
 

 

 

 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 
 

21.10.2021                                                       Полтава                                               № 359 

 

 

Про підсумки проведення обласних 

відкритих змагань учнівської молоді 

з автомобільного спорту (картинг) 

 

 

Відповідно до Положення про проведення обласних відкритих змагань 

учнівської молоді з автомобільного спорту (картинг), затвердженого наказом 

Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації 

від 27 червня 2019 року № 253, зареєстрованого в Головному територіальному 

управлінні юстиції у Полтавській області від 12 липня 2019 року № 341/3458, 

Полтавським обласним центром науково-технічної творчості учнівської молоді 

Полтавської обласної ради 04 – 06 жовтня 2021 року були проведені обласні 

відкриті змагання учнівської молоді з автомобільного спорту (картинг) (далі – 

Змагання). 

У Змаганнях брали участь вихованці закладів позашкільної освіти, а саме: 

Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Полтавської обласної ради, Позашкільного навчального закладу „Станція юних 

техніків відділу освіти Покровської міської ради Донецької області”, 

Комунальної установи „Гадяцький Будинок дитячої та юнацької творчості” 

Гадяцької міської ради, Спортивно-технічного клубу м. Кривий Ріг, 

Кременчуцького міського центру позашкільної освіти Кременчуцької міської 

ради Кременчуцького району Полтавської області, Комунального закладу 

Зіньківська станція юних техніків Зіньківської міської ради Полтавської 

області, Кременчуцького міського Центру позашкільної освіти „Лідер” 

Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, 

Станції юних техніків відділу освіти Миргородської міської ради, 

Козельщинського Будинку дитячої та юнацької творчості Козельщинської 

селищної ради (всього – 43 учасники) 

Змагання проводилися з метою популяризації та подальшого розвитку 

автомобільного спорту в Україні серед учнівської молоді, підвищення рівня 

фізичної підготовки та спортивно-технічної майстерності учасників. 

Програмою Змагань передбачалося проведення особистої першості у 

шосейно-кільцевих перегонах у класах картів: „Піонер-Н”, „Популярний”, 

„Безкоробка”, „Безкоробка-юнаки”, „Піонер-Н-міні”, „Піонер-Б”, „Кадет-4Т”, 

„4Т-міні”, „Кадет”, „4Т”. 
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На підставі підсумкових протоколів та рішень журі 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити дипломами Департаменту освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації та медалями переможців і призерів обласних 

відкритих змагань учнівської молоді з автомобільного спорту (картинг) 

(додаток 1). 

 

2. Керівникам органів управління освітою, керівникам закладів 

позашкільної освіти обласного підпорядкування проаналізувати результати 

Змагань та сприяти подальшій активізації спортивно-технічного напрямку 

роботи в закладах позашкільної освіти. 

 

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора Департаменту – начальника управління освітньою діяльністю 

ВЛАСЮК Г. Б. 

 

 

Директор                                                                                  Віта КОВАЛЬСЬКА 

 



 

Додаток 1 

до наказу Департаменту 

освіти і науки 

21.10.2021   № 359 

 

 

Список 

переможців та призерів обласних відкритих змагань учнівської молоді з 

автомобільного спорту (картинг) 

 

Клас картів „Піонер-Н” 

 

1 місце – Вишневський Денис, вихованець Спортивно-технічного клубу 

м. Кривий Ріг; 

2 місце – Никоненко Іван, вихованець Станції юних техніків відділу освіти 

Миргородської міської ради; 

3 місце – Кисельов Олександр, вихованець Позашкільного навчального закладу 

„Станція юних техніків відділу освіти Покровської міської ради 

Донецької області”. 

 

Клас картів „Популярний” 

 

1 місце – Порчирян Максим, вихованець Кременчуцького міського Центру 

позашкільної освіти „Лідер” Кременчуцької міської ради 

Кременчуцького району Полтавської області; 

2 місце – Дрога Анатолій, вихованець Кременчуцького міського центру 

позашкільної освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького 

району Полтавської області; 

3 місце – Іляшенко Іван, вихованець Комунальної установи „Гадяцький 

Будинок дитячої та юнацької творчості” Гадяцької міської ради. 

 

Клас картів „Безкоробка” 
 

1 місце – Мостовий Андрій, вихованець Полтавського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної 

ради; 

2 місце – Коба Володимир, вихованець Полтавського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної 

ради; 

3 місце – Вагін Євген, вихованець Позашкільного навчального закладу 

„Станція юних техніків відділу освіти Покровської міської ради 

Донецької області”. 
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Клас картів „Безкоробка-Ю” 
 

1 місце – Мірзаєв Ілля, вихованець Позашкільного навчального закладу 

„Станція юних техніків відділу освіти Покровської міської ради 

Донецької області”; 

2 місце – Гамага Іван, вихованець Позашкільного навчального закладу „Станція 

юних техніків відділу освіти Покровської міської ради Донецької 

області”; 

3 місце – Лобач Платон, вихованець Козельщинського Будинку дитячої та 

юнацької творчості Козельщинської селищної ради. 

 

Клас картів „Піонер-Н-міні” 
 

1 місце – Кравченко Анна, вихованка Козельщинського Будинку дитячої та 

юнацької творчості Козельщинської селищної ради; 

2 місце – Головко Олександр, вихованець Станції юних техніків відділу освіти 

Миргородської міської ради; 

3 місце – Стоянов Дмитро, вихованець Позашкільного навчального закладу 

„Станція юних техніків відділу освіти Покровської міської ради 

Донецької області”. 

 

Клас картів „Піонер-Б” 
 

1 місце – Каплін Артем, вихованець Кременчуцького міського Центру 

позашкільної освіти „Лідер” Кременчуцької міської ради 

Кременчуцького району Полтавської області; 

2 місце – Гордієнко Олег, вихованець Кременчуцького міського центру 

позашкільної освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького 

району Полтавської області;  

3 місце – Дорошенко Назар, вихованець Станції юних техніків відділу освіти 

Миргородської міської ради. 

 

Клас картів „Кадет-4Т” 
 

1 місце – Широкий Антон, вихованець Станції юних техніків відділу освіти 

Миргородської міської ради; 

2 місце – Бойко Арсен, вихованець Станції юних техніків відділу освіти 

Миргородської міської ради; 

3 місце – Кисліченко Артур, вихованець Станції юних техніків відділу освіти 

Миргородської міської ради. 
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Клас картів „4Т-міні” 
 

1 місце – Хан Марк, вихованець Полтавського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради; 

2 місце – Чопенко Владислав, вихованець Козельщинського Будинку дитячої та 

юнацької творчості Козельщинської селищної ради; 

3 місце – Коба Олександр, вихованець Полтавського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради. 

 

Клас картів „Кадет” 
 

1 місце – Деревʼянко Ілля, вихованець Козельщинського Будинку дитячої та 

юнацької творчості Козельщинської селищної ради; 

2 місце – Каплін Артем, вихованець Кременчуцького міського Центру 

позашкільної освіти „Лідер” Кременчуцької міської ради 

Кременчуцького району Полтавської області; 

3 місце – Давинський Ярослав, вихованець Кременчуцького міського Центру 

позашкільної освіти „Лідер” Кременчуцької міської ради 

Кременчуцького району Полтавської області. 

 

Клас картів „4Т” 
 

1 місце – Кравченко Марія, вихованка Козельщинського Будинку дитячої та 

юнацької творчості Козельщинської селищної ради; 

2 місце – Літвінов Валерій, вихованець Полтавського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної 

ради; 

3 місце – Кукса Олег, вихованець Полтавського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради. 

 

 

 

Виконувач обовʼязків  

директора Полтавського обласного 

центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Полтавської 

обласної ради 

 

 

 

 

(підписано) 

 

 

 

 

Володимир ДУБРОВА 
 


