
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

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

НАКАЗ

03 березня 2018 року м.Черкаси № 40

Про  підсумки  проведення
обласних  відкритих  змагань
учнівської  молоді  з
автомодельного  спорту  (трасові
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  2017-2018  навчальний  рік,  затвердженого  управлінням  освіти  і  науки
Черкаської обласної державної адміністрації, листа управління освіти і науки
Черкаської  обласної  державної  адміністрації  від  09.02.2018  №  302/02  "Про
проведення  обласних відкритих  змагань  учнівської  молоді  з  автомодельного
спорту (трасові моделі)", наказу Комунального закладу "Черкаський обласний
центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради"
від 14.02.2018 № 34 "Про проведення обласних відкритих змагань учнівської
молоді  з  автомодельного  спорту  (трасові  моделі)"  та  з  метою популяризації
науково-технічної  творчості  серед  учнівської  молоді,  сприяння  розвитку
автомодельного  спорту  в  області,  творчого,  інтелектуального,  духовного  та
фізичного  розвитку  учнівської  молоді,  задоволення  потреб  дітей  у  творчій
самореалізації, організації змістовного дозвілля учнівської молоді, підведення
підсумків роботи гуртків, з 02 березня по 03 березня 2018 року в м.Черкаси  
на базі  комунального позашкільного навчального закладу м.Черкаси "Міська
станція  юних  техніків"  (директор  Кошовий  А.К.)  Комунальним  закладом
"Черкаський  обласний  центр  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді
Черкаської обласної ради" були проведені обласні відкриті змагання учнівської
молоді з автомодельного спорту (трасові моделі).

Змагання проводилися відповідно до діючих у 2018 році інформаційно-
методичних  матеріалів  щодо  проведення  обласних  відкритих  змагань
учнівської молоді з автомодельного спорту (трасові моделі).

У  змаганнях  взяли  участь  4  команди  від  позашкільних  навчальних
закладів області, всього 12 учасників віком до 18 років. Команди представили:
Кам’янська  станція  юних  техніків,  комунальний  позашкільний  навчальний
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заклад м.Черкаси "Міська станція юних техніків", станція юних техніків міста
Умані,  Комунальний  заклад  "Черкаський  обласний  центр  науково-технічної
творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради". Команди Кам’янської
станції  юних  техніків,  Комунального  закладу  "Черкаський  обласний  центр
науково-технічної  творчості  учнівської  молоді  Черкаської  обласної  ради"  та
станції юних техніків міста Умані взяли участь у змаганнях в неповному складі.

Змагання  проводилися  у  класах  моделей:  "Формула-1",  "Вантажівка",
"Ретро", "Євроспорт стандарт", "G-33".

За підсумками змагань кращі результати показали команди комунального
позашкільного навчального закладу м.Черкаси "Міська станція юних техніків",
Кам’янської  станції  юних  техніків,  Комунального  закладу  "Черкаський
обласний  центр  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді  Черкаської
обласної ради".

Проживання  учасників  змагань  було  організовано  в  готелі  "Нива",
(м.  Черкаси,  вул.  Смілянська,  144),  харчування  –  на  базі  комунального
позашкільного навчального закладу м.Черкаси "Міська станція юних техніків"
(гарячі обіди на замовлення).

Інформація  про  перебіг  змагань  та  їх  результати  висвітлювалися  на
сайтах Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації 
і  Комунального  закладу  "Черкаський  обласний  центр  науково-технічної
творчості  учнівської  молоді  Черкаської  обласної  ради"  та  у  ЧСН філії  ПАТ
"НСТУ" "Черкаська регіональна дирекція".

Витрати  на  проведення  змагань,  харчування  та  проживання  учасників
змагань  здійснювалися  за  рахунок  Комунального  закладу  "Черкаський
обласний  центр  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді  Черкаської
обласної  ради".  Витрати  на  відрядження  керівників  команд  –  за  рахунок
відряджаючих організацій.

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  комунального  позашкільного  навчального  закладу
м.Черкаси  "Міська  станція  юних  техніків"  у  складі:  Бортніка  Сергія,  
Гриценка  Руслана,  Пономаренка  Дмитра  та  Чорненького  Олександра,  
яка  зайняла  І  місце в  обласних  відкритих  змаганнях  учнівської  молоді  
з  автомодельного  спорту  (трасові  моделі),  керівник  команди  –  Самара
Олександр  Сергійович,  керівник  гуртка  комунального  позашкільного
навчального закладу м.Черкаси "Міська станція юних техніків".

2. Нагородити Грамотами Комунального закладу "Черкаський обласний
центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради"
команди, які зайняли призові місця в обласних відкритих змаганнях учнівської
молоді з автомодельного спорту (трасові моделі):

за  II  місце –  команду  Кам’янської  станції  юних  техніків  у  складі:
Говді  Владислава,  Новоселецького  Владислава,  Скринника  Владислава,
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керівник  команди  –  Модліцький  Іван  Олександрович,  керівник  гуртка
Кам’янської станції юних техніків;

за  III  місце –  команду  Комунального  закладу  "Черкаський  обласний
центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради"
у  складі:  Литвина  Тимура  та  Полудненка  Олександра,  керівник  команди  –
Король Євгеній Юрійович, керівник гуртка Комунального закладу "Черкаський
обласний  центр  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді  Черкаської
обласної ради".

3. Нагородити  Дипломами  та  медалями  Комунального  закладу
"Черкаський  обласний  центр  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді
Черкаської  обласної  ради"  учасників  обласних  відкритих  змагань  учнівської
молоді з автомодельного спорту (трасові моделі), які зайняли призові місця:

3.1. У класі моделей "Формула-1":
за  I  місце –  Пономаренка  Дмитра,  вихованця  комунального

позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків",
учня 5 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 20;

за  II  місце –  Чорненького  Олександра,  вихованця  позашкільного
навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", учня 7 класу
Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10;

за III місце – Полудненка Олександра, вихованця Комунального закладу
"Черкаський  обласний  центр  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді
Черкаської  обласної  ради",  учня  6  класу  Черкаської  спеціалізованої  школи  
І-ІІІ ступенів № 17.

3.2. У класі моделей "Ретро":
за  І  місце  –  Бортніка  Сергія,  вихованця  комунального  позашкільного

навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", учня 5 класу
Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11;

за  II  місце –  Чорненького  Олександра,  вихованця  позашкільного
навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", учня 7 класу
Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10;

за  III  місце –  Пономаренка  Дмитра,  вихованця  комунального
позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків",
учня 5 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 20.

3.3 У класі моделей "Вантажівка":
за  І  місце –  Бортніка  Сергія,  вихованця  комунального  позашкільного

навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", учня 5 класу
Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11;

за  II  місце –  Пономаренка  Дмитра,  вихованця  комунального
позашкільного навчального закладу м.Черкаси "Міська станція юних техніків",
учня 5 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20;

за III місце – Полудненка Олександра, вихованця Комунального закладу
"Черкаський  обласний  центр  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді
Черкаської  обласної  ради",  учня  6  класу  Черкаської  спеціалізованої  школи
І-ІІІ ступенів № 17.

3.4. У класі моделей "G-33":
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за  І  місце –  Бортніка  Сергія,  вихованця  комунального  позашкільного
навчального закладу м.Черкаси "Міська станція юних техніків", учня 5 класу
Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11;

за II місце – Новоселецького Владислава, вихованця Кам’янської станції
юних  техніків,  студента  І  курсу  Черкаського  професійного  автодорожного
ліцею;

за  III  місце –  Чорненького  Олександра,  вихованця  позашкільного
навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", учня 7 класу
Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10.

3.5. У класі моделей "Євроспорт стандарт":
за  І  місце  –  Бортніка  Сергія,  вихованця  комунального  позашкільного

навчального закладу м.Черкаси "Міська станція юних техніків", учня 5 класу
Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11;

за II місце – Скринника Владислава, вихованця Кам’янської станції юних
техніків, учня 8 класу Кам'янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1;

за III місце – Новоселецького Владислава, вихованця Кам’янської станції
юних  техніків,  студента  І  курсу  Черкаського  професійного  автодорожного
ліцею.

4. Нагородити Грамотами Комунального закладу "Черкаський обласний
центр  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді  Черкаської  обласної
ради":

- Самару  Олександра  Сергійовича,  керівника  гуртка  комунального
позашкільного навчального закладу м.Черкаси "Міська станція юних техніків",
за  підготовку  команди,  яка  зайняла  Перше  місце в  обласних  відкритих
змаганнях учнівської молоді з автомодельного спорту (трасові моделі);

- Модліцького  Івана  Олександровича,  керівника  гуртка  Кам’янської
станції  юних  техніків,  за  підготовку  команди,  яка  зайняла  Друге  місце в
обласних  відкритих  змаганнях  учнівської  молоді  з  автомодельного  спорту
(трасові моделі);

- Короля Євгенія Юрійовича, керівника гуртка Комунального закладу
"Черкаський  обласний  центр  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді
Черкаської обласної ради" за підготовку команди, яка зайняла  Третє місце в
обласних  відкритих  змаганнях  учнівської  молоді  з  автомодельного  спорту
(трасові моделі).

5. Висловити  Подяки  Комунального  закладу  "Черкаський  обласний
центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради"
за сприяння розвитку автотрасового моделювання в області та активну участь в
організації  та  проведенні  обласних  відкритих  змагань  учнівської  молоді  з
автомодельного спорту (трасові моделі):

- Кошовому  Анатолію  Костянтиновичу,  директору  комунального
позашкільного навчального закладу м.Черкаси "Міська станція юних техніків";

- Бударному  Віталію  Володимировичу,  заступнику  директора  
з навчально-виховної роботи комунального позашкільного навчального закладу
м.Черкаси "Міська станція юних техніків";

- Самарі  Олександру  Сергійовичу,  керівнику  гуртка  комунального
позашкільного навчального закладу м.Черкаси "Міська станція юних техніків".



5

6. Висловити  Подяку  Комунального  закладу  "Черкаський  обласний
центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради"
Похилюку Володимиру Сергійовичу, керівнику гуртків станції юних техніків
міста  Умані,  за  якісне  та  коректне  суддівство  обласних  відкритих  змагань
учнівської молоді з автомодельного спорту (трасові моделі).

7. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  Брагінця  Г.М.,
заступника  директора  з  навчально-виховної  роботи  Комунального  закладу
"Черкаський  обласний  центр  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді
Черкаської обласної ради".

Директор П.В.Торба
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Додаток

до наказу Комунального 
закладу "Черкаський обласний
центр науково-технічної 
творчості учнівської молоді 
Черкаської обласної ради"
03.03.2018 № 40

Рейтингова таблиця
участі позашкільних навчальних закладів Черкаської області

в обласних відкритих змаганнях учнівської молоді
з автомодельного спорту (трасові моделі)

№
 п

/п

Назва навчального закладу 
Командне

місце

Місце  та
бал у

рейтингу
1 Ватутінська міська СЮТ - -
2 Золотоніський районний ЦТТ - -
3 Кам’янська СЮТ ІІ 39,1
4 Канівська міська СЮТ - -
5 КПНЗ м.Черкаси "Міська СЮТ" І 43,3
6 КЗ "Тальнівський районний ЦНТТ дітей та учнівської молоді" - -
7 СЮТ м.Умані 4 36
8. Христинівська районна СЮТ - -
9. Черкаська районна СЮТ - -
10 КЗ "ЧОЦНТТУМ Черкаської обласної ради" ІІІ 37,6
11 Шполянська СЮТ - -
12 БДЮТ Смілянської міської ради - -
13 Драбівський районний БДТ - -
14 Єрківський КПНЗ "БДЮТ Єрківської селищної ради" - -
15 Жашківський районний БДЮТ - -
16 Звенигородський ЦДЮТ - -
17 Золотоніський БДЮТ - -
18 Золотоніський районний БДЮТ - -
19 Кам’янський БТДЮ - -
20 Канівський районний БШЮ - -
21 Катеринопільський районний  БДЮТ - -
22 КЗ "РБДЮ" Городищенської районної ради - -
23 КПНЗ м.Черкаси "Клуб юних моряків з флотилією" - -
24 Корсунь-Шевченківський районний. ЦДЮТ - -
25 Лисянський районний БДЮТ - -
26 Маньківський районний ЦДЮТ - -
27 Міський БДЮТ м.Умані - -
28 Монастирищенський БДЮТ - -
29 ПНЗ "БМЦ Черкаської міської ради" - -
30 ПНЗ "ЦДЮТ м.Черкаси" - -
31 ПНЗ "БДЮТ Чигиринської районної ради" - -
32 Тальнівський БДЮ - -
33 Христинівська школа мистецтв - -
34 Христинівський районний БДЮТ - -
35 ЦДЮТ Смілянської районної ради - -
36 ЦДЮТ Уманської районної ради - -
37 Черкаський районний БДЮТ - -
38 Чорнобаївський районний. ЦДЮТ - -
39 Шполянський БШ Шполянської районної ради - -
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