
 
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 
(КЗ "ЧОЦНТТУМ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ") 

 

НАКАЗ 
 

05 червня 2021 року м. Черкаси № 73 

 

Про підсумки проведення 

обласного етапу Всеукраїнських 

відкритих змагань учнівської 

молоді з повітряних зміїв 

 

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 від 12.05.2021 № 96/01-09 "Про проведення 

обласного етапу Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді  

з повітряних зміїв", на виконання наказу Комунального закладу "Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради" від 25.05.2021 № 64 "Про проведення обласного етапу 

Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді з повітряних зміїв"  

та з метою задоволення учнівської молоді у творчій самореалізації, розвитку 

напряму авіамоделювання та конструювання повітряних зміїв в області, 

організації змістовного дозвілля дітей та молоді, підведення підсумків роботи 

гуртків, з 04 червня по 05 червня 2021 року в м. Черкаси на базі комунального 

підприємства "Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради" проходив обласний 

етап Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді з повітряних зміїв 

(далі – Змагання). 

Змагання проводилися відповідно до Інформаційно-методичних 

матеріалів щодо проведення обласного етапу Всеукраїнських відкритих змагань 

учнівської молоді з повітряних зміїв. 

У Змаганнях взяли участь 4 команди від закладів позашкільної освіти 

області, всього 21 учасник віком до 18 років включно. Команди представили: 

комунальний заклад позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" 

Ватутінської міської ради Черкаської області, комунальний заклад 

позашкільної освіти м. Черкаси "Міська станція юних техніків", Станція юних 

техніків Христинівської міської ради Черкаської області, Центр дитячої  

та юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаської району. 

Учасники Змагань показували свою майстерність по запуску повітряного 

змія в 8 класах моделей: експериментальний змій, плоский змій, коробчатий 

змій, об’ємний безкаркасний змій, міні-змій, пілотажний керований змій, змій-

потяг та повітряний бій. 
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За підсумками Змагань кращі результати показали команди: Центру 

дитячої та юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаської району, 

комунального закладу позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" 

Ватутінської міської ради Черкаської області та Станції юних техніків 

Христинівської міської ради Черкаської області. 

Під час стендового оцінювання повітряних зміїв суддівська колегія 

враховувала оригінальність, складність конструкції, естетичність оздоблення, 

якість та майстерність виготовлення повітряного змія. 

Під час запусків моделей оцінювався реалізм польоту, доставка вантажу, 

виконання демонстрації та виконання комплексу фігур з 12 елементів для класу 

моделей пілотажного керованого змія. 

Результати Змагань підсумовані в рейтинговій таблиці, що додається. 

Інформація про Змагання висвітлювалася на сайтах Управління освіти  

і науки Черкаської обласної державної адміністрації і Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради". 

Проживання учасників Змагань було організовано в готелі "Нива", 

харчування – на базі комунального підприємства "Аеропорт Черкаси 

Черкаської обласної ради" (гарячі обіди на замовлення). 

Витрати на проведення Змагань, харчування дітей здійснювалися  

за рахунок Комунального закладу "Черкаський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради". Витрати  

на проживання дітей та відрядження керівників команд – за рахунок 

відряджуючих 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 змагань учнівської молоді з повітряних зміїв: 

за І місце – команду Центру дитячої та юнацької творчості Мошнівської 

сільської ради Черкаської району у складі: Іщенка Ярослава, Соломахи Сергія,  

Базилевського Ростислава, Луценка Артема, Іщенка Антона, Іщенка Романа, 

Луцик Анастасії, Масохи Сергія, керівник команди – Шепіль Володимир 

Якович, методист та керівник гуртка (за суміщенням) Центру дитячої  

та юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаської району; 

за ІI місце – команду Станції юних техніків Христинівської міської ради 

Черкаської області у складі: Рури Олександра, Костенка Сергія, Яковенка 

Олега, Невшупи Ярослава, Діхтяра Володимира, Балазюк Анни, керівник 

команди – Косміна Валерій Анатолійович, керівник гуртка Станції юних 

техніків Христинівської міської ради Черкаської області; 

за IІI місце – команду комунального закладу позашкільної освіти 

"Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської ради Черкаської 
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області у складі: Савранського Олександра, Хоренка Миколи, Коваленка 

Артема, Зажирєлова Богдана, Коваленка Олександра, Берканя Сергія, керівник  

команди – Шехурдін Ігор Анатолійович, керівник гуртка комунального закладу 

позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської 

ради Черкаської області. 

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 повітряних зміїв, які зайняли призові місця: 

2.1. У класі моделей "Міні-змій": 

за І місце – Іщенка Антона, вихованця Центру дитячої та юнацької 

творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району, учня 5 класу 

Тубільцівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Мошнівської 

сільської ради Черкаського району Черкаської області; 

за II місце – Король Анастасію, вихованку комунального позашкільного 

навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", вихованку 

дошкільного навчального закладу № 41"Дударик"; 

за III місце – Балазюк Анну, вихованку Станції юних техніків 

Христинівської міської ради Черкаської області, ученицю 7 класу 

Христинівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 імені О.Є. Корнійчука 

Христинівської міської ради Черкаської області. 

2.2. У класі моделей "Плоский змій": 

за І місце – Коваленко Олександру, вихованку комунального закладу 

позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської 

ради Черкаської області, ученицю 8 класу комунального закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 2 ім. М.Ф. Ватутіна 

Ватутінської міської ради Черкаської області"; 

за II місце – Масоху Сергія, вихованця Центру дитячої та юнацької 

творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району, учня 8 класу 

Тубільцівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Мошнівської 

сільської ради Черкаського району Черкаської області; 

за ІІІ місце – Іщенка Антона, вихованця Центру дитячої та юнацької 

творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району, учня 5 класу 

Тубільцівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Мошнівської 

сільської ради Черкаського району Черкаської області; 

за III місце – Діхтяра Володимира, вихованця Станції юних техніків 

Христинівської міської ради Черкаської області, учня 9 класу Христинівської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 імені О.Є. Корнійчука Христинівської 

міської ради Черкаської області. 

2.3. У класі моделей "Коробчатий змій": 

за І місце – Коваленко Олександру, вихованку комунального закладу 

позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської 

ради Черкаської області, ученицю 8 класу комунального закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 2 ім. М.Ф. Ватутіна 

Ватутінської міської ради Черкаської області"; 
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за II місце – Руру Олександра, вихованця Станції юних техніків 

Христинівської міської ради Черкаської області, учня 10 класу Христинівської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 імені О.Є. Корнійчука Христинівської 

міської ради Черкаської області; 

за III місце – Невшупу Ярослава, вихованця Станції юних техніків 

Христинівської міської ради Черкаської області, учня 7 класу Христинівської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 імені О.Є. Корнійчука Христинівської 

міської ради Черкаської області. 

2.4. У класі моделей "Змій-потяг": 
за І місце – Іщенка Ярослава, вихованця Центру дитячої та юнацької 

творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району, учня 8 класу 

Тубільцівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Мошнівської 

сільської ради Черкаського району Черкаської області; 

за II місце – Яковенка Олега, вихованця Станції юних техніків 

Христинівської міської ради Черкаської області, учня 9 класу Христинівської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 імені О.Є. Корнійчука Христинівської 

міської ради Черкаської області; 

за ІІІ місце – Савранського Олександра, вихованця комунального закладу 

позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської 

ради Черкаської області, учня 5 класу комунального закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 2 ім. М.Ф. Ватутіна 

Ватутінської міської ради Черкаської області". 

2.5. У класі моделей "Об’ємний безкаркасний змій": 
за І місце – Луценка Артема, вихованця Центру дитячої та юнацької 

творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району, учня 8 класу 

Тубільцівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Мошнівської 

сільської ради Черкаського району Черкаської області; 

за II місце – Діхтяра Володимира, вихованця Станції юних техніків 

Христинівської міської ради Черкаської області, учня 9 класу Христинівської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 імені О.Є. Корнійчука Христинівської 

міської ради Черкаської області; 

за IIІ місце – Коваленка Артема, вихованця комунального закладу 

позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської 

ради Черкаської області, учня 4 класу комунального закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 2 ім. М.Ф. Ватутіна 

Ватутінської міської ради Черкаської області". 

2.6. У класі моделей "Експериментальний змій": 
за І місце – Костенка Сергія, вихованця Станції юних техніків 

Христинівської міської ради Черкаської області, учня 10 класу Христинівської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 імені О.Є. Корнійчука Христинівської 

міської ради Черкаської області; 

за II місце – Луценка Артема, вихованця Центру дитячої та юнацької 

творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району, учня 8 класу 

Тубільцівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Мошнівської 

сільської ради Черкаського району Черкаської області; 
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за III місце – Балазюк Анну, вихованку Станції юних техніків 

Христинівської міської ради Черкаської області, ученицю 7 класу 

Христинівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 імені О.Є. Корнійчука 

Христинівської міської ради Черкаської області. 

2.7. У класі моделей "Пілотажний керований змій": 
за I місце – Соломаху Сергія, вихованця Центру дитячої та юнацької 

творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району, учня 10 класу 

Мошнівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Мошнівської 

сільської ради Черкаського району Черкаської області; 

за II місце – Базилевського Ростислава, вихованця Центру дитячої  

та юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району, учня  

9 класу Тубільцівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області; 

за III місце – Руру Олександра, вихованця Станції юних техніків 

Христинівської міської ради Черкаської області, учня 10 класу Христинівської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 імені О.Є. Корнійчука Христинівської 

міської ради Черкаської області. 

2.8. У класі моделей "Повітряний бій": 

за І місце – Руру Олександра, вихованця Станції юних техніків 

Христинівської міської ради Черкаської області, учня 10 класу Христинівської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 імені О.Є. Корнійчука Христинівської 

міської ради Черкаської області; 

за II місце – Іщенка Ярослава, вихованця Центру дитячої та юнацької 

творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району, учня 8 класу 

Тубільцівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Мошнівської 

сільської ради Черкаського району Черкаської області; 

за III місце – Зажирєлова Богдана, вихованця комунального закладу 

позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської 

ради Черкаської області, учня 9 класу комунального закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів" Ватутінський ліцей № 1 Ватутінської міської 

ради Черкаської області". 

3. Нагородити Грамотами Комунального закладу "Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради": 

- Шепіля Володимира Яковича, керівника гуртка Центру дитячої  

та юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району,  

за підготовку команди, яка зайняла Перше місце в обласному етапі 

Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді з повітряних зміїв; 

- Косміну Валерія Анатолійовичу, керівника гуртка Станції юних 

техніків Христинівської міської ради Черкаської області, за підготовку 

команди, яка зайняла Друге місце в обласному етапі Всеукраїнських відкритих 

змагань учнівської молоді з повітряних зміїв; 

- Шехурдіна Ігора Анатолійовича, керівника гуртка комунального 

закладу позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської 

міської ради Черкаської області, за підготовку команди, яка зайняла Третє 
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місце в обласному етапі Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді  

з повітряних зміїв. 

4. Висловити Подяку Комунального закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" 

за сприяння в організації та проведенні обласного етапу Всеукраїнських 

відкритих змагань учнівської молоді з повітряних зміїв: 

- 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". 

5. Висловити Подяку Комунального закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" 

за якісне та коректне суддівство обласного етапу Всеукраїнських відкритих 

змагань учнівської молоді з повітряних зміїв: 

- Лисенку Віктору Михайловичу, директору Станції юних техніків 

Христинівської міської ради Черкаської області; 

- Чорноволу Антону Тимофійовичу, заступнику директора Центру 

дитячої та юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району; 

- Королю Євгенію Юрійовичу, заступнику директора з навчально-

виховної роботи комунального закладу позашкільної освіти м. Черкаси "Міська 

станція юних техніків"; 

- Шепілю Володимиру Яковичу, методисту Центру дитячої  

та юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району. 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

В.о. директора П.В.Торба 
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Додаток  

до наказу Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості 

учнівської молоді Черкаської 

обласної ради" 

05.06.2021 № 73 

 

Рейтингова таблиця 

участі закладів позашкільної освіти Черкаської області 

в обласному етапі Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді  

з повітряних зміїв 

№ 

з/п 
Назва закладу освіти 

Командне 

місце 

Бал у 

рейтингу 

1 2 3 4 

1. ЦТТ та ПУ Піщанської сільської ради Золотоніського 

району Черкаської області 
- - 

2. КПНЗ "Ватутінська міська СЮТ" Ватутінської міської 

ради Черкаської області 
ІІІ 53 

3. КЗ "Канівська міська СЮТ Канівської міської ради 

Черкаської області" 
- - 

4. КПНЗ м. Черкаси "Міська СЮТ" 4 48 

5. КЗ "Тальнівський районний ЦНТТДУМ Тальнівської 

районної ради Черкаської області" 
- - 

6. КЗ "ЧОЦНТТУМ Черкаської обласної ради" - - 

7. СЮТ м.Умані - - 

8. СЮТ Христинівської міської ради Черкаської області ІІ 58 

9. ЦХЕНТТУМ Кам’янської міської ради - - 

10. БДЮТ Монастирищенської районної ради - - 

11. БДЮТ Смілянської міської ради - - 

12. БДЮТ Чигиринської міської ради - - 

13. Драбівський районний БДТ - - 

14. Єрківський КПНЗ "БДЮТ" Єрківської селищної ради 

Черкаської області 
- - 

15. Звенигородський ЦДЮТ  - - 

16. Золотоніський БДЮТ  - - 

17. Золотоніський районний БДЮТ - - 

18. Катеринопільський районний БДЮТ - - 

19. КПНЗ "БДЮТ" Балаклеївської сільської ради - - 

20. КЗ "Вільшанська ДШМ Городищенського району" - - 

21. КЗ "Районний БДЮ Городищенського районої ради"  - - 

22. КЗПО "ЦДЮТ" Іркліївської сільської ради - - 

23. КЗПО "ЦДЮТ" Степанецької ОТГ - - 

24. КЗ "Шполянський ЦДЮТУМ" Шполянської міської ради 

ОТГ 
- - 

25. Корсунь-Шевченківський районний ЦДЮТ - - 

26. Лисянський районний БДЮТ - - 

27. Маньківський районний ЦДЮТ, МАН учнівської молоді - - 

28. Міський БДЮТ м. Умані - - 

29. ПНЗ "БМЦ Черкаської міської ради" - - 

1 2 3 4 
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30. ПНЗ "ЦДЮТ м. Черкаси" - - 

31. Тальнівський БДЮ - - 

32. Христинівський районний БДЮТ - - 

33. ЦДЮТ Смілянської районної  ради - - 

34. ЦДЮТ Уманської районної ради - - 

35. ЦДЮТ Чорнобаївської районної ради - - 

36. ЦНПВ Жашківської районної ради - - 

37. ЦДЮТ Мошнівської сільської ради Черкаського району І 59 

38. Уманський міський ЦЕНТУМ - - 

 

 

Методист Мікульська А.М. 

 


