
 
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

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

 

НАКАЗ 

 

08 грудня 2021 року м. Черкаси № 158 

 

Про підсумки проведення 

обласного конкурсу на кращого 

знавця логічних ігрових програм 

серед учнівської молоді 

 

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 2021-2022 навчальний рік, листа від 11.11.2021 № 202/01-09 "Про 

проведення обласного конкурсу на кращого знавця логічних ігрових програм 

серед учнівської молоді", на виконання наказу Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради" від 22.11.2021 № 150 "Про проведення обласного 

конкурсу на кращого знавця логічних ігрових програм серед учнівської 

молоді", та з метою сприяння розвитку логічного мислення у дітей та юнацтва, 

залучення учнівської молоді до оволодіння навичками роботи на ПК, 

організації змістовного дозвілля учнівської молоді, підведення підсумків 

роботи гуртків, секцій, творчих об'єднань з 03 грудня по 08 грудня 2021 року  

в онлайн-форматі проходив обласний конкурс на кращого знавця логічних 

ігрових програм серед учнівської молоді (далі – Конкурс). 

Конкурс проводився Комунальним закладом "Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" 

відповідно до діючих у 2021 році Інформаційно-методичних матеріалів щодо 

проведення обласного конкурсу на кращого знавця логічних ігрових програм 

серед учнівської молоді. 

У Конкурсі взяли участь 6 команд від закладів позашкільної освіти області, 

всього 12 учасників. Звання кращого знавця логічних ігрових програм 

виборювали вихованці комунального закладу "Тальнівський центр науково-

технічної творчості дітей та учнівської молоді", Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради", позашкільного навчального закладу "Центр дитячої 

та юнацької творчості м. Черкаси", Уманського міського центру позашкільної 

освіти "Територія творчості", Центру художньо-естетичної та науково-

технічної творчості учнівської молоді Кам'янської міської ради Черкаської 
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області, Центру дитячої та молодіжної творчості Корсунь-Шевченківської 

міської ради. 

Результати Конкурсу підсумовані в таблиці, що додається. 

Кожну команду представляли 2 учасники віком до 14 років. 

Особиста першість проводилася у чотирьох номінаціях: "Сапер", "Тетріс", 

"Лінії" та "Qbeez". 

За підсумками Конкурсу кращі результати показали команди: Уманського 

міського центру позашкільної освіти "Територія творчості", комунального 

закладу "Тальнівський центр науково-технічної творчості дітей та учнівської 

молоді", Центру художньо-естетичної та науково-технічної творчості 

учнівської молоді Кам'янської міської ради. 

Високий рівень підготовки до Конкурсу продемонстрували: 

- у номінації "Тетріс" – вихованці комунального закладу "Тальнівський 

центр науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді" та Центру 

художньо-естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді 

Кам'янської міської ради; 

- у номінації "Лінії" – вихованці Уманського міського центру 

позашкільної освіти "Територія творчості" та Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради"; 

- у номінації "Сапер" – вихованці Уманського міського центру 

позашкільної освіти "Територія творчості", комунального закладу 

"Тальнівський центр науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді"  

та Центру художньо-естетичної та науково-технічної творчості учнівської 

молоді Кам'янської міської ради; 

- у номінації "Qbeez" – вихованці Уманського міського центру 

позашкільної освіти "Територія творчості", комунального закладу 

"Тальнівський центр науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді"  

та Центру художньо-естетичної та науково-технічної творчості учнівської 

молоді Кам'янської міської ради. 

Витрати на проведення Конкурсу здійснювались за рахунок Комунального 

закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді Черкаської обласної ради". 

По завершенні Конкурсу відбулася нарада керівників команд  

із суддівською колегією та адміністрацією закладу, на якій були обговорені 

пропозиції щодо проведення обласного конкурсу на кращого знавця логічних 

ігрових програм у 2022-2023 навчальному році. 

Враховуючи вищесказане та рішення суддівської колегії 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити Кубком та Грамотою Комунального закладу "Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради" команду Уманського міського центру позашкільної освіти 

"Територія творчості" у складі: Цвіка Олександра та Томенка Владислава, яка 
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зайняла Перше місце в обласному конкурсі на кращого знавця логічних 

ігрових програм серед учнівської молоді, керівник команди – Олійник Ліна 

Сергіївна, керівник гуртка Уманського міського центру позашкільної освіти 

"Територія творчості". 

2. Нагородити Грамотами Комунального закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" 

команди, які зайняли призові місця в обласному конкурсі на кращого знавця 

логічних ігрових програм серед учнівської молоді: 

за II місце – команду комунального закладу "Тальнівський центр науково-

технічної творчості дітей та учнівської молоді Тальнівської міської ради 

Черкаської області" у складі: Сапатої Катерини та Холодної Аліни, керівник 

команди – Сапатий Костянтин Михайлович, керівник гуртка комунального 

закладу "Тальнівський центр науково-технічної творчості дітей та учнівської 

молоді Тальнівської міської ради Черкаської області"; 

за III місце – команду Центру художньо-естетичної та науково-технічної 

творчості учнівської молоді Кам'янської міської ради у складі:  

Конюшенка Дмитра та Савіної Анни, керівник команди – Чупак Василь 

Олександрович, керівник гуртка Центру художньо-естетичної та науково-

технічної творчості учнівської молоді Кам'янської міської ради. 

3. Нагородити Дипломами Комунального закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" 

та медалями учасників обласного конкурсу на кращого знавця логічних ігрових 

програм серед учнівської молоді, які зайняли призові місця: 
3.1.  У номінації "Тетріс": 

за І місце – Сапату Катерину, вихованку комунального закладу 
"Тальнівський центр науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді 
Тальнівської міської ради Черкаської області", ученицю 7 класу Тальянківської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Тальнівської міської ради Черкаської 

області; 

за II місце – Конюшенка Дмитра, вихованця Центру художньо-естетичної 

та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам'янської міської ради, 

учня 6 класу комунального закладу "Кам'янський ліцей № 1 Кам'янської міської 

ради Черкаської області"; 

за IІI місце – Савіну Анну, вихованку Центру художньо-естетичної  

та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам'янської міської ради, 

ученицю 7 класу Кам'янської загальноосвітньої спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням окремих предметів Кам'янської 

міської ради Черкаської області. 

3.2. У номінації "Лінії": 

за I місце – Цвіка Олександра, вихованця Уманського міського центру 

позашкільної освіти "Територія творчості", учня 8 класу Уманської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Уманської міської ради Черкаської 

області; 

за IІ місце – Томенка Владислава, вихованця Уманського міського центру 

позашкільної освіти "Територія творчості", учня 6 класу Уманської 
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загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 ім. М.П. Бажана Уманської міської 

ради Черкаської області; 

за ІІІ місце – Шейко Діану, вихованку Комунального закладу "Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради", ученицю 0-А курса Черкаського гуманітарно-правового ліцею 

Черкаської міської ради Черкаської області. 

3.3. У номінації "Сапер": 

за І місце – Холодну Аліну, вихованку комунального закладу 
"Тальнівський центр науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді 
Тальнівської міської ради Черкаської області", ученицю 7 класу Тальянківської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Тальнівської міської ради Черкаської 

області; 

за I місце – Цвіка Олександра, вихованця Уманського міського центру 

позашкільної освіти "Територія творчості", учня 8 класу Уманської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Уманської міської ради Черкаської 

області; 

за IІ місце – Савіну Анну, вихованку Центру художньо-естетичної  

та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам'янської міської ради, 

ученицю 7 класу Кам'янської загальноосвітньої спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням окремих предметів Кам'янської 

міської ради Черкаської області; 

за ІІІ місце – Сапату Катерину, вихованку комунального закладу 
"Тальнівський центр науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді 
Тальнівської міської ради Черкаської області", ученицю 7 класу Тальянківської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Тальнівської міської ради Черкаської 

області. 

3.4. У номінації "Qbeez": 

за I місце – Цвіка Олександра, вихованця Уманського міського центру 

позашкільної освіти "Територія творчості", учня 8 класу Уманської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Уманської міської ради Черкаської 

області; 

за ІІ місце – Холодну Аліну, вихованку комунального закладу 
"Тальнівський центр науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді 
Тальнівської міської ради Черкаської області", ученицю 7 класу Тальянківської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Тальнівської міської ради Черкаської 

області; 

за IІІ місце – Савіну Анну, вихованку Центру художньо-естетичної  

та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам'янської міської ради, 

ученицю 7 класу Кам'янської загальноосвітньої спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням окремих предметів Кам'янської 

міської ради Черкаської області. 

4. Нагородити Дипломом Комунального закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" 

та медаллю Цвіка Олександра, вихованця Уманського міського центру 

позашкільної освіти "Територія творчості", учня 8 класу Уманської 
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загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Уманської міської ради Черкаської 

області, якого визнано найкращим знавцем логічних ігрових програм  

(2021-2022 навчальний рік) в обласному конкурсі на кращого знавця логічних 

ігрових програм серед учнівської молоді. 

5. Нагородити Грамотами Комунального закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" 

керівників команд: 

- Олійник Ліну Сергіївну, керівника гуртка Уманського міського 

центру позашкільної освіти "Територія творчості", за якісну підготовку 

команди, що зайняла І місце в обласному конкурсі на кращого знавця логічних 

ігрових програм серед учнівської молоді; 

- Сапатого Костянтина Михайловича, керівника гуртка комунального 

закладу "Тальнівський центр науково-технічної творчості дітей та учнівської 

молоді Тальнівської міської ради Черкаської області", за якісну підготовку 

команди, що зайняла ІІ місце в обласному конкурсі на кращого знавця логічних 

ігрових програм серед учнівської молоді; 

- Чупака Василя Олександровича, керівника гуртка Центру художньо-

естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам'янської 

міської ради, за якісну підготовку команди, що зайняла ІІІ місце в обласному 

конкурсі на кращого знавця логічних ігрових програм серед учнівської молоді. 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор Євгеній КОРОЛЬ 
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Додаток 

до наказу Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості 

учнівської молоді Черкаської 

обласної ради" 

08.12.2021 № 158 
 

Рейтингова таблиця 

участі закладів позашкільної освіти Черкаської області 

в обласному конкурсі на кращого знавця логічних ігрових програм 

серед учнівської молоді 
 

№ 

з/п 
Заклад освіти 

Командне 

місце 

Бал у 

рейтингу 

1 2 3 4 

1. КЗПО "Ватутінська СЮТ" Ватутінської м.р. - - 

2. КЗ "Канівська міська СЮТ" - - 

3. КЗ "ТРЦНТТДУМ Тальнівської р.р." ІІ 53 

4. 
КЗ "Черкаський обласний ЦНТТУМ  

Черкаської обласної ради" 
 4 48 

5. КПНЗ м. Черкаси "Міська СЮТ" - - 

6. СЮТ Христинівської м.р. Черкаської обл. - - 

7. УМЦПО "Територія творчості" І 54 

8. ЦХЕНТТУМ Кам’янської міської ради  ІІІ 52 

9. БДЮТ Монастирищенської р. ради - - 

10. БДЮТ Смілянської міської ради - - 

11. БДЮТ Христинівської міської ради - - 

12. БДЮТ Чигиринської міської ради  - - 

13. 
Городищенський ЗПО "ЦДЮТ" 

Городищенської м.р. Черкаської обл. 
- - 

14. 
Єрківський КЗПО "БДЮТ" Єрківської селищ. 

ради Черкаської обл. 
- - 

15. Звенигородський ЦДЮТ - - 

16. Золотоніський БДЮТ  - - 

17. Катеринопільський БДЮТ - - 

18. КЗПО "ЦДЮТ" Іркліївської сільської ради - - 

19. КЗПО "ЦДЮТ" Степанецької ОТГ - - 

20. 
КЗ "Шполянський ЦДЮТУМ" 

Шполянської міської ради  ОТГ 
- - 

21. КПНЗ "БДЮТ" Балаклеївської с.р. - - 

22. Лисянський БДЮТ Лисянської селищної ради - - 

23. 
Маньківський ЦДЮТ, МАН учнівської молоді 

Маньківської селищ. ради Черкаської обл. 
- - 
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24. ПНЗ "БМЦ" Черкаської міської ради - - 

25. ПНЗ "ЦДЮТ м. Черкаси" 5 46 

26. Тальнівський БДЮ - - 

27. 
ЦДМТ Корсунь-Шевченківської м. р.  

Черкаської обл. 
6 45 

28. 
ЦДЮТ Березняківської с.р. Черкаського  

р-ну Черкаської обл. 
- - 

29. 
ЦДЮТ Драбівської селищ.р.  

Черкаської обл. 
- - 

30. 
ЦДЮТ Мошнівської с.р. Черкаського р-ну 

Черкаської обл. 
- - 

31. 
ЦДЮТ Чорнобаївської селищ. р. 

Черкаської обл.  
- - 

32. 
ЦПО Піщанської с.р. Золотоніського 

 р-ну Черкаської обл. 
- - 

33. 
ЦРТ та Т Гельмязівської с.р.Золотоніського 

р-ну Черкаської обл. 
- - 

 

 

Методист Юлія ЛЕПЕТУХА 

 


