
 
 

 

 

 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

Н А К А З 
 

від  06.05. 2010 р.                                  м. Київ                                  № 104 

 

 

Про проведення міських масових  

заходів з науково - технічної творчості 

в травні – червні  2010 року 
 

 

Відповідно до програми «Освіта столиці 2006–2010 рр.», плану роботи 

Головного управління освіти і науки на 2010 рік, з метою пропаганди науково – 

технічної творчості серед дітей та юнацтва 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести міські масові заходи з науково – технічної творчості:  

 

- 16 травня – міські змагання на Першість м. Києва з автомодельного спорту 

(трасові моделі) на базі Центру науково-технічної творчості молоді «Сфера» 

Оболонського району м. Києва; 

 

- 08 червня – міські  змагання на Першість м. Києва з авіамодельного спорту 

(вільнолітаючі моделі) на базі Центру науково-технічної творчості молоді 

«Сфера» Оболонського району м. Києва.  

 

2. Затвердити Умови проведення міських змагань з автомодельного спорту 

(трасові моделі), міських змагань з авіамодельного спорту (вільнолітаючі 

моделі) та склад суддівської колегії  (додатки 1,2,3). 

 

3. Відповідальність  за  організацію  та  проведення  міських заходів з 

науково-технічної творчості покласти на начальника управління освіти 

виконавчого органу Оболонської районної у м. Києві ради (Оболонської 

районної у м. Києві державної адміністрації) Добровольську О.М. та 

директора Центру науково-технічної творчості молоді «Сфера» 

Оболонського району м. Києва Тихопія О.Я. (Міський координаційний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді). 

 

4. Начальникам управлінь освіти виконавчих органів районних у м. Києві рад 

(районних у м. Києві державних адміністрацій): 

 

 

 



 

4.1. Забезпечити участь учнів (вихованців) загальноосвітніх, позашкільних  

навчальних закладів у міських заходах з науково-технічної творчості 

відповідно до Умов їх проведення. 

 

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

проведення міських заходів. 

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника  

Головного управління освіти і науки  Герасименка В.М. 

 

 

 

 

Заступник голови Київської міської 

державної адміністрації – начальник 

Головного управління освіти і науки                                           В. Журавський 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток   1 

до наказу Головного управління освіти і науки  

виконавчого органу Київської міської ради  

(Київської міської державної адміністрації) 

від 06.05.2010 р.  № 104 

 

 

Умови проведення 

міських змагань на Першість м. Києва з автомодельного спорту (трасові моделі) 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

- широка популяризація і подальший розвиток масовості модельних видів спорту 

серед учнівської молоді; 

- збереження мережі автомодельних гуртків у загальноосвітніх, професійно-

технічних та  позашкільних  навчальних закладах міста; 

- залучення учнів до участі в шкільних, районних, міських та всеукраїнських 

змаганнях з науково-технічної творчості; 

- підведення підсумків гурткової роботи; 

- обмін досвідом роботи. 

    

2. КЕРІВНИЦТВО ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗМАГАННЯ 

Змагання проводяться Головним  управлінням  освіти і науки виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

Міським координаційним центром науково - технічної творчості учнівської 

молоді на базі Центру науково-технічної творчості молоді «Сфера» Оболонського 

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

  

3. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

У змаганнях беруть участь учні (вихованці) загальноосвітніх, професійно-

технічних та позашкільних навчальних закладів віком до 18 років включно. 

Команда складається з 6 осіб: 5 учасників, тренера-керівника, який очолює 

команду та несе відповідальність за життя і здоров’я дітей у дорозі та під час 

проведення змагань. 

Класи моделей: ЮНІОР-12, ЮНІОР-18, РЕТРО, Вантажівка, SV. 

 

4. ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗМАГАНЬ 

На команду подаються такі документи: заявка на участь команди у 

змаганнях; копії  свідоцтв про народження учасників змагань; учнівський квиток; 

медичні довідки (додаток 1.1). 
Додаток 1.1. 

Заявка 

на участь у міських змагання на Першість з  автомодельного спорту (трасові моделі) 

 

(назва закладу) 

просить допустити до участі у змаганнях команду в складі: 

№ 

п.п. 

Класи 

моделей 

Прізвище, 

ім’я учасника 

Дата 

народження 

Клас Школа Дозвіл 

лікаря 

1       

2       

Керівник команди ___________________________ 



Суддя______________________________________ 

М.П.    Директор_____________________________   

 

5. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Міським змаганням передують гурткові, шкільні, районні змагання. Команда 

для участі в змаганнях кожного наступного рівня формується з призерів 

попередніх змагань.  

Змагання з автомодельного спорту проводяться згідно з Правилами, 

затвердженими   Федерацією автомодельного  спорту,  що  діють на момент 

проведення  змагань та  цими Умовами. 

Вимоги до класів моделей: ЮНІОР-12, ЮНІОР-18: 

-   моделі виготовляються  в масштабі М 1:24, максимальна ширина 83  мм; 

- гума коліс, диски, струмознімач, зубчаті колеса та двигун стандартні 

(відкривання кришки двигуна заборонено); 

-   використання кулькопiдшипникiв заборонено; 

- рама виготовляється з склотекстоліту товщиною 1,5-2,0 мм (кронштейн 

кріплення струмознімача дозволяється виготовляти з  металу), балансування рами 

- тільки свинцевими пластинами. 

Команди або учасники змагань, які допустили порушення Умов, Правил, 

Програми - до змагань не допускаються. 

 

               6. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Витрати на проїзд та харчування учасників відносяться за рахунок 

відряджуючих організацій.  

 

7. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 

Командна першість визначається за максимальною кількістю балів, набраних 

командою на всіх етапах змагань.  

Визначення особистої першості на кожному етапі проводиться згідно з 

Правилами  та даними Умовами. 

В  особистій  першості при підведенні підсумків враховується сума 4 кращих 

результатів.  

У командний залік зараховується сума 4 кращих результатів, отриманих 

членами команди на кожному етапі по одному від кожного спортсмена. 

Учасники змагань, які у розіграші особистої першості посіли призові місця, 

нагороджуються дипломами Міського координаційного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді. 

Команда - переможець нагороджується дипломом Головного управління 

освіти і науки м. Києва. 

Команди - призери нагороджуються дипломами Головного управління освіти 

і науки м. Києва. 

  

 

Заступник начальника      В. Герасименко 

 

 

 

 



 Додаток  2 

до наказу Головного управління освіти і науки  

виконавчого органу Київської міської ради  

(Київської міської державної адміністрації) 

від 06.05.2010 р.  № 104 

 

Умови проведення 

міських змагань на Першість м. Києва з авіамодельного спорту  

(вільнолітаючі моделі)  

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЗМАГАННЯ 

- широка популяризація і подальший розвиток масовості модельних видів спорту 

серед учнівської молоді; 

- збереження мережі авіамодельних гуртків у загальноосвітніх, професійно - 

технічних та позашкільних навчальних закладах; 

- залучення гуртківців до участі в шкільних, районних, міських, всеукраїнських 

змаганнях учнівської молоді з науково-технічної творчості; 

- підведення підсумків гурткової роботи; 

- обмін досвідом роботи. 

   

2. КЕРІВНИЦТВО ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗМАГАННЯ 

Змагання проводяться Головним  управлінням  освіти і науки виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 

Міським координаційним центром науково - технічної творчості учнівської 

молоді на базі Центру науково-технічної творчості молоді «Сфера» Оболонського 

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

 

3.УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

У змаганнях беруть участь учні (вихованці) загальноосвітніх професійно-

технічних та позашкільних навчальних закладів віком до 18 років включно. У 

змаганнях беруть участь вихованці молодшої та старшої вікових груп. 

Молодша вікова група: 

Команда складається з 4 осіб: 2 учасників віком до 14 років, тренера-

керівника, який очолює команду і несе відповідальність за життя, здоров’я дітей у 

дорозі та під час проведення змагань, судді.  

Класи моделей: 

 Схематичний планер, S= 14 дц. кв., Р >110 гр.    

 схематичний  літак, S= 12 дц. кв., Р > 90 гр., Р дв.=20 гр.       

Старша вікова група: 

Команда складається з  5 осіб: 3 учасників віком до 18 років, тренера-

керівника, який очолює команду і несе відповідальність за життя, здоров’я дітей у 

дорозі та під час проведення змагання, судді. 

Класи моделей: 

 F-1-H, F-1-G, F-1-P  -  (при наявності не менше 3 моделей в класі). 

 F-1-G - вага гумового двигуна до 10  грам. 

 F-1-P - об’єм двигуна до 1,0-1.5  см 
3
.   

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

складу команди.  

 



4. ДОКУМЕНТАЦІЯ  

На команду подаються такі документи: заявка на участь команди у 

змаганнях; копії свідоцтв про народження; учнівський квиток; медичні довідки, 

або страховки (додаток 1.1). 
           Додаток 1.1. 

Заявка 

на участь у міських авіамодельних змаганнях учнівської молоді 

з вільнолітаючих моделей 

 

(назва закладу) 

Просить допустити до участі у змаганнях  команду в складі:  

 

Керівник команди ____________________________ 

Суддя ______________________________________ 

М.П.    Директор _____________________________   

 

5. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ 

Міським змаганням передують гурткові, шкільні, районні змагання. 

Команда для участі у змаганнях кожного наступного рівня формується з призерів 

попередніх змагань.  

Змагання з авіамодельного спорту проводяться згідно з Правилами, 

затвердженими Федерацією авіамодельного спорту, що діють на момент 

проведення  змагань та  цими Умовами проведення. 

Команди або учасники змагань, які допустили порушення Умов проведення, 

Програми -  до змагань не допускаються.  

 

               6. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Витрати на проїзд та харчування учасників відносяться за рахунок 

відряджуючих організацій.  

 

7. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 

Командна  першість визначається за мінімальною сумою місць зайнятих 

членами команди. 

Особиста першість визначається за максимальною кількістю балів, 

набраних учасником.    

Учасники змагань, які у розіграші особистої першості посіли призові місця, 

нагороджуються дипломами Міського координаційного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді. 

Команда – переможець нагороджується дипломом Головного управління 

освіти і науки м. Києва. 

Команди - призери нагороджуються дипломами Головного управління освіти 

і науки м. Києва.  

   

Заступник начальника                                                            В. Герасименко 

 

 

№ 

п.п. 

Класи 

моделей 

Прізвище, 

ім’я учасника 

Дата   

народження 

Клас Школа Дозвіл 

лікаря 

1       

2       



Додаток  3 

до наказу Головного управління освіти і науки  

виконавчого органу Київської міської ради  

(Київської5 міської державної адміністрації) 

від 06.05.2010 р.  № 104 

 

 

Склад суддівської колегії 

на  міських заходах з науково-технічної  творчості в травні - червні  2010 року. 

 

 
1. Змагання з автомодельного спорту (трасові моделі) 
Головний суддя:    Петренко О.І, керівник гуртка ЦНТТМ “Сфера” Оболонського 
району. 
Головний секретар: Марченко Б.З.  керівник гуртка НВК Солом’янського району. 
Суддя: Кухтин В.В., керівник автомодельного гуртка ЦНТТМ “Сфера”  
Оболонського району. 
 
2. Змагання з авіамодельного спорту (вільнолітаючі моделі) 
Головний суддя: Липецький О.П., методист спортивно-технічного відділу 
ЦНТТМ “Сфера” Оболонського району. 
Головний секретар: Петренко О.І, керівник гуртка ЦНТТМ “Сфера” 
Оболонського району. 
Судді:  
- Мовчан В.А., керівник авіамодельного гуртка СЗШ №239 Оболонського району; 
- Приходько В.В., завідувач спортивно-технічним відділом ДЮЦ Дарницького 
району; 
- Клименко В.С., керівник авіамодельного гуртка СШ № 1 м. Вишневе Київської 
області (за згодою); 
- Матвійчук С.І., керівник авіамодельного гуртка клубуа ІТСМ “Дніпро” 
Деснянського району; 
- Діордієв В.А., керівник авіамодельного гуртка ЦНТТМ “Сфера”  Оболонського 
району; 
- Пасічник В. О., керівник авіамодельного гуртка ЦПР Святошинського району; 
- Кобилянський В. П., керівник авіамодельного гуртка ЦПР Святошинського 
району; 
- Калачов  А.Т., керівник авіамодельного гуртка клубу „Борисфен” Дарницького 
району; 
- Назаренко Л.І., керівник авіамодельного гуртка  ЦТДЮ Святошинського 
району. 
 
 
 
Заступник начальника                                                                В. Герасименко 

 

 


