ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
13.06.2022

м. Полтава

№ 115

Про підсумки ІІ (обласного) етапу
Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної
гри „Сокіл” („Джура”)
На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 14.04.2022
№ 1/4142-22 „Про організацію роботи закладів позашкільної освіти”, листа
Департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації від
02.05.2022 № 02.02-18/364 „Щодо проведення ІІ обласного етапу
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл”(„Джура”)
в онлайн форматіˮ, відповідно до Положення про Всеукраїнську дитячоюнацьку військово-патріотичну гру „Сокіл” („Джура”), затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2018 року № 845,
Комунальним закладом „Полтавський обласний центр національнопатріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді
Полтавської обласної ради” з 16 травня до 15 червня 2022 року проведено
ІІ (обласний) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри
„Сокіл” („Джура”) (далі – обласний етап гри).
В обласному етапі гри взяли участь 20 роїв старшої та 10 роїв середньої
вікових груп із 21 об’єднаної територіальної громади та 2 закладів освіти
обласного підпорядкування.
Значну роботу щодо участі роїв в обласному етапі гри провели заклади
освіти Білицької, Глобинської, Зіньківської, Лубенської, Кам’янопотоківської,
Карлівської, Козельщинської, Котелевської, Лубенської, Михайлівської,
Новооржицької, Новосанжарської, Оболонської, Піщанської, Пирятинської,
Пришибської, Решетилівської, Семенівської, Сенчанської, Чорнухинської,
Щербанівської об’єднаних територіальних громад та Гадяцького профільного
ліцею імені Є. П. Кочергіна Полтавської обласної ради.
На підставі зведених протоколів обласного етапу гри, враховуючи
пропозиції оргкомітету та суддівської колегії,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити зведені протоколи ІІ (обласного) етапу Всеукраїнської
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”) (додаток 1).
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2. Нагородити дипломами Департаменту освіти і науки Полтавської
обласної військової адміністрації та кубками Комунального закладу
„Полтавський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і
краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради” переможців та
призерів у загальному заліку ІІ (обласного) етапу Всеукраїнської дитячоюнацької військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”) (додаток 2).
3. Нагородити дипломами Департаменту освіти і науки Полтавської
обласної військової адміністрації виховників за результативну підготовку роїв
до участі в обласному етапі гри (додаток 3).
4. Нагородити грамотами Комунального закладу „Полтавський обласний
центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської
молоді Полтавської обласної ради” переможців та призерів в окремих
конкурсах та змаганнях обласного етапу гри (додаток 4).
5. Відзначити подяками Комунального закладу „Полтавський обласний
центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської
молоді Полтавської обласної ради” рої та їхніх виховників за активну участь в
ІІ (обласному) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної
гри „Сокіл” („Джура”) (додаток 5).
6. Керівникам органів управління освітою територіальних громад,
керівникам закладів освіти обласного підпорядкування довести до відома
учасників гри результати обласного етапу гри та проводити подальшу роботу із
залучення учнівської молоді до участі у заходах Всеукраїнської дитячоюнацької військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”).
7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Тимчасово виконувач
обов’язків директора

Галина ВЛАСЮК

Додаток 1
до наказу Департаменту
освіти і науки
13 червня 2022 року № 115
Зведені протоколи
ІІ (обласного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної
гри „Сокіл” („Джура”)
Середня вікова група

6

7
8

Загальне місце

5

Сума місць

4

„Туристська
підготовкаˮ

3

„Фізична
підготовкаˮ

2

„Молоді вовкиˮ, Опорний заклад
„Вовчицький
ліцей
імені
В. Ф. Мицика Лубенської міської
ради Полтавської областіˮ
„Гадяцькі веприˮ, Гадяцький
профільний
ліцей
імені
Є. П.Кочергіна
Полтавської
обласної ради
„Звитягаˮ, Щербанівський ліцей
Щербанівської сільської ради
Полтавського району
„Козацька славаˮ, Біляківський
заклад загальної середньої освіти
І–ІІІ ступенів Семенівської
селищної ради
„Кринчаниˮ,
Великокринківський
ліцей
Глобинської
міської ради
„Незламніˮ,
Малоперещепинський заклад загальної середньої
освіти
І–ІІІ
ступенів
імені М. А. Клименка
Новосанжарської селищної ради
„Бреусиˮ, Бреусівський ліцей
Козельщинської селищної ради
„Гайдамакиˮ,
Оболонський
опорний
заклад
загальної

„Рятівникˮ

1

Назва рою, заклад освіти

„Відунˮ

№

„Впорядˮ

Назва конкурсу, змагання

1

1

1

1

2

6

1

2

3

5

3

5

18

2

5

2

6

5

1

19

3

4

8

2

2

4

20

4

3

6

7

6

6

28

5

6

5

8

7

3

29

6

9

9

3

4

н/у

25

7

8

7

10

9

н/у

34

8

2

середньої освіти Оболонської
сільської радиˮ
„Соколиˮ, Чечелевська гімназія
сільської 7 10
9 Кам’янопотоківської
ради
„Вирішальненціˮ,
Опорний
заклад
„Вирішальненська
10 загальноосвітня
школа
І–ІІІ н/у 4
ступенів Сенчанської сільської
ради Полтавської областіˮ

4

н/у

н/у

21

9

9

8

н/у

21

10

Старша вікова група

Загальне місце

4

Сума місць

3

„Рятівникˮ

2

„Котелевські
гарди”,
Опорний
заклад
Котелевська гімназія № 1
імені
С. А. Ковпака
Котелевської селищної ради
Полтавського району
„Сіроманці”,
Опорний
заклад „Вовчицький ліцей
імені
В. Ф. Мицика
Лубенської міської ради
Полтавської області”
„Степові
вовки”,
Ряськівський
ліцей
Михайлівської
сільської
ради Полтавського району
Полтавської області
„Характерники”, Опорний
заклад „Зіньківська спеціалізована школа І–ІІІ ступенів № 1ˮ Зіньківської
міської ради Полтавської
області

„Відунˮ

1

Назва рою, заклад освіти

„Впорядˮ

№

„Фізична
підготовкаˮ
„Туристська
підготовкаˮ
„Спорядження
магазинуˮ
„Розбирання та
складанняя автоматаˮ

Назва конкурсу,
змагання

3

5

9

1

2

1

1

22

1

5

4

4

3

4

5

4

29

2

6

13

2

10

1

2

3

37

3

1

9

8

2

7

8

10

45

4

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

„Котигорошки”, Попівський
ліцей
№1
Карлівської
міської ради Полтавського
району
„Прометеї”,
Піщанська
гімназія
Піщанської
сільської
ради
Кременчуцького району
„Сокіл”,
Чорнухинський
ліцей імені Г. С. Сковороди
Чорнухинської селищної
ради
„Приудайські
гармаші”,
Пирятинський
ліцей
Пирятинської міської ради
Полтавської області
„Єдині”, Малобакайський
заклад загальної середньої
освіти
І–ІІІ ступенів
Решетилівської міської ради
Полтавської області
„Сагайдачний”,
Опорний
заклад
„Пришибський
заклад загальної середньої
освіти
Пришибської
сільської
ради
Кременчуцького
району
Полтавської областіˮ
„Сокіл”, Піщанський заклад
загальної
середньої
освіти
І–ІІІ
ступенів
імені Л. М. Дудки Решетилівської міської ради
„Побратими”,
Опорний
заклад „Бутенківська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів імені Ю. П. ДольдМихайликаˮ
Білицької
селищної ради
„Сокіл”,
Покровський
опорний заклад загальної
середньої освіти І–ІІІ ступенів Решетилівської місь-

11

2

5

7

6

10

5

46

5

8

7

12

5

8

6

6

52

6

3

6

1

12

12

11

14

59

7

10 19

7

9

9

4

7

65

8

13 10

6

14

10

12

13

78

9

12 14

17

11

11

9

16

90 10

14 15

18

15

14

14

15

105 11

2

3

20

4

н/у

3

2

34 12

н/у 12

3

16

3

7

12

53 13

4

14

15

16

17

18

19

20

кої
ради
Полтавської
області
„Стрільці”, Опорний заклад
„Білицька загально-освітня
школа І–ІІІ ступенів № 1
Білицької селищної радиˮ
„Сенчанська
сотня”,
Сенчанський
будинок
дитячої
та
юнацької
творчості
Сенчанської
сільської ради
„Юні
патріоти ліцею”,
Глобинський ліцей № 1
імені В. Є. Курченка Глобинської міської ради
„Єдність”,
Устимівський
заклад загальної середньої
освіти
І–ІІІ
ступенів
Семенівської селищної ради
„Стрільці”, Опорний заклад
„Новооржицька
загальноосвітня
школа І–
ІІІ ступенів Новооржицької селищної радиˮ
„Чайка”,
Кременчуцький
ліцей № 4 „Креміньˮ
Кременчуцької міської ради
Кременчуцького району
„Дніпровські
козаки”,
Полтавський
обласний
науковий ліцей-інтернат ІІ–
ІІІ
ступенів
при
Кременчуцькому
педагогічному
коледжі
імені А. С. Макаренка

17

13

13

13

н/у

9

72 14

н/у 18

14

17

н/у

13

11

72 15

н/у

1

16

6

н/у

н/у

8

31 16

н/у 20

19

8

5

н/у

н\у

52 17

7

8

11

11

н/у

н/у

н/у

н/у

30 18

н/у

8

15

н/у

н/у

н/у

н/у

23 19

н/у 16

10

н/у

н/у

н/у

н/у

26 20

В. о. директора Комунального
закладу „Полтавський обласний
центр національно-патріотичного
виховання,
туризму
і
краєзнавства учнівської молоді
Полтавської обласної ради”

(підписано)

Наталія ПОРУБАЙ

Додаток 2
до наказу Департаменту
освіти і науки
13 червня 2022 року № 115
Список
переможців та призерів ІІ (обласного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”) у загальному заліку,
нагороджених дипломами Департаменту освіти і науки Полтавської обласної
військової адміністрації та кубками Комунального закладу „Полтавський
обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства
учнівської молоді Полтавської обласної радиˮ
Середня вікова група:
- рій „Молоді вовки” Опорного закладу „Вовчицький
ліцей імені В. Ф. Мицика Лубенської міської ради
– І місце;
Полтавської області”
- рій „Гадяцькі вепри” Гадяцького профільного ліцею
імені Є. П. Кочергіна Полтавської обласної ради
– ІІ місце;
- рій „Звитяга” Щербанівського ліцею Щербанівської
сільської ради Полтавського району
– ІІІ місце.
Старша вікова група:
- рій
„Котелевські
гарди”
Опорного
закладу
Котелевської гімназії № 1 імені С. А. Ковпака Котелевської
– І місце;
селищної ради Полтавського району
- рій „Сіроманці” Опорного закладу „Вовчицький ліцей
імені В. Ф. Мицика Лубенської міської ради Полтавської
– ІІ місце;
області”
- рій
„Степові
вовки”
Ряськівського
ліцею
Михайлівської сільської ради Полтавського району – ІІІ місце.
Полтавської області
В. о. директора Комунального
закладу „Полтавський обласний
центр національно-патріотичного
виховання,
туризму
і
краєзнавства учнівської молоді
Полтавської обласної ради”

(підписано)

Наталія ПОРУБАЙ

Додаток 3
до наказу Департаменту
освіти і науки
13 червня 2022 року № 115
Список
виховників, нагороджених дипломами Департаменту освіти і науки
Полтавської обласної військової адміністрації за результативну підготовку роїв
до участі у ІІ (обласному) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри „Сокіл” („Джура”)
Глущенко Віталій Іванович, виховник рою „Котелевські гарди” Опорного
закладу Котелевської гімназії № 1 імені С. А. Ковпака Котелевської селищної
ради Полтавського району;
Деркач Валентина Анатоліївна, виховник рою „Гадяцькі вепри”
Гадяцького профільного ліцею імені Є. П. Кочергіна Полтавської обласної ради;
Іващенко Микола Анатолійович, виховник роїв „Молоді вовки” та
„Сіроманці” Опорного закладу „Вовчицький ліцей імені В. Ф. Мицика
Лубенської міської ради Полтавської області”;
Москаленко Ірина Миколаївна, виховник рою „Гадяцькі вепри”
Гадяцького профільного ліцею імені Є. П. Кочергіна Полтавської обласної ради;
Мурашкіна Оксана Іванівна, виховник рою „Звитяга” Щербанівського
ліцею Щербанівської сільської ради Полтавського району;
Петренко Сергій Леонідович, виховник рою „Котелевські гарди” Опорного
закладу Котелевської гімназії № 1 імені С. А. Ковпака Котелевської селищної
ради Полтавського району;
Тютюнник Сергій Григорович, виховник рою „Степові вовки”
Ряськівського ліцею Михайлівської сільської ради Полтавського району
Полтавської області;
Шевченко Наталія Володимирівна, виховник рою „Степові вовки”
Ряськівського ліцею Михайлівської сільської ради Полтавського району
Полтавської області;
Шлапко Валентина Олексіївна, виховник роїв „Молоді вовки” та
„Сіроманці” Опорного закладу „Вовчицький ліцей імені В. Ф. Мицика
Лубенської міської ради Полтавської області”;
Яресько Валентина Андріївна, виховник рою „Звитяга” Щербанівського
ліцею Щербанівської сільської ради Полтавського району.
В. о. директора
Комунального
закладу „Полтавський обласний
центр національно-патріотичного
виховання, туризму і краєзнавства
учнівської молоді Полтавської
обласної ради”

(підписано)

Наталія ПОРУБАЙ

Додаток 4
до наказу Департаменту
освіти і науки
13 червня 2022 року № 115
Список
переможців та призерів в окремих конкурсах та змаганнях обласного етапу гри,
нагороджених грамотами Комунального закладу „Полтавський обласний центр
національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської
молоді Полтавської обласної ради”
1. Інтелектуальна гра-вікторина „Відун”
Старша вікова група:
- рій „Юні патріоти ліцею” Глобинського ліцею № 1
– І місце;
імені В. Є. Курченка Глобинської міської ради
- рій „Котигорошки” Попівського ліцею № 1 Карлівської
міської ради Полтавського району
– ІІ місце;
- рій „Побратими” Опорного закладу „Бутенківська
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів імені Ю. П. Дольд– ІІІ місце.
Михайликаˮ Білицької селищної ради
Середня вікова група:
- рій „Молоді вовки” Опорного закладу „Вовчицький
ліцей імені В. Ф. Мицика Лубенської міської ради
– І місце;
Полтавської області”
- рій „Звитяга” Щербанівського ліцею Щербанівської
– ІІ місце;
сільської ради Полтавського району
- рій „Гадяцькі вепри” Гадяцького профільного ліцею
імені Є. П. Кочергіна Полтавської обласної ради
– ІІІ місце.
2. Конкурс „Рятівник”
Старша вікова група:
- рій „Сокіл” Чорнухинського ліцею імені Г. С. Сково– І місце;
роди Чорнухинської селищної ради Полтавської області
- рій „Степові вовки” Ряськівського ліцею Михайлівської
сільської ради Полтавського району Полтавської області
– ІІ місце;
- рій „Сокіл” Покровського опорного закладу загальної
середньої освіти І–ІІІ ступенів Решетилівської міської ради
Полтавської області
– ІІІ місце.
Середня вікова група:
- рій „Молоді вовки” Опорного закладу „Вовчицький
ліцей
імені В. Ф. Мицика
Лубенської
міської
ради
– І місце;
Полтавської області”
- рій „Козацька слава” Біляківського закладу загальної
середньої освіти І–ІІІ ступенів Семенівської селищної ради
– ІІ місце;
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- рій „Бреуси” Бреусівського ліцею Козельщинської
селещної ради
– ІІІ місце.
3. Конкурс строю та маршової пісні „Впоряд”
Старша вікова група:
- рій „Характерники” Опорного закладу „Зіньківська
спеціалізована школа І–ІІІ ступенів № 1ˮ Зіньківської міської
– І місце;
ради Полтавської області
- рій „Побратими” Опорного закладу „Бутенківська
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів імені Ю. П. Дольд– ІІ місце;
Михайликаˮ Білицької селищної ради
- рій „Котелевські гарди” Опорного закладу Котелевської
гімназії № 1 імені С. А. Ковпака Котелевської селищної ради
– ІІІ місце;
Полтавського району
- рій „Сокіл” Чорнухинського ліцею імені Г. С. Сково– ІІІ місце.
роди Чорнухинської селищної ради
Середня вікова група:
- рій „Молоді вовки” Опорного закладу „Вовчицький
ліцей імені В. Ф. Мицика Лубенської міської ради
– І місце;
Полтавської області”
- рій „Гадяцькі вепри” Гадяцького профільного ліцею
імені Є. П. Кочергіна Полтавської обласної ради
– ІІ місце;
- рій
„Кринчани”
Великокринківського
ліцею
Глобинської міської ради
– ІІІ місце.
4. Змагання „Фізична підготовка”
Старша вікова група:
- рій „Котелевські гарди” Опорного закладу Котелевської
гімназії № 1 імені С. А. Ковпака Котелевської селищної ради
– І місце;
Полтавського району
- рій „Характерники” Опорного закладу „Зіньківська
спеціалізована школа І–ІІІ ступенів № 1ˮ Зіньківської міської
– ІІ місце;
ради Полтавської області
- рій „Сіроманці” Опорного закладу „Вовчицький ліцей
імені В. Ф. Мицика Лубенської міської ради Полтавської
– ІІІ місце.
області”
Середня вікова група:
- рій „Молоді вовки” Опорного закладу „Вовчицький
ліцей імені В. Ф. Мицика Лубенської міської ради
– І місце;
Полтавської області”
- рій „Козацька слава” Біляківського закладу загальної
середньої освіти І–ІІІ ступенів Семенівської селищної ради
– ІІ місце;
- рій „Гадяцькі вепри” Гадяцького профільного ліцею
імені Є. П. Кочергіна Полтавської обласної ради
– ІІІ місце.
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4.1. Вправа „Стрибки через скакалку”
Старша вікова група:
- рій
„Котелевські
гарди”
Опорного
закладу
Котелевської гімназії № 1 імені С. А. Ковпака Котелевської
– І місце;
селищної ради Полтавського району
- рій „Котигорошки” Попівського ліцею № 1
Карлівської міської ради Полтавського району
– ІІ місце;
- рій „Характерники” Опорного закладу „Зіньківська
спеціалізована школа І–ІІІ ступенів № 1ˮ Зіньківської міської
– ІІІ місце.
ради Полтавської області
Середня вікова група:
- рій „Молоді вовки” Опорного закладу „Вовчицький
ліцей імені В. Ф. Мицика Лубенської міської ради
– І місце;
Полтавської області”
- рій „Козацька слава” Біляківського закладу загальної
середньої освіти І–ІІІ ступенів Семенівської селищної ради
– ІІ місце;
- рій „Бреуси” Бреусівського ліцею Козельщинської
селещної ради
– ІІІ місце.
4.2. Вправа „Прес „Гармошка”
Старша вікова група:
- рій
„Котелевські
гарди”
Опорного
закладу
Котелевської гімназії № 1 імені С. А. Ковпака Котелевської
– І місце;
селищної ради Полтавського району
- рій „Побратими” Опорного закладу „Бутенківська
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів імені Ю. П. Дольд– ІІ місце;
Михайликаˮ Білицької селищної ради
- рій „Характерники” Опорного закладу „Зіньківська
спеціалізована школа І–ІІІ ступенів № 1ˮ Зіньківської міської
– ІІІ місце.
ради Полтавської області
Середня вікова група:
- рій „Молоді вовки” Опорного закладу „Вовчицький
ліцей імені В. Ф. Мицика Лубенської міської ради
– І місце;
Полтавської області”
- рій „Козацька слава” Біляківського закладу загальної
середньої освіти І–ІІІ ступенів Семенівської селищної ради
– ІІ місце;
- рій „Гадяцькі вепри” Гадяцького профільного ліцею
імені Є. П. Кочергіна Полтавської обласної ради
– ІІІ місце.
4.3. Вправа „Присідання”
Старша вікова група:
- рій
„Степові
вовки”
Ряськівського
Михайлівської сільської ради Полтавського району

ліцею

– І місце;
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- рій „Юні патріоти ліцею” Глобинського ліцею № 1
імені В. Є. Курченка Глобинської міської ради
– ІІ місце;
- рій
„Котелевські
гарди”
Опорного
закладу
Котелевської гімназії № 1 імені С. А. Ковпака Котелевської
– ІІІ місце.
селищної ради Полтавського району
Середня вікова група:
- рій „Незламні” Малоперещепинського закладу
загальної
середньої
освіти
І–ІІІ
ступенів
імені М. А. Клименка Новосанжарської селищної ради
– І місце;
Полтавської області
- рій „Молоді вовки” Опорного закладу „Вовчицький
ліцей імені В. Ф. Мицика Лубенської міської ради
– ІІ місце;
Полтавської області”
- рій „Гадяцькі вепри” Гадяцького профільного ліцею
– ІІІ місце.
імені Є. П. Кочергіна Полтавської обласної ради
4.4. Особистий залік змагань „Фізична підготовкаˮ
Старша вікова група, хлопці:
- Дрижирук Артем, вихованець рою „Котелевські гарди”
Опорного
закладу
Котелевської
гімназії
№1
– І місце;
імені С. А. Ковпака Котелевської селищної ради
Полтавського району
- Даценко Дмитро, вихованець рою „Приудайські
– ІІ місце;
гармаші” Пирятинського ліцею Пирятинської міської ради
- Салашний Віталій, вихованець рою „Котелевські
гарди” Опорного закладу Котелевської гімназії № 1
– ІІІ місце.
імені С. А. Ковпака Котелевської селищної ради
Полтавського району
Старша вікова група, дівчата:
- Карпенко Анастасія, вихованка рою „Котелевські
гарди” Опорного закладу Котелевської гімназії № 1
імені С. А. Ковпака Котелевської селищної ради
– І місце;
Полтавського району
- Мальцева Олександра, вихованка рою „Котелевські
гарди” Опорного закладу Котелевської гімназії № 1
імені С. А. Ковпака
Котелевської
селищної
ради
– ІІ місце;
Полтавського району
- Крюк Софія, вихованка рою „Котигорошки”
Попівського ліцею № 1 Карлівської міської ради
– ІІІ місце.
Полтавського району
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Середня вікова група, хлопці:
- Клепач Ростислав, вихованець рою „Молоді вовки”
Опорного закладу „Вовчицький ліцей імені В. Ф. Мицика
– І місце;
Лубенської міської ради Полтавської області”
- Мусієнко Володимир, вихованець рою „Козацька
слава” Біляківського закладу загальної середньої освіти
– ІІ місце;
І–ІІІ ступенів Семенівської селищної ради
- Кривенко Назар, вихованець рою „Молоді вовки”
Опорного закладу „Вовчицький ліцей імені В. Ф. Мицика
– ІІІ місце.
Лубенської міської ради Полтавської області”
Середня вікова група, дівчата:
- Кодра Ліна, вихованка рою „Молоді вовки” Опорного
закладу „Вовчицький ліцей імені В. Ф. Мицика Лубенської
– І місце;
міської ради Полтавської області”
- Серажим
Ульяна,
вихованка
рою
„Бреуси”
Бреусівського ліцею Козельщинської селещної ради
– ІІ місце;
- Торяник Дар'я, вихованка рою „Гадяцькі вепри”
Гадяцького
профільного
ліцею
імені Є. П. Кочергіна
– ІІІ місце.
Полтавської обласної ради
5. Змагання „Туристська підготовка”
Старша вікова група:
- рій
„Степові
вовки”
Ряськівського
ліцею
Михайлівської сільської ради Полтавського району
– І місце;
- рій „Котелевські гарди” Опорного закладу
Котелевської гімназії № 1 імені С. А. Ковпака Котелевської
селищної ради Полтавського району
– ІІ місце;
- рій „Сокіл” Покровського опорного закладу загальної
– ІІІ місце.
середньої освіти І–ІІІ ступенів Решетилівської міської ради
Середня вікова група:
- рій „Звитяга” Щербанівського ліцею Щербанівської
сільської ради Полтавського району
– І місце;
- рій „Молоді вовки” Опорного закладу „Вовчицький
ліцей імені В. Ф. Мицика Лубенської міської ради
– ІІ місце;
Полтавської області”
- рій „Незламні” Малоперещепинського закладу
загальної
середньої
освіти
І–ІІІ
ступенів
імені М. А. Клименка Новосанжарської селищної ради
– ІІІ місце.
Полтавської області
5.1. Командні змагання „Встановлення туристського намету”
Старша вікова група:
- рій
„Котелевські
гарди”
Опорного
закладу
Котелевської гімназії № 1ˮ імені С. А. Ковпака Котелевської – І місце;
селищної ради Полтавського району
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- рій „Прометеї” Піщанської гімназії Піщанської
сільської ради Кременчуцького району
– ІІ місце;
- рій „Сіроманці” опорного закладу „Вовчицький ліцей
імені В. Ф. Мицика Лубенської міської ради Полтавської
– ІІІ місце.
області”
Середня вікова група:
- рій „Молоді вовки” Опорного закладу „Вовчицький
ліцей імені В. Ф. Мицика Лубенської міської ради
– І місце;
Полтавської області”
- рій „Козацька слава” Біляківського закладу загальної
середньої освіти І–ІІІ ступенів Семенівської селищної ради
– ІІ місце;
- рій
„Кринчани”
Великокринківського
ліцею
– ІІІ місце.
Глобинської міської ради
5.2. Особисто-командні змагання „Туристські навичкиˮ
Старша вікова група:
- рій
„Котелевські
гарди”
Опорного
закладу
Котелевської гімназії № 1 імені С. А. Ковпака Котелевської
– І місце;
селищної ради Полтавського району
- рій
„Степові
вовки”
Ряськівського
ліцею
Михайлівської сільської ради Полтавського району
– ІІ місце;
- рій „Характерники” Опорного закладу „Зіньківська
спеціалізована школа І–ІІІ ступенів № 1ˮ Зіньківської міської
– ІІІ місце.
ради Полтавської області
Середня вікова група:
- рій „Козацька слава” Біляківського закладу загальної
середньої освіти І–ІІІ ступенів Семенівської селищної ради
– І місце;
- рій „Молоді вовки” Опорного закладу „Вовчицький
ліцей імені В. Ф. Мицика Лубенської міської ради
– ІІ місце;
Полтавської області”
- рій „Незламні” Малоперещепинського закладу
загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів імені М. А. Клименка
– ІІІ місце.
Новосанжарської селищної ради Полтавської області
Особистий залік змагань „Туристські навичкиˮ
Старша вікова група:
- Карпенко Анастасія, вихованка рою „Котелевські
гарди” Опорного закладу Котелевської гімназії № 1
імені С. А. Ковпака Котелевської селищної ради Полтавського
– І місце;
району
- Дрижирук Артем, вихованець рою „Котелевські гарди”
Опорного
закладу
Котелевської
гімназії
№1
імені С. А. Ковпака
Котелевської
селищної
ради
– ІІ місце;
Полтавського району
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- Глушко Богдан, вихованець рою „Котелевські гарди”
Опорного
закладу
Котелевської
гімназії
№1
імені С. А. Ковпака
Котелевської
селищної
ради
– ІІІ місце.
Полтавського району
Середня вікова група:
- Набок Іван, вихованець рою „Гадяцькі вепри”
Гадяцького
профільного
ліцею
імені Є. П. Кочергіна
– І місце;
Полтавської обласної ради
- Сокуренко Уляна, вихованка рою „Козацька слава”
Біляківського закладу загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів
– ІІ місце;
Семенівської селищної ради
- Кривенко Назар, вихованець рою „Молоді вовки”
Опорного закладу „Вовчицький ліцей імені В. Ф. Мицика
– ІІІ місце.
Лубенської міської ради Полтавської області”
5.3. Особисто-командні змагання „В’язання вузлів”
Старша вікова група:
- рій
„Степові
вовки”
Ряськівського
ліцею
Михайлівської сільської ради Полтавського району
– І місце;
- рій
„Котелевські
гарди”
Опорного
закладу
Котелевської гімназії № 1 імені С. А. Ковпака Котелевської
– ІІ місце;
селищної ради Полтавського району
- рій „Сокіл” Покровського Опорного закладу загальної
середньої освіти І–ІІІ ступенів Решетилівської міської ради
Полтавської області
– ІІІ місце.
Середня вікова група:
- рій „Звитяга” Щербанівського ліцею Щербанівської
сільської ради Полтавського району
– І місце;
- рій „Молоді вовки” Опорного закладу „Вовчицький
ліцей імені В. Ф. Мицика Лубенської міської ради
Полтавської області”
– ІІ місце;
- рій „Незламні” Малоперещепинського закладу
загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів імені М. А. Клименка
– ІІІ місце.
Новосанжарської селищної ради Полтавської області
Особистий залік змагань „В’язання вузлів”
Старша вікова група:
- Халепа Діана, вихованка рою „Степові вовки”
Ряськівського ліцею Михайлівської сільської ради – І місце;
Полтавського району
- Їжак Анна, вихованка рою „Степові вовки”
Ряськівського
ліцею Михайлівської сільської ради
– ІІ місце;
Полтавського району
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- Москаленко Тетяна, вихованка рою „Степові вовки”
Ряськівського ліцею Михайлівської сільської ради
– ІІІ місце.
Полтавського району
Середня вікова група:
- Денисенко Єлизавета, вихованка рою „Звитяга”
Щербанівського ліцею Щербанівської сільської ради
– І місце;
Полтавського району
- Сухомлин Іван, вихованець рою „Молоді вовки”
Опорного закладу „Вовчицький ліцей імені В. Ф. Мицика
– ІІ місце;
Лубенської міської ради Полтавської області”
- Мосійчук
Ігор,
вихованець
рою
„Звитяга”
Щербанівського ліцею Щербанівської сільської ради – ІІІ місце.
Полтавського району
6. Конкурс „Спорядження магазину набоями”
Старша вікова група:
- рій
„Котелевські
гарди”
Опорного
закладу
Котелевської гімназії № 1 імені С. А. Ковпака Котелевської
– І місце;
селищної ради Полтавського району
- рій
„Степові
вовки”
Ряськівського
ліцею
– ІІ місце;
Михайлівської сільської ради Полтавського району
- рій „Побратими” Опорного закладу „Бутенківська
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів імені Ю. П. Дольд– ІІІ місце.
Михайликаˮ Білицької селищної ради
6.1 Особистий залік конкурсу „Спорядження магазину набоямиˮ:
- Їжак Анна, вихованка рою „Степові вовки”
Ряськівського ліцею Михайлівської сільської ради
– І місце;
Полтавського району Полтавської області
- Ярошенко Олександр, вихованець рою „Котелевські
гарди” Опорного закладу Котелевської гімназії № 1
імені С. А. Ковпака Котелевської селищної ради
– ІІ місце;
Полтавського району
- Багарада Максим, вихованець рою „Степові вовки”
Ряськівського
ліцею Михайлівської сільської ради
– ІІІ місце.
Полтавського району Полтавської області
7. Конкурс „Розбирання та складання макета автомата”
Старша вікова група:
- рій „Котелевські гарди” Опорного закладу Котелевської
гімназії № 1 імені С. А. Ковпака Котелевської селищної ради
– І місце;
Полтавського району
- рій „Побратими” Опорного закладу „Бутенківська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Ю. П. Дольд– ІІ місце;
Михайликаˮ Білицької селищної ради
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- рій
„Степові
вовки”
Ряськівського
Михайлівської сільської ради Полтавського району

ліцею

– ІІІ місце.

7.1. Особистий залік конкурсу
„Розбирання та складання макета автоматаˮ:
- Глушко Богдан, вихованець рою „Котелевські гарди”
Опорного
закладу
Котелевської
гімназії
№1
імені С. А. Ковпака Котелевської селищної ради Полтавського
– І місце;
району
- Дрижирук Артем, вихованець рою „Котелевські
гарди” Опорного закладу Котелевської гімназії № 1
імені С. А. Ковпака Котелевської селищної ради Полтавського
– ІІ місце;
району
- Якименко Валерій, вихованець рою „Котелевські
гарди” Опорного закладу Котелевської гімназії № 1
імені С. А. Ковпака Котелевської селищної ради Полтавського
– ІІІ місце.
району
В. о. директора Комунального
закладу „Полтавський обласний
центр національно-патріотичного
виховання,
туризму
і
краєзнавства учнівської молоді
Полтавської обласної ради”

(підписано)

Наталія ПОРУБАЙ

Додаток 5
до наказу Департаменту
освіти і науки
13 червня 2022 року № 115
Список
роїв та їхніх виховників, відзначених подяками Комунального закладу
„Полтавський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і
краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради”
за активну участь в ІІ (обласному) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”)
Старша вікова група:
- рій „Дніпровські козаки” Полтавського обласного наукового ліцеюінтернату ІІ–ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі
імені А. С. Макаренка (виховник Волочай Олександр Олександрович);
- рій „Єдині” Малобакайського закладу загальної середньої освіти І–
ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області (виховники
Миколенко Дмитро Володимирович, Лобач Наталія Іванівна );
- рій „Єдність” Устимівського закладу загальної середньої освіти І–
ІІІ ступенів Семенівської селищної ради (виховники Тригуб Альона Русланівна,
Худько Олег Васильович);
- рій „Котигорошки” Попівського ліцею № 1 Карлівської міської ради
Полтавського району (виховники Кручко Іван Іванович, Козелько Олена
Іванівна);
- рій „Побратими” Опорного закладу „Бутенківська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів імені Ю. П. Дольд-Михайликаˮ Білицької селищної ради
(виховники Дрига Микола Вікторович, Мигуля Микола Васильович);
- рій „Приудайські гармаші” Пирятинського ліцею Пирятинської міської
ради Полтавської області (виховники Букша Андрій Віталійович, Ткаченко
Анастасія Сергіївна);
- рій „Прометеї” Піщанської гімназії Піщанської сільської ради
Кременчуцького району (виховники Ткаченко Вадим Іванович, Лобан Інна
Валеріївна);
- рій „Сагайдачний” Опорного закладу „Пришибський заклад загальної
середньої освіти Пришибської сільської ради Кременчуцького району
Полтавської областіˮ (виховники Марченко Ірина Олександрівна, Данило Каріна
Вікторівна);
- рій „Сенчанська сотня” Сенчанського будинку дитячої та юнацької
творчості Сенчанської сільської ради (виховники Ільчик Олександр Григорович,
Перебийніс Таїсія Григорівна);
- рій „Сокіл” Піщанського закладу загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів
імені Л. М. Дудки Решетилівської міської ради (виховники Кошляк Анатолій
Юрійович, Бутенко Володимир Іванович);
- рій „Сокіл” Чорнухинського ліцею імені Г. С. Сковороди Чорнухинської
селищної ради Полтавської області (виховники Буряк Олег Анатолійович,
Кривенко Наталія Миколаївна);
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- рій „Сокіл” Покровського опорного закладу загальної середньої освіти
І–ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області (виховники
Зимогляд Євген Вікторович, Павлюк Микола Петрович);
- рій „Стрільці” Опорного закладу „Білицька загальноосвітня школа І–
ІІІ ступенів № 1 Білицької селищної радиˮ (виховники Бакаєнко Олег
Вікторович, Чишкала Анастасія Євгеніївна);
- рій „Стрільці” Опорного закладу „Новооржицька загальноосвітня школа
І–ІІІ ступенів Новооржицької селищної радиˮ (Яцько Володимир Михайлович,
Бурий Віталій Олександрович);
- рій „Характерники” Опорного закладу „Зіньківська спеціалізована школа
І–ІІІ ступенів № 1ˮ Зіньківської міської ради Полтавської області (виховники
Ковальов Сергій Михайлович, Панченко Ірина Сергіївна);
- рій „Чайка” Кременчуцького ліцею № 4 „Креміньˮ Кременчуцької міської
ради Кременчуцького району (виховник Сай Олександр Анатолійович);
- рій „Юні патріоти ліцею” Глобинського ліцею № 1 імені В. Є. Курченка
Глобинської міської ради (виховники Обушна Єлизавета Русланівна, Безульчак
Анастасія Олександрівна).
Середня вікова група:
- рій „Козацька слава” Біляківського закладу загальної середньої освіти І–
ІІІ ступенів Семенівської селищної ради (виховники Тур Сергій Дмитрович,
Зінченко Світлана Борисівна);
- рій „Кринчани” Великокринківського ліцею Глобинської міської ради
(виховники Масюра Андрій Миколайович, Рак Наталія Павлівна);
- рій „Незламні” Малоперещепинського закладу загальної середньої освіти
І–ІІІ ступенів імені М.А. Клименка Новосанжарської селищної ради Полтавської
області (виховники Титар Роман Григорович, Керекелиця Олена Сергіївна);
- рій „Соколи” Чечелевської гімназії Кам’янопотоківської сільської ради
(виховники Литвиненко Сергій Володимирович, Куліш Наталія В'ячеславівна);
- рій „Бреуси” Бреусівського ліцею Козельщинської селещної ради
(виховник Гуламова Анна Гаджирзаївна);
- рій „Гайдамаки” Оболонського опорного закладу загальної середньої
освіти Оболонської сільської ради (виховники Богаєвський Олександр
Михайлович, Скрипник Оксана Володимирівна);
- рій
„Вирішальненці”
Опорного
закладу
„Вирішальненська
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів Сенчанської сільської ради Полтавської
області” (виховники Козачко Тетяна Анатоліївна, Ільчик Олександр
Григорович).
В. о. директора Комунального
закладу „Полтавський обласний
центр національно-патріотичного
виховання, туризму і
краєзнавства учнівської молоді
Полтавської обласної ради”

(підписано)

Наталія ПОРУБАЙ

