
ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник управління освіти і 
науки Черкаської обласної 
державної адміністрації

_____________ В.В.Данилевський

___ вересня 2017 року

Орієнтовний план
обласних очно-заочних масових заходів Комунального закладу

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості 
учнівської молоді Черкаської обласної ради"

на 2017-2018 навчальний рік

№
п/п

Назва заходу Строки
проведення

Місце 
проведення

1. I  (обласний)  етап  Всеукраїнського
конкурсу "Мирний космос"

до 18 вересня
2017 року

м. Черкаси,
КЗ "ЧОЦНТТУМ 

Черкаської обласної ради"

2. Всеукраїнські  заочні  змагання
учнівської  молоді  України  з
радіозв’язку на КХ до Дня захисника
України  на  призи  Музею  військ
зв’язку  Збройних  сил  України
(обласний залік)

11
 жовтня 

2017
на місцях

3. Обласний  конкурс  з  інформаційних
технологій  "Користувач  ПК"  серед
учнівської молоді 

27-28
 жовтня

2017 року

м. Черкаси,
КЗ "ЧОЦНТТУМ 

Черкаської обласної ради"

4. Обласна  виставка  "Мистецтво
оригамі"

07-14 
листопада
2017 року

м. Черкаси,
КЗ "ЧОЦНТТУМ 

Черкаської обласної ради"

5. Обласні змагання учнівської молоді з
радіоелектронного конструювання 

17-18 
листопада
 2017 року

м. Черкаси,
КЗ "ЧОЦНТТУМ 

Черкаської обласної ради"

6. Обласний конкурс на кращого знавця
логічних  ігрових  програм  серед
учнівської молоді

01-02 
грудня 

2017 року

м. Черкаси,
КЗ "ЧОЦНТТУМ 

Черкаської обласної ради"

7. Всеукраїнські  заочні  змагання
учнівської  молоді  України  з
радіозв’язку на КХ "Зимовий міні-тест
ЮТ" (обласний залік) 

10
січня

2018 року
на місцях

8. І  (обласний)  етап  Всеукраїнського
гуманітарного  конкурсу  "Космічні
фантазії"

Подача експонатів
до 22 січня,
підведення
підсумків 

до 01 березня
 2018 року

м. Черкаси,
КЗ "ЧОЦНТТУМ 

Черкаської обласної ради"



9. Всеукраїнські  заочні  змагання
учнівської  молоді  України  з
радіозв’язку  на  КХ  пам’яті  Гусєва
В.П.  (обласний залік)

14 лютого 
2018 року

м. Черкаси,
КЗ "ЧОЦНТТУМ

Черкаської обласної ради"

10. Обласна виставка-конкурс робіт учнів
молодшого  шкільного  віку  з
початкового технічного моделювання

Подача
експонатів 

до  23 лютого
2018 року

м. Черкаси,
КЗ "ЧОЦНТТУМ 

Черкаської обласної ради"

11. Обласна  виставка-конкурс  науково-
технічної творчості  учнівської молоді
"Наш  пошук  і  творчість  –  тобі,
Україно!"

Подача
експонатів 

до 23 лютого
2018

м. Черкаси,
КЗ "ЧОЦНТТУМ 

Черкаської обласної ради"

12. Обласна  виставка-конкурс
декоративно-ужиткового  і
образотворчого  мистецтва  "Знай  і
люби свій край"

Подача
експонатів 

до 23 лютого
2018

м. Черкаси,
КЗ "ЧОЦНТТУМ 

Черкаської обласної ради"

13. Обласні  відкриті  змагання  учнівської
молоді  з  автомодельного  спорту
(трасові моделі)

02-03
 березня

2018 року 

КПНЗ м. Черкаси,
"Міська СЮТ"

14. Обласна виставка-конкурс робіт учнів
молодшого  шкільного  віку  з
початкового технічного моделювання

Суддівство робіт
 12 -15 
березня

2018 року

м. Черкаси,
КЗ "ЧОЦНТТУМ 

Черкаської обласної ради"

15. Обласні  змагання  з  автомодельного
спорту  серед  учнівської  молоді
(кордові моделі у приміщеннях) 

16-17
 березня 
2018 року

м. Черкаси,
КЗ "ЧОЦНТТУМ

Черкаської обласної ради"

16. Обласна  виставка-конкурс  науково-
технічної творчості  учнівської молоді
"Наш  пошук  і  творчість  –  тобі,
Україно!"

Суддівство робіт
19-23

 березня
2018 року

м. Черкаси,
КЗ "ЧОЦНТТУМ 

Черкаської обласної ради"

17. 44  відкриті  заочні  змагання  з
радіозв’язку на КХ на Кубок УДЦПО
(обласний залік)

21 
березня 

2018 року
на місцях

18. Обласний  конкурс-змагання  учнів
молодшого  шкільного  віку  з
початкового технічного моделювання

30-31
 березня

2018 року

м. Черкаси,
КЗ "ЧОЦНТТУМ 

Черкаської обласної ради"

19. Обласна  виставка-конкурс
декоративно-ужиткового  та
образотворчого  мистецтва  "Знай  і
люби свій край"

Суддівство робіт
з 02-13
 квітня

2018 року

м. Черкаси,
КЗ "ЧОЦНТТУМ 

Черкаської обласної ради"

20. Обласні змагання учнівської молоді з
повітряних зміїв

20-21
 квітня 

2018 року

м. Черкаси,
КЗ "ЧОЦНТТУМ 

Черкаської обласної ради"

21. Обласні змагання учнівської молоді з
авіамодельного спорту (вільно літаючі
моделі літаків у приміщенні)

27-28
 квітня 

2018 року

м. Черкаси,
КЗ "ЧОЦНТТУМ 

Черкаської обласної ради"



22. Обласні змагання учнівської молоді з
авіамодельного  спорту  (кордові
моделі) 

11-12
 травня 

2018 року

м. Черкаси,
КЗ "ЧОЦНТТУМ 

Черкаської обласної ради"

23. Обласні змагання учнівської молоді з
судномодельного  спорту  ("М"  –
швидкісні  радіокеровані,  "NS" –
моделі до 600 мм)

18-20 
травня

 2018 року

м. Черкаси,
КЗ "ЧОЦНТТУМ

Черкаської обласної ради"

24. Обласний  (заочний)  етап
Всеукраїнського  фестивалю  дитячого
кіно та телебачення "Веселка"

Подача робіт
до 31 травня

2018 року

м. Черкаси,
КЗ "ЧОЦНТТУМ 

Черкаської обласної ради"

25. ΙΙ  (обласний)  етап  Всеукраїнського
конкурсу  робіт  юних  фотоаматорів
"Моя Україно!"

Подача робіт
до 31 травня

2018 року

м. Черкаси,
КЗ "ЧОЦНТТУМ 

Черкаської обласної ради"

26. I  (обласний)  етап  Всеукраїнського
конкурсу "Мирний космос"

Подача робіт
до 31 травня

2018 року

м. Черкаси,
КЗ "ЧОЦНТТУМ 

Черкаської обласної ради"

27. Обласні  відкриті  змагання  учнівської
молоді  з  автомодельного  спорту
(радіокеровані моделі)

01-02 
червня

2018 року

м. Черкаси,
КЗ "ЧОЦНТТУМ 

Черкаської обласної ради"

28. Обласні змагання учнівської молоді з
авіамодельного  спорту  (радіокеровані
моделі)

06 
червня

2018 року

м. Черкаси,
КЗ "ЧОЦНТТУМ 

Черкаської обласної ради"

Директор                                                                                    П.В.Торба


