
  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Н А К А З

14.10. 2018                                             м. Київ                                     № 10-04

Про підсумки проведення Всеукраїнських відкритих
змагань учнівської молоді (молодші юнаки, старші юнаки) 
з картингу (ІV ранг) - III-й етап

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.01.2018
№ 12 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за основними
напрямами позашкільної освіти)» з 13 по 14 жовтня ц.р. у м. Тернополі на базі
Тернопільського обласного комунального центру науково-технічної творчості
школярів та учнівської молоді були проведені Всеукраїнські відкриті змагання
учнівської молоді (молодші юнаки, старші юнаки) з картингу (ІV ранг) - III -й
етап.

У змаганнях взяли участь 23 спортсмена (7 команд) з 4 областей України.
Чернівецької, Тернопільської, Хмельницької та Рівненської. 

Відповідно до рішення суддівської колегії,

НАКАЗУЮ:

1. Нагородити переможців та призерів у класах картів дипломами Українського 
державного центру позашкільної освіти (далі – УДЦПО) відповідних ступенів 
та медалями: 

Клас «Піонер-Н-міні»:
І місце – Ляхова Артема, м. Тернопіль;
ІІ місце – Личака Олександра, с. Козів, Тернопільської області;
ІІІ місце – Петришок Едуарда, м. Тернопіль.

Клас «Піонер-Н»:
І місце – Калінського Миколу, м. Тернопіль;
ІІмісце – Солов’янова Владислава, м. Тернопіль;
ІІІ місце – Тарасюка Максима, с. Козів, Тернопільської області.
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Клас «Піонер-Б»:
І місце – Сорокопуда Костянтина, с.м.т. Гусятин, Тернопільської області;
ІІ місце – Костельницького Богдана, с.м.т. Гусятин Тернопільської області;
ІІІ місце – Шмата Андрія, с.м.т. Гусятин Тернопільської області.

Клас «Кадет»:
І місце – Митко Ярослава, с. Козів Тернопільської області;
ІІ місце – Михайлишина Вадима, с.м.т. Гусятин Тернопільської області.

Клас «Популярний-Ю»:
І місце – Богдана Олександра, с. Козів Тернопільської області;
ІІ місце – Пиндиківського Андрія, м.Тернопіль;
ІІІ місце – Іваніцького Тараса, м.Тернопіль.

Клас «125-безкоробка-Ю»:
І місце – Бліхара Олександра, м. Тернопіль;
ІІ місце – Люшняка  Тадей, м. Тернопіль;
ІІІ місце – Гудова Максима, с. Козів, Тернопільської області.

2. Нагородити Подякою Українського державного центру позашкільної освіти 
за якісну підготовку та проведення змагань:

Кохана  Йосифа  Івановича,  директора  Тернопільського  обласного
комунального  центру  науково-технічної  творчості  школярів  та  учнівської
молоді;

Зіньчишину  Ольгу  Степанівну, заступника  директора  з  навчально-
виховної  роботи  Тернопільського  обласного  комунального  центру  науково-
технічної творчості школярів та учнівської молоді;

Шишковського  Олега  Калістратовича,  заступника  директора
Тернопільського обласного комунального центру науково-технічної творчості
школярів та учнівської молоді; 

Попович Наталію Вікторівну, завідувача організаційно-масовим відділом
Тернопільського обласного комунального центру науково-технічної творчості
школярів та учнівської молоді;

Посвятовського  Валерія  Аркадійовича, завідувача спортивно-технічним
відділом  Тернопільського  обласного  комунального  центру  науково-технічної
творчості школярів та учнівської молоді;

Лізогуба Віталія Олександровича, методиста  Тернопільського обласного
комунального  центру  науково-технічної  творчості  школярів  та  учнівської
молоді;

Горбулько Миколу Михайловича, методиста  Тернопільського обласного
комунального  центру  науково-технічної  творчості  школярів  та  учнівської
молоді;

Стасюка  Віталія  Борисовича,  інженера  Тернопільського  обласного
комунального  центру  науково-технічної  творчості  школярів  та  учнівської
молоді;
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Пацая  Леоніда  Петровича,  працівника  по  обслуговуванню
Тернопільського обласного комунального центру науково-технічної творчості
школярів та учнівської молоді;

Янчука Івана Сергійовича,  керівника гуртка  Тернопільського обласного
комунального  центру  науково-технічної  творчості  школярів  та  учнівської
молоді;

Лукащука  Віталія  Анатолійовича,  керівника  гуртка  Тернопільського
обласного  комунального  центру  науково-технічної  творчості  школярів  та
учнівської молоді;

Петько  Юрія  Васильовича,  керівника  гуртка  Тернопільського  обласного
комунального  центру  науково-технічної  творчості  школярів  та  учнівської
молоді;

Миронова  Володимира  Івановича,  керівника  гуртків  картингу
Чернівецького  обласного  центру  науково-технічної  творчості  учнівської
учнівської молоді;

Рибалку  Любов  Анатоліївну, методиста  Чернівецького  обласного  центру
науково-технічної творчості учнівської учнівської молоді.
3. Контроль за виконанням цього наказу  покласти на заступника директора з

виховної роботи - Левіну І.Є.

Директор                                                                                                    Г. А. Шкура
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