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НАКАЗ
26 вересня 2020 року

м.Черкаси

№118

Про
підсумки
проведення
обласного етапу Всеукраїнських
відкритих змагань учнівської
молоді
з
ракетомодельного
спорту
Відповідно до Орієнтовного плану обласних очно-заочних масових
заходів з учнівською молоддю Комунального закладу "Черкаський обласний
центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради"
на 2020-2021 навчальний рік, листа Управління освіти і науки Черкаської
обласної державної адміністрації від 10.09.2020 № 02/11-02/1949 "Про
проведення обласного етапу Всеукраїнських відкритих змагань учнівської
молоді з ракетомодельного спорту", на виконання наказу Комунального
закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської
молоді Черкаської обласної ради" від 15.09.2020 №113 "Про проведення
обласного етапу Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді
з ракетомодельного спорту" та з метою задоволення учнівської молоді
у творчій самореалізації, розвитку ракетомодельного спорту в області,
організації змістовного дозвілля дітей та молоді, підведення підсумків роботи
гуртків з 25 вересня по 26 вересня 2020 року в м. Черкаси на базі комунального
підприємства "Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради" був проведений
обласний етап Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді
з ракетомодельного спорту (далі – Змагання).
Змагання проводилися відповідно до діючих у 2020 році Інформаційнометодичних матеріалів щодо проведення обласного етапу Всеукраїнських
відкритих змагань учнівської молоді з ракетомодельного спорту.
У Змаганнях взяли участь 5 команд від закладів позашкільної освіти,
всього 13 учасників віком до 18 років включно. Команди представили:
комунальний заклад позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків"
Ватутінської міської ради Черкаської області, комунальний позашкільний
навчальний заклад м. Черкаси "Міська станція юних техніків", станція юних
техніків міста Умані, Христинівська районна станція юних техніків та
Христинівський міський Центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх".
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Команди комунального закладу позашкільної освіти "Ватутінська станція
юних техніків" Ватутінської міської ради Черкаської області, комунального
позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків",
станції юних техніків міста Умані, Христинівського міського Центру фізичного
здоров'я населення "Спорт для всіх" виступили в неповному складі.
Високий рівень підготовки до Змагань продемонстрували вихованці:
Христинівської районної станції юних техніків, Христинівського міського
Центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", станції юних техніків
міста Умані.
Результати Змагань підсумовані в рейтинговій таблиці, що додається.
Інформація про Змагання висвітлювалася на сайтах Управління освіти
і науки Черкаської обласної державної адміністрації та Комунального закладу
"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді
Черкаської обласної ради".
Проживання учасників Змагань було організовано в готелі "Нива"
за адресою: вул. Смілянська,144, харчування – гарячі обіди на замовлення.
Витрати на проведення Змагань, харчування та проживання учасників
здійснювались за рахунок Комунального закладу "Черкаський обласний центр
науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради".
Витрати на відрядження керівників команд здійснювались за рахунок
відряджаючих організацій.
Враховуючи вищесказане та рішення суддівської колегії
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити Кубками та Грамотами Комунального закладу
"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді
Черкаської обласної ради" команди, які зайняли призові місця в обласному
етапі
Всеукраїнських
відкритих
змаганнях
учнівської
молоді
з ракетомодельного спорту:
за I місце – команду Христинівської районної станції юних техніків
у складі: Балазюк Анни, Захарчука Андрія, Кілімніченка Назара,
Суворова Олександра, керівник команди – Суворов Юрій Станіславович.
за II місце – команду Христинівського міського Центру фізичного
здоров'я населення "Спорт для всіх" у складі: Капітана Андрія,
Невшупи Ярослава, керівник команди – Святелик Євген Юрійович;
за IІI місце – команду станції юних техніків міста Умані у складі:
Волинця Юрія, Панщанного Вадима, керівник команди – Килимник Михайло
Миколайович.
2. Нагородити Дипломами Комунального закладу "Черкаський
обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської
обласної ради" та медалями учасників обласного етапу Всеукраїнських
відкритих змагань учнівської молоді з ракетомодельного спорту, які зайняли
призові місця:
2.1. У класі моделей S9A:
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за I місце – Суворова Олександра, вихованця Христинівської районної
станції юних техніків, учня 5 класу Христинівської спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів № 1 ім. О.Є. Корнійчука Христинівської районної ради Черкаської
області;
за II місце – Балазюк Анну, вихованку Христинівської районної станції
юних техніків, ученицю 7 класу Христинівської спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів № 1 ім. О.Є. Корнійчука Христинівської районної ради Черкаської
області;
за ІIІ місце – Волинця Юрія, вихованця станції юних техніків
міста Умані, учня 9 класу Уманської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 5 ім. В.І.Чуйкова Уманської міської ради Черкаської області.
2.2. У класі моделей S4A:
за I місце – Невшупу Ярослава, вихованця Христинівського міського
Центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", учня 7 класу
Христинівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 ім. О.Є. Корнійчука
Христинівської районної ради Черкаської області;
за II місце – Захарчука Андрія, вихованця Христинівської районної
станції юних техніків, учня 9 класу Христинівської спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів № 1 ім. О.Є. Корнійчука Христинівської районної ради Черкаської
області;
за III місце – Волинця Юрія, вихованця станції юних техніків
міста Умані, учня 9 класу Уманської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 5 ім. В.І.Чуйкова Уманської міської ради Черкаської області.
2.3. У класі моделей S6A:
за I місце – Кілімніченка Назара, вихованця Христинівської районної
станції юних техніків, учня 9 класу опорного закладу освіти "Христинівський
ліцей" Христинівської районної ради Черкаської області;
за IІ місце – Балазюк Анну, вихованку Христинівської районної станції
юних техніків, ученицю 7 класу Христинівської спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів № 1 ім. О.Є. Корнійчука Христинівської районної ради Черкаської
області;
за III місце – Капітана Андрія, вихованця Христинівського міського
Центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", учня 7 класу
Христинівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 імені О.Є. Корнійчука.
2.4. У класі моделей S7:
за I місце – Суворова Олександра, вихованця Христинівської районної
станції юних техніків, учня 5 класу Христинівської спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів № 1 ім. О.Є. Корнійчука Христинівської районної ради Черкаської
області;
за IІ місце – Невшупу Ярослава, вихованця Христинівського міського
Центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", учня 7 класу
Христинівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 ім. О.Є. Корнійчука
Христинівської районної ради Черкаської області;
за IIІ місце – Захарчука Андрія, вихованця Христинівської районної
станції юних техніків, учня 9 класу Христинівської спеціалізованої школи
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І-ІІІ ступенів № 1 ім. О.Є. Корнійчука Христинівської районної ради Черкаської
області;
за IIІ місце – Полудненка Олександра, вихованця комунального
позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків",
учня 9 класу Черкаської спеціалізованої школи № 17 Черкаської міської ради
Черкаської області;
за IIІ місце – Гордієнка Іллю, вихованця комунального позашкільного
навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", студента групи
1Д-20 Черкаського державного бізнес-коледжу;
за III місце – Панщанного Вадима, вихованця станції юних техніків
міста Умані, учня 9 класу Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3
Уманської міської ради Черкаської області.
2.5. У класі моделей "Напівкопія":
за I місце – Захарчука Андрія, вихованця Христинівської районної станції
юних техніків, учня 9 класу Христинівської спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів № 1 ім. О.Є. Корнійчука Христинівської районної ради Черкаської
області;
за IІ місце – Короля Михайла, вихованця комунального позашкільного
навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", учня 5 класу
Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради
Черкаської області;
за III місце – Волинця Юрія, вихованця станції юних техніків
міста Умані, учня 9 класу Уманської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 5 ім. В.І.Чуйкова Уманської міської ради Черкаської області.
3. Нагородити Грамотами Комунального закладу "Черкаський
обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської
обласної ради":
Суворова Юрія Станіславовича, керівника гуртка Христинівської
районної станції юних техніків, за підготовку команди, яка зайняла
Перше місце в обласному етапі Всеукраїнських відкритих змагань учнівської
молоді з ракетомодельного спорту;
Святелика Євгена Юрійовича, керівника гуртка Христинівського
міського Центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", за підготовку
команди, яка зайняла Друге місце в обласному етапі Всеукраїнських відкритих
змагань учнівської молоді з ракетомодельного спорту;
Килимника Михайла Миколайовича, керівника гуртка станції
юних техніків міста Умані, за підготовку команди, яка зайняла
Третє місце в обласному етапі Всеукраїнських відкритих змагань учнівської
молоді з ракетомодельного спорту.
4. Висловити Подяку Комунального закладу "Черкаський обласний
центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради"
за сприяння розвитку авіамодельного спорту в області, якісне і коректне
суддівство обласного етапу Всеукраїнських відкритих змагань учнівської
молоді з ракетомодельного спорту:
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Суворовій Ганні Юріївні, працівнику Христинівської районної
станції юних техніків;
Шехурдіну Ігорю Анатолійовичу, керівнику гуртка комунального
закладу позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської
міської ради Черкаської області.
5. Висловити Подяку Комунального закладу "Черкаський обласний
центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради"
за сприяння в проведенні обласного етапу Всеукраїнських відкритих змагань
учнівської молоді з ракетомодельного спорту та розвитку авіамодельного
спорту в області:
Далібожаку
Івану
Степановичу,
директору
комунального
підприємства "Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради";
Мікушкіну Валерію Миколайовичу, заступнику директора
з авіаційної безпеки комунального підприємства "Аеропорт Черкаси Черкаської
обласної ради".
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор

П.В.Торба
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Додаток
до наказу Комунального закладу
"Черкаський обласний центр
науково-технічної
творчості
учнівської молоді Черкаської
обласної ради"
26.09.2020 № 118
Рейтингова таблиця
участі закладів позашкільної освіти
Черкаської області в обласному етапі Всеукраїнських відкритих
змагань учнівської молоді з ракетомодельного спорту
№
Заклад освіти
з/п
1
2
1. Золотоніський р. ЦТТ та ПУ
КЗПО "Ватутінська міська СЮТ"
2.
Ватутінської міської ради
КЗ "Канівська міська СЮТ
3.
Канівської м.р. Черкаської обл."
4. КПНЗ м.Черкаси "Міська СЮТ"
КЗ "Тальнівський р. ЦНТТДУМ
5.
Тальнівської р. ради Черкаської обл."
КЗ "ЧОЦНТТУМ Черкаської
6.
обласної ради"
7. СЮТ міста Умані
8. Христинівська р. СЮТ
ЦХЕНТТУМ Кам’янської міської
9.
ради
10. БДЮТ Монастирищенської р. ради
11. БДЮТ Смілянської міської ради
12. БДЮТ Чигиринської міської ради
13. Драбівський р. БДТ
14. Єрківський КЗПО "БДЮТ Єрківської
селищної ради"
15. Звенигородський ЦДЮТ
16. Золотоніський БДЮТ
17. Золотоніський р. БДЮТ
18. Катеринопільський р.БДЮТ

Командне
місце
3
-

Бал у рейтингу
4
-

5

46

-

-

4

50

-

-

-

-

ІІІ
І

52
58

-

-

-

-

-

-

-

-
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1
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

2
КПНЗ "БДЮТ" Балаклеївської сіл.
ради
КЗ Вільшанська ДШМ
Городищенського району
КЗ "РБДЮ" Городищенської р. ради
КЗПО "ЦДЮТ" Іркліївської сільської
ради
КЗПО "ЦДЮТ" Степанецької ОТГ
КЗ "Шполянський ЦДЮТУМ"
Шполянської м.р. ОТГ
К.-Шевченківський р. ЦДЮТ
Лисянський р. БДЮТ
Маньківський р. ЦДЮТ, МАН
учнівської молоді
Міський БДЮТ м. Умані
ПНЗ "БМЦ" Черкаської міської ради
ПНЗ "ЦДЮТ м.Черкаси"
Тальнівський БДЮ
Христинівський р. БДЮТ
ЦДЮТ Смілянської р. ради
ЦДЮТ Уманської р. ради
ЦДЮТ Чорнобаївської р. ради
ЦНПВ Жашківської р. ради
Черкаський р. ЦДЮТ
Христинівський м. Центр фізичного
здоров'я населення "Спорт для всіх"

Методист

3

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ІІ

52

Шандригось В.М.

