z-4. 

 

9.  НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

Команда - переможець нагороджується грамотою Головного управління 

освіти і науки та кубком. 

Команди - призери нагороджуються грамотами Головного управління 

освіти і науки. 

Учасники змагань, які в розіграші особистої першості посіли призові 

місця, нагороджуються дипломами та призами Головного управління освіти і 

науки. 

 

 

 

Перший заступник начальника                                       В. Челомбітько 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до наказу Головного управління освіти і науки 

виконавчого  органу Київської міської ради  

(Київської міської державної адміністрації) 

від 15.05.2012 р. № 156         

                                                                                    

 

Склад суддівської колегії  

на змаганнях Київського відкритого фестивалю повітряних зміїв   

«Змієрія – 2012» 

 
Головний суддя:  
- Петренко Т.О. – заступник директора Центру НТТМ «Сфера»  
                                  Оболонського району. 
 
Головний секретар: 
- Ямненко С.О.   – керівник гуртка Центру НТТМ «Сфера» Оболонського  
                                  району; 
 
Судді:  
- Липецький О.П. – методист спортивно-технічного відділу Центру НТТМ  
                                    «Сфера» Оболонського р-ну; 
- Палічко О.І.         –  керівник гуртка декоративно-вжиткового мистецтва  
                                     Центру НТТМ «Сфера»  Оболонського району; 
- Кобилянський В.П. – керівник авіамодельного гуртка Центру позашкільної 
                                        роботи Святошинського району. 
 
 
 

 

Перший заступник начальника                                          В. Челомбітько 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 


