
 

 

 

 

 
 

  

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Н А К А З  
 
 

 

 

31.05.2015                                   м. Київ                       № 05-08 
 

 

Про підсумки проведення  

Всеукраїнських змагань учнівської 

молоді з картингу 
 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.08.2014 

№ 936 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2014/2015 навчальний рік 

за основними напрямами позашкільної освіти» з 29 по 31 травня 2015 року у   

м. Кам’янці-Подільському на базі філії Хмельницького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді проведено Всеукраїнські 

змагання учнівської молоді з картингу. 

В змаганнях взяло участь 9 команд з 7 регіонів України, а саме: 

Волинського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, 

Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, Володарського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Київської області, Львівського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді, Козівського районного будинку дитячої та юнацької 

творчості Тернопільської області, Чортківського районного центру науково-

технічної творчості дозвілля учнівської молоді Тернопільської області, 

Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, Чернівецького обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді та Громадської організації «Картинг-клуб Тернопіль». 

Всього у заході прийняло участь 75 учасників (серед них 57 вихованців та 

12 тренерів та 6 суддів): 

Відповідно до рішення суддівської колегії  

 

 

Н А К А З У Ю: 

 

 

1. Нагородити у абсолютному заліку серед команд: 

1.1. Дипломом 1-го ступеня та кубком УДЦПО команду Волинського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Дипломами 1-го ступеня 

нагородити членів команди. 
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1.2. Дипломом 2-го ступеня команду Львівського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді. Дипломами 2-го ступеня нагородити 

членів команди. 

1.3. Дипломом 3-го ступеня команду Чернівецького обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді. Дипломами 3-го ступеня нагородити 

членів команди. 

2. Нагородити у дисципліні «Швидкісне маневрування» серед команд: 

2.1. Дипломом 1-го ступеня та кубком УДЦПО команду Чернівецького 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. 

2.2. Дипломом 2-го ступеня команду Волинського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді. 

2.3. Дипломом 3-го ступеня команду Львівського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді. 

3. Нагородити у дисципліні «Шосейно-кільцеві перегони» серед команд: 

3.1. Дипломом 1-го ступеня та кубком УДЦПО команду Волинського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді. 

3.2. Дипломом 2-го ступеня команду Львівського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді. 

3.3. Дипломом 3-го ступеня команду Хмельницького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді.  

4. Нагородити переможців і призерів у класах картів дипломами відповідних 

ступенів та медалями: 

4.1. Дисципліна «Швидкісне маневрування»: 

клас «Піонер-Н міні»: 

1 місце – Басараба Олександра, члена команди Чернівецького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

2 місце – Матіціва Жана, члена команди Волинського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

3 місце - Михайлишина Вадима, члена команди Козівського районного будинку 

дитячої та юнацької творчості. 

клас «Піонер-Н»: 

1 місце - Шевчука Станіслава, члена команди Волинського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

2 місце – Кукурузова Данііла, члена команди Хмельницького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

3 місце – Черника Марка, члена команди Львівського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді. 

клас «Піонер-Б»: 

1 місце - Кукурузова Данііла, члена команди Хмельницького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

2 місце – Шевчука Станіслава, члена команди Волинського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

3 місце – Гринчука Дмитра, члена команди Чернівецького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді. 
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клас «Популярний»: 

1 місце - Лелика Максима, члена команди Чернівецького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

2 місце – Мельника Сергія, члена команди Чернівецького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

3 місце – Сорокопуда Артема, члена команди Чернівецького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді. 

клас «Популярний-юнаки»: 

1 місце – Шундаревську Христину, члена команди Львівського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

2 місце – Порву Бориса, члена команди Волинського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

3 місце – Боднарюка Сергія, члена команди Чернівецького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді. 

клас «Кадет»: 

1 місце – Шундаревську Христину, члена команди Львівського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

2 місце – Чернікова Антона, члена команди Волинського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

3 місце – Боднарюка Сергія, члена команди Чернівецького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді. 

4.2.Дисципліна «Шосейно-кільцеві перегони»: 

клас «Піонер-Н міні»: 

1 місце – Германа Максима, члена команди Львівського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

2 місце – Матіціва Жана, члена команди Волинського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

3 місце - Гашимова Романа, члена команди Волинського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді. 

клас «Піонер-Н»: 

1 місце - Кукурузова Данііла, члена команди Хмельницького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

2 місце – Шевчука Станіслава, члена команди Волинського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

3 місце – Потапчука Олександра, члена команди Волинського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді. 

клас «Піонер-Б»: 

1 місце - Шевчука Станіслава, члена команди Волинського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

2 місце – Потапчука Олександра, члена команди Волинського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

3 місце – Балашева Андрія, члена команди Чернівецького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді. 
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клас «Популярний»: 

1 місце - Момотюка Дмитра, члена команди Хмельницького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

2 місце – Сорокопуда Артема, члена команди Чернівецького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

3 місце – Кармана Олега, члена команди Львівського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді. 

клас «Популярний-юнаки»:  

1 місце – Шундаревську Христину, члена команди Львівського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

2 місце – Порву Бориса, члена команди Волинського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

3 місце – Боднарюка Сергія, члена команди Чернівецького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді. 

клас «Кадет»: 

1 місце – Пудлика Максима, члена команди Козівського районного будинку 

дитячої та юнацької творчості; 

2 місце – Снігура Дениса, члена команди Хмельницького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

3 місце – Шундаревську Христину, члена команди Львівського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді. 

4.3. У абсолютному заліку: 

клас «Піонер-Н міні»: 

1 місце – Матіціва Жана, члена команди Волинського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

2 місце – Германа Максима, члена команди Львівського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

3 місце - Басараба Олександра, члена команди Чернівецького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді. 

клас «Піонер-Н»: 

1 місце - Кукурузова Данііла, члена команди Хмельницького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

2 місце – Шевчука Станіслава, члена команди Волинського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

3 місце – Потапчука Олександра, члена команди Волинського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді. 

клас «Піонер-Б»: 

1 місце - Шевчука Станіслава, члена команди Волинського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

2 місце – Потапчука Олександра, члена команди Волинського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

3 місце – Кукурузова Данііла, члена команди Хмельницького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді. 
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клас «Популярний»: 

1 місце - Лелика Максима, члена команди Чернівецького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

2 місце – Сорокопуда Артема, члена команди Чернівецького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

3 місце – Момотюка Дмитра, члена команди Хмельницького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді. 

клас «Популярний-юнаки»: 

1 місце – Шундаревську Христину, члена команди Львівського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

2 місце – Порву Бориса, члена команди Волинського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

3 місце – Бондарюка Сергія, члена команди Чернівецького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді. 

клас «Кадет»: 

1 місце – Шундаревську Христину, члена команди Львівського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

2 місце – Чернікова Антона, члена команди Волинського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

3 місце – Снігура Дениса, члена команди Хмельницького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді. 

5. Оголосити подяку Українського державного центру позашкільної освіти за 

вагомий внесок у підготовку та проведення змагань:  

Миронову Володимиру Івановичу – керівнику гуртків картингістів 

Чернівецького обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді; 

Рибалці Любові Анатоліївні – завідуючій методичним відділом Чернівецького 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

Нікуліці Василю Георгійовичу – методисту Чернівецького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

Кондрянчуку Андрію Анатолійовичу – інструктору ТОВ “СЕ Борднетце-  

Україна”; 

Банару Анатолію Юрійовичу – інженеру-електроніку Чернівецького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

Кагітіну Руслану Павловичу – керівнику гуртка картингістів філії 

Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді; 

Ткачуку Олександру Володимировичу – директору Кам’янець-Подільського 

центру дитячої та юнацької творчості Хмельницької області; 

Хоменко Віталію Олексійовичу - директору Кельменецького дитячо-юнацького 

центру Чернівецької області. 

6. Нагородити дипломом Українського державного центру позашкільної освіти 

«За волю до перемоги» - Балашова Андрія, вихованця Чернівецького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді. 
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7. Нагородити дипломом Українського державного центру позашкільної освіти 

«Самому юному учаснику змагань» - Кобилянського Артема, вихованця філії 

Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді. 

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи – Левіну І.Є. 

 

 

Директор                                                                                                     Г.А. Шкура 


