
 
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

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

 

НАКАЗ 

 

18 травня 2022 року м. Черкаси № 46 
 

 

Про підсумки проведення обласного 

етапу Всеукраїнського конкурсу-

змагань учнів молодшого шкільного 

віку з початкового технічного 

моделювання 

 

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 Комунального закладу "Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради" від 29.04.2022 № 65/01-09 "Про проведення обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу-змагань учнів молодшого шкільного віку  

з початкового технічного моделювання", на виконання наказу Комунального 

закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді Черкаської обласної ради" від 02.05.2022 № 45 "Про проведення 

обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-змагань учнів молодшого 

шкільного віку з початкового технічного моделювання" та з метою 

стимулювання творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку 

дітей, задоволення їх потреб у творчій самореалізації, пошуку та підтримки 

обдарованих дітей молодшого шкільного віку, підвищення ролі початкового 

технічного моделювання у системі позашкільної освіти, організації змістовного 

дозвілля дітей та молоді, підведення підсумків роботи гуртків  

16-18 травня 2022 року в м. Черкаси в онлайн-форматі на базі комунального 

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

проходив обласний етап Всеукраїнського конкурсу-змагань учнів молодшого 

шкільного віку з початкового технічного моделювання (далі – Змагання). 

Змагання проводилися Комунальним закладом "Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" 

відповідно до діючих у 2022 році Інформаційно-методичних матеріалів щодо 

проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-змагань учнів 

молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання. 

У змаганнях взяли участь 5 команд від закладів позашкільної освіти 

області, всього 10 учасників віком від 7 до 10 років. Команди представили: 

комунальний заклад "Тальнівський центр науково-технічної творчості дітей  
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та учнівської молоді Тальнівської міської ради Черкаської області", 
Комунальний заклад "Черкаський обласний центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді Черкаської обласної ради", комунальний позашкільний 

навчальний заклад м. Черкаси "Міська станція юних техніків", Центр 

художньо-естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді 

Кам'янської міської ради Черкаської області, Центр дитячої та юнацької 

творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області. 

Особистий залік проводився в кожному із чотирьох видів змагань: 

теоретичне завдання, технічне завдання, конструкторське завдання, творче 

завдання. 

Всі учасники заходу були поділені на дві групи. Перша група виконувала 

теоретичне завдання у формі тестів та творче завдання – композиція з об’ємних 

геометричних фігур на тему: "Школа моєї мрії". Другій групі запропонували 

створити рухому механічну іграшку (технічне завдання) та виконанти 

конструювання композиції на тему "Автомобіль майбутнього" за допомогою 

деталей пластмасового конструктора (конструкторське завдання). 

Високий рівень підготовки до змагань продемонстрували команди: 

Центру дитячої та юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського 

району Черкаської області, комунального позашкільного навчального закладу  

м. Черкаси "Міська станція юних техніків", Центру художньо-естетичної 

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

Черкаської області. 

Результати Змагань підсумовані в рейтинговій таблиці, що додається. 

Інформація про змагання була висвітлена на сайтах Управління освіти  

і науки Черкаської обласної державної адміністрації та Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради", на сторінці Facebook. 

Витрати на проведення змагань здійснювались за рахунок Комунального 

закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді Черкаської обласної ради. 

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 Центру дитячої та юнацької творчості Мошнівської 

сільської ради Черкаського району Черкаської області, яка зайняла І місце 

в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-змагань учнів молодшого 

шкільного віку з початкового технічного моделювання, керівник команди – 

Григуть Зінаїда Володимирівна, керівник гуртків Центру дитячої  

та юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області. 

2. Нагородити Грамотами Комунального закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" 
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команди, які зайняли призові місця в обласному етапі Всеукраїнського 

конкурсу-змагань учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного 

моделювання: 

за II місце – команду комунального позашкільного навчального закладу  

м. Черкаси "Міська станція юних техніків", керівник команди – Кольцова Алла 

Василівна, керівник гуртків комунального позашкільного навчального закладу 

м. Черкаси "Міська станція юних техніків"; 

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

творчості учнівської молоді Кам'янської міської ради Черкаської області, 

керівник команди – Хоменко Ольга Іванівна, керівник гуртків Центру 

художньо-естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді 

Кам'янської міської ради Черкаської області. 

3. Нагородити Дипломами Комунального закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" 

учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-змагань учнів молодшого 

шкільного віку з початкового технічного моделювання, які зайняли призові 

місця: 

3.1. З теоретичного завдання (тестування): 

за І місце – Козового Артема, вихованця Центру дитячої та юнацької 

творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області, 

учня 4 класу Мошнівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області; 

за II місце – Сидорець Марію, вихованку Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради", ученицю 1 класу Черкаської спеціалізованої школи 

І-ІІІ ступенів № 3 Черкаської міської ради Черкаської області; 

за IIІ місце – Бандуру Віру, вихованку комунального позашкільного 

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

4 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Черкаської 

міської ради Черкаської області. 

3.2. За конструкторське завдання: 

за І місце – Василенка Дениса, вихованця Центру дитячої та юнацької 

творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області, 

учня 4 класу Мошнівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області; 

за II місце – Чуб Аліну, вихованку Центру художньо-естетичної 

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

Черкаської області, ученицю 4 класу Кам'янської загальноосвітньої 

спеціалізованої школа І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням окремих 

предметів Кам'янської міської ради Черкаської області; 

за III місце – Кебу Нікіту, вихованця Комунального закладу "Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради", учня 2 класу Черкаської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 11 Черкаської міської ради Черкаської області. 

 

https://ck.isuo.org/schools/view/id/4603
https://ck.isuo.org/schools/view/id/4603
https://ck.isuo.org/schools/view/id/4603
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3.3. За технічне завдання: 

за І місце – Василенка Дениса, вихованця Центру дитячої та юнацької 

творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області, 

учня 4 класу Мошнівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області; 

за I місце – Чуб Аліну, вихованку Центру художньо-естетичної 

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

Черкаської області, ученицю 4 класу Кам'янської загальноосвітньої 

спеціалізованої школа І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням окремих 

предметів Кам'янської міської ради Черкаської області; 

за II місце – Кебу Нікіту, вихованця Комунального закладу "Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради", учня 2 класу Черкаської загальноосвітньої школи  

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

за II місце – Бабічеву Вікторію, вихованку комунального позашкільного 

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

4 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Черкаської 

міської ради Черкаської області; 

за III місце – Ревуку Ніку, вихованку комунального закладу 

"Тальнівський центр науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді 

Тальнівської міської ради Черкаської області", ученицю 4 класу Тальнівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Тальнівської міської ради Черкаської 

області. 

3.4. За творче завдання: 

за І місце – Козового Артема, вихованця Центру дитячої та юнацької 

творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області, 

учня 4 класу Мошнівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області; 

за II місце – Бандуру Віру, вихованку комунального позашкільного 

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

4 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Черкаської 

міської ради Черкаської області; 

за IIІ місце – Заболотню Ольгу, вихованку Центру художньо-естетичної 

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

Черкаської області, ученицю 4 класу Кам'янської загальноосвітньої 

спеціалізованої школа І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням окремих 

предметів Кам'янської міської ради Черкаської області. 

4. Нагородити Грамотами Комунального закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної 

ради": 

- Григуть Зінаїду Володимирівну, керівника гуртка Центру дитячої 

та юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області, за підготовку команди, яка зайняла I місце в обласному 

етапі Всеукраїнського конкурсу-змагань учнів молодшого шкільного віку  

з початкового технічного моделювання; 

https://ck.isuo.org/schools/view/id/4603
https://ck.isuo.org/schools/view/id/4603
https://ck.isuo.org/schools/view/id/4603
https://ck.isuo.org/schools/view/id/4603
https://ck.isuo.org/schools/view/id/4603
https://ck.isuo.org/schools/view/id/4603
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- Кольцову Аллу Василівну, керівника гуртка комунального 

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

за підготовку команди, яка зайняла ІІ місце в обласному етапі Всеукраїнського 

конкурсу-змагань учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного 

моделювання; 

- Хоменко Ольгу Іванівну, керівника гуртка Центру художньо-

естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді Кам'янської 

міської ради Черкаської області, яка зайняла ІІІ місце в обласному етапі 

Всеукраїнського конкурсу-змагань учнів молодшого шкільного віку  

з початкового технічного моделювання. 

5. Висловити Подяку комунального закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" 

Кошовому Анатолію Костянтиновичу, директору комунального позашкільного 

навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", за сприяння 

в організації та проведенні обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-змагань 

учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання". 

6. Висловити Подяку комунального закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради"  

за якісне та коректне суддівство обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-

змагань учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного 

моделювання: 

- Малороду Григорію Володимировичу, заступнику директора  

з навчально-виховної роботи комунального позашкільного навчального закладу 

м. Черкаси "Міська станція юних техніків"; 

- Марченко Людмилі Миколаївні, методисту комунального 

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

- Білик Наталії Іванівні, керівнику гуртків Центру дитячої та юнацької 

творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області. 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

 

В.о.директора Геннадій БРАГІНЕЦЬ 



Додаток 

до наказу Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості 

учнівської молоді Черкаської 

обласної ради" 

18.05.2022 № 46 

 

Рейтингова таблиця 

участі закладів позашкільної освіти Черкаської області 

в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-змагань учнів молодшого 

шкільного віку з початкового технічного моделювання 

 

№ 

з/п 
Назва  закладу 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 м.р." 5 47 

4. КЗ "ЧОЦНТТУМ Черкаської обласної ради" 4 50 

5. КПНЗ м. Черкаси "Міська СЮТ" ІІ 52 

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

7. УМЦПО "Територія творчості" - - 

8. ЦХЕНТТУМ Кам’янської міської ради ІІІ 51 

9. БДЮТ Монастирищенської м. 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 м. р.  ОТГ 
- - 

21. КПНЗ "БДЮТ" Балаклеївської с.р. - - 
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22. Лисянський БДЮТ Лисянської селищної ради - - 

23. Маньківський ЦДЮТ, МАН учнівської молоді 

Маньківської селищ. ради Черкаської обл. 
- - 

24. ПНЗ "БМЦ" Черкаської міської ради - - 

25. ПНЗ "ЦДЮТ м. Черкаси" - - 

26. Тальнівський БДЮ - - 

27. ЦДМТ Корсунь-Шевченківської м. р. Черкаської 

обл. 
- - 

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. 
І 54 

31. ЦДЮТ Чорнобаївської селищ. р. Черкаської обл.  - - 

32. ЦПО Піщанської с.р. Золотоніського р-ну 

Черкаської обл. 
- - 

33. ЦРТ  Гельмязівської с.р. Золотоніського р-ну 

Черкаської обл. 
- - 

 

 

Методист Вікторія ШАНДРИГОСЬ 

 

 


