
 
 

 
 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

12.04.2021                                                   м. Полтава                                             №  117 

 

 

 

Про проведення обласних 

змагань учнівської молоді 

з ракетомодельного спорту 

 

 

Відповідно до Положення про проведення обласних змагань учнівської 

молоді з ракетомодельного спорту, затвердженого наказом Департаменту 

освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації від 

27 червня 2019 року № 253, зареєстрованого в Головному територіальному 

управлінні юстиції у Полтавській області від 12 липня 2019 року № 344/3461, з 

метою популяризації ракетомодельного спорту, розширення мережі гуртків 

спортивно-технічного напрямку; вивчення історії ракетобудуваня та видатних 

особистостей; розвитку та вдосконалення науково-технічної творчості, 

конструкторської діяльності учнівської молоді 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести з 05 до 21 травня 2021 року дистанційно обласні змагання 

учнівської молоді з ракетомодельного спорту на базі Полтавського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної 

ради з дотриманням законодавства в частині запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2. 

 

2. Керівникам органів управління освітою сприяти участі учнівської 

молоді – вихованців закладів позашкільної освіти, учнів закладів загальної 

середньої освіти, віком до 16 років (далі – команди) в обласних змаганнях 

учнівської молоді з ракетомодельного спорту. Команда складається з 4-х 

спортсменів, тренера, керівника команди та судді. 

 

3. Затвердити програму проведення обласних змагань учнівської молоді з 

ракетомодельного спорту (додаток 1). 
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4. Директору Полтавського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Полтавської обласної ради Дуброві В. І. провести виплати в 

межах фонду кошторисних призначень (додаток 2). 

 

5. Відповідальність за проведення заходу покласти на директора 

Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Полтавської обласної ради Дуброву В. І. 

 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор                                                                                    Віта КОВАЛЬСЬКА 

 

 

 



 

Додаток 1 

до наказу Департаменту 

освіти і науки  

12.04.2021  № 117 

 

ПРОГРАМА 

проведення обласних змагань учнівської молоді з ракетомодельного спорту. 

 

05–21 травня 2021 року 

Полтавський ОЦНТТУМ ПОР 

№ 

з/

п 

Назва заходу Термін 

проведення 

Відповідальні, 

члени журі 

1.  Прийом заявок (за формою згідно з 

Положенням) від керівників команд – 

учасників обласних змагань учнівської 

молоді з ракетомодельного спорту на 

електронну пошту Полтавського 

обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді 

Полтавської обласної ради з позначкою 

„Обласні змагання з ракетомодельного 

спорту”: poltavaocnttum@gmail.com 

 

до 05 травня  

2021 року 

Денисюк Д. В., 

Стадник І. А. 

2.  Проведення командами на місцях 

запусків моделей ракет у таких класах:  

S-6-A/2 

„Салют - А/2” 

„Планета - В” 

Має бути фото команди учасників з 

моделями ракет на старті, фото 

проведення запусків (2-3 фото) та фото 

протоколів результатів польоту 

учасників змагань з підписами судді,  

керівника команди, тренера чи 

секретаря.  

Зазначені документи керівник команди 

надсилає електронною поштою 

poltavaocnttum@gmail.com 

до оргкомітету. 

Документи повинні бути 

продубльовані в електронному вигляді:  

протоколи в форматі Excel, заявки у 

05–17 

травня 

2021 року 

Команди на 

місцях: 

тренер, керівник 

команди та суддя 

mailto:poltavaocnttum@gmail.com
mailto:poltavaocnttum@gmail.com


 

 

З Положенням про проведення обласних змагань учнівської молоді з 

ракетомодельного спорту, протоколами змагань можна ознайомитись на сайті 

Полтавського ОЦНТТУМ ПОР в Меню „Дистанційні конкурси”, „Обласні 

змагання учнівської молоді з ракетомодельного спорту” або за посиланням:  

http://pocnttumpor.at.ua/index/oblasni_zmagannja_uchnivskoji_molodi_z_raketomod

elnogo_sportu/0-122 

 

 

Директор Полтавського обласного 

центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді 

Полтавської обласної ради 

 

 

 

(підписано) 

 

 

 

Володимир ДУБРОВА 

 
 

Word, оскільки вони направлятимуться 

для участі у Всеукраїнських змаганнях 

з ракетомодельного спорту. 

3.  Прийом від керівників команд 

документів (можливо через 

гіперпосилання на Google-диск з 

наданням доступу для перегляду) з 

позначкою: „Назва закладу освіти. 

Обласні змагання з ракетомодельного 

спорту” на електронну адресу 

Полтавського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської 

молоді Полтавської обласної ради: 

poltavaocnttum@gmail.com 

 

до 17 травня 

включно  

2021 року 

Денисюк Д. В., 

Стадник І. А. 

4.  Обробка інформації – результатів  

обласних змагань учнівської молоді з  

ракетомодельного спорту 

18–20 

травня  

2021 року 

Денисюк Д. В.,  

Єжов В. М. (за 

згодою), 

Фирсов І. І., 

Стадник І. А. 

5.  Підведення підсумків обласних 

змагань учнівської молоді з  

ракетомодельного спорту 

21 травня 

2021 року 

Денисюк Д. В.,  

Стадник І. А. 

http://pocnttumpor.at.ua/index/oblasni_zmagannja_uchnivskoji_molodi_z_raketomodelnogo_sportu/0-122
http://pocnttumpor.at.ua/index/oblasni_zmagannja_uchnivskoji_molodi_z_raketomodelnogo_sportu/0-122
mailto:poltavaocnttum@gmail.com

