
 
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

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

 

НАКАЗ 

 

11 червня 2021 року  № 78 

 

Про підсумки проведення 

обласного етапу Всеукраїнських 

відкритих змагань учнівської 

молоді з судномодельного спорту 

("М" – швидкісні радіокеровані 

моделі) 

 

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 20.05.2021 № 108/01–09 "Про 

проведення обласного етапу Всеукраїнських відкритих змагань учнівської 

молоді з судномодельного спорту ("М" – швидкісні радіокеровані моделі)",  

на виконання наказу Комунального закладу "Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" 

від 25.05.2021 № 68 "Про проведення обласного етапу Всеукраїнських 

відкритих змагань учнівської молоді з судномодельного спорту ("М" – 

швидкісні радіокеровані моделі)" та з метою сприяння розвитку і популяризації 

судномодельного спорту в області, залучення учнівської молоді до оволодіння 

судномоделюванням, стимулювання творчого, інтелектуального, фізичного 

розвитку дітей та юнацтва, зростання їх спортивної майстерності, організації 

змістовного дозвілля учнівської молоді, з 10 червня по 11 червня 2021 року  

в м. Черкаси проходив обласний етап Всеукраїнських змагань учнівської молоді  

з судномодельного спорту ("М" – швидкісні радіокеровані моделі) (далі – 

Змагання). 

Змагання були проведені на базі Комунального закладу "Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради" та дитячо-юнацької спортивної школи з веслування Черкаської 

міської ради відповідно до Інформаційно-методичних матеріалів щодо 

проведення обласного етапу Всеукраїнських відкритих змагань учнівської 

молоді з судномодельного спорту ("М" – швидкісні радіокеровані моделі). 

У Змаганнях взяли участь 5 команд від закладів позашкільної освіти 

області, всього 10 учасників віком до 18 років включно. Команди представили: 

комунальний позашкільний навчальний заклад м. Черкаси "Міська станція 

юних техніків", комунальний позашкільний навчальний заклад м. Черкаси 
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"Клуб юних моряків з флотилією", Комунальний заклад "Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної 

ради", Станція юних техніків Христинівської міської ради Черкаської області, 

позашкільний навчальний заклад "Центр дитячої та юнацької творчості 

м. Черкаси" Черкаської міської ради. 

Результати Змагань підсумовані в рейтинговій таблиці, що додається. 

У Змаганнях проводилися особисто-командна першість у класах моделей 

F3-Е, F1-E, Еco Expert, Еco mini, Еco mini team. 

Змагання проводилися на відкритій водоймі, що дало змогу учасникам 

Змагань продемонструвати свою майстерність, підготовленість та показати 

високі результати. 

У складі суддівської колегії Змагань працювали:  

- Лисенко Віктор Миколайович, директор Станції юних техніків 

Христинівської міської ради Черкаської області; 

- Коваль Дмитро Андрійович, судномоделіст, майстер спорту України. 

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 закладу "Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді 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 та суддів Змагань – 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 судномодельного 

спорту ("М" – швидкісні радіокеровані моделі)": 

за I місце – команду комунального позашкільного навчального закладу 

"Клуб юних моряків з флотилією" у складі: Ясюк Дарини та Ясюка Дмитра, 

керівник команди Титаренко Андрій Миколайович, керівник гуртка 

комунального позашкільного навчального закладу "Клуб юних моряків  

з флотилією"; 

за II місце – команду Станції юних техніків Христинівської міської ради 

Черкаської області у складі: Печоріна Іллі, Стьосова Максима, Чоса Андрія, 

керівник команди – Бондаревський Юрій Вікторович, керівник гуртка Станції 

юних техніків Христинівської міської Черкаської області; 
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за III місце – команду Комунального закладу "Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" 

у складі: Крейди Ігоря, Оболевича Павла, Стрельнікової Ельвіри, керівник 

команди – Кікоть Валентин Миколайович, керівник гуртка Комунального 

закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді Черкаської обласної ради". 

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 судномодельного спорту ("М" – швидкісні радіокеровані 

моделі), які зайняли призові місця: 

2.1. У класі моделей F3-Е: 
за І місце – Стрельнікову Ельвіру, вихованку Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради", ученицю 8 класу Черкаської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 11 Черкаської міської ради Черкаської області; 

за ІІ місце – Вертипороха Вадима, вихованця позашкільного навчального 

закладу "Центр дитячої та юнацької творчості м. Черкаси", учня 5 класу 

Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19 Черкаської міської ради 

Черкаської області; 

за IІІ місце – Печоріна Іллю, вихованця Станції юних техніків 

Христинівської міської ради Черкаської області, учня 6 класу Христинівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Христинівської міської ради 

Черкаської області. 

2.2. У класі моделей F1-Е: 

за I місце – Ясюка Дмитра, вихованця комунального позашкільного 

навчального закладу м. Черкаси "Клуб юних моряків з флотилією", учня  

11 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Черкаської 

міської ради Черкаської області; 

за IІ місце – Печоріна Іллю, вихованця Станції юних техніків 

Христинівської міської ради Черкаської області, учня 6 класу Христинівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Христинівської міської ради 

Черкаської області; 

за ІІІ місце – Полудненка Олександра, вихованця комунального 

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

учня 9-Ф класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 

Черкаської міської ради Черкаської області. 

2.3. У класі моделей Есо Expert: 

за I місце – Ясюка Дмитра, вихованця комунального позашкільного 

навчального закладу м. Черкаси "Клуб юних моряків з флотилією", учня  

11 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Черкаської 

міської ради Черкаської області; 

за II місце – Оболевича Павла, вихованця Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради", учня 11 класу Черкаської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 12 Черкаської міської ради Черкаської області; 
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за ІІІ місце – Стьосова Максима, вихованця Станції юних техніків 

Христинівської міської ради Черкаської області, учня 8 класу Христинівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Христинівської міської ради 

Черкаської області. 

2.4. У класі моделей Есо mini: 

за I місце – Ясюка Дмитра, вихованця комунального позашкільного 

навчального закладу м. Черкаси "Клуб юних моряків з флотилією", учня  

11 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Черкаської 

міської ради Черкаської області; 

за ІІ місце – Чоса Андрія, вихованця станції юних техніків 

Христинівської міської ради Черкаської області, учня 7 класу Христинівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Христинівської міської ради 

Черкаської області; 

за ІІІ місце – Крейду Ігоря, вихованця Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради", учня 7 класу Черкаського навчально-виховного 

комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей спортивного профілю 

№ 34" Черкаської міської ради Черкаської області. 

2.5. У класі моделей ЕСО mini team: 

за І місце – команду комунального позашкільного навчального закладу  

м. Черкаси "Клуб юних моряків з флотилією" у складі: Ясюка Дмитра 

та Ясюк Дарини; 

за II місце – команду Станції юних техніків Христинівської міської ради 

Черкаської області у складі: Стьосова Максима та Чоса Андрія; 

за IIІ місце – команду Комунального закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" 

у складі: Крейди Ігоря та Стрельнікової Ельвіри. 

3. Нагородити Грамотами Комунального закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної 

ради": 

- Титаренка Андрія Миколайовича, керівника гуртка позашкільного 

навчального закладу м. Черкаси "Клуб юних моряків з флотилією",  

за підготовку команди, яка зайняла Перше місце в обласному етапі 

Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді з судномодельного спорту 

("М" – швидкісні радіокеровані моделі); 

- Бондаревського Юрія Вікторовича, 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 судномодельного спорту ("М" – швидкісні 

радіокеровані моделі); 

- Кікотя Валентина Миколайовича, керівника гуртка Комунального 

закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді Черкаської обласної ради", за підготовку команди, яка зайняла Третє 

місце в обласному етапі Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді  

з судномодельного спорту ("М" – швидкісні радіокеровані моделі). 
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4. Висловити Подяку Комунального закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" 

за сприяння розвитку судномоделювання в області, якісне і коректне суддівство 

обласного етапу Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді  

з судномодельного спорту ("М" – швидкісні радіокеровані моделі):  

- Лисенку Віктору Миколайовичу, директору Станції юних техніків 

Христинівської міської ради Черкаської області; 

- Ковалю Дмитру Андрійовичу, судномоделісту, майстру спорту 

України; 

5. 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" 

11.06.2021 № 78 

 

Рейтингова таблиця 

участі закладів позашкільної освіти Черкаської області 

в обласному етапі Всеукраїнських відкритих змагань учнівської молоді 

з судномодельного спорту ("М" – швидкісні радіокеровані моделі) 

 

№ 

з/п 
Назва закладу освіти 

Командне 

місце 

Бал у 

рейтингу 

1 2 3 4 

1. Золотоніський районний ЦТТ та ПУ  - - 

2. КПНЗ "Ватутінська міська СЮТ" Ватутінської міської ради 

Черкаської області 
- - 

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" ІІІ 52 

7. СЮТ м.Умані - - 

8. СЮТ Христинівської міської ради Черкаської області ІІ 54 

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" - - 

30. ПНЗ "ЦДЮТ м. Черкаси" 5 47 

1 2 3 4 
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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 - - 

38. Уманський міський ЦЕНТУМ - - 

39. Комунальний позашкільний навчальний заклад м. Черкаси 

"Клуб юних моряків з флотилією" 
І 54 

 

 

Методист Лепетуха Ю.В. 

 


