
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ  І  НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

 12.12.2017          м. Полтава     № 471 

              

Про підсумки 21 обласної  

туристської Спартакіади  

учнівської та студентської  

молоді Полтавщини 

 

 

Відповідно до «Положення про обласну туристську Спартакіаду 

учнівської молоді Полтавщини», затвердженого наказом Департаменту освіти і 

науки Полтавської обласної державної адміністрації від 11.01.2013 № 9, 

зареєстрованого в Полтавському Головному управлінні юстиції 14.01.2013 за 

№1/1937, наказу Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної 

адміністрації від 09.02.2015 № 43, зареєстрованого в Полтавському Головному 

управлінні юстиції 14.02.2015 за № 15/2159 «Про внесення змін до наказу від  

11 січня 2013 року № 9 «Про затвердження Положення про обласну туристську 

Спартакіаду учнівської молоді Полтавщини» та відповідно до наказу 

Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації від 

30.12.2016  № 474 «Про затвердження Головної суддівської колегії та Програми 

21 обласної туристської Спартакіади учнівської та студентської молоді 

Полтавщини» протягом 2017 року були проведені змагання 21 обласної  

туристської Спартакіади учнівської та студентської молоді Полтавщини (далі – 

Спартакіада). 

 До заліку Спартакіади увійшли 8 змагань за участі 15 команд середньої 

вікової групи та 16 команд старшої вікової групи, які представляли міста і 

райони  області, Полтавський обласний центр туризму і краєзнавства учнівської 

молоді. 

 Велику підтримку та допомогу з організації та проведення змагань надали 

органи управління освітою виконавчих комітетів Лубенської, Полтавської 

міських рад, Гадяцької, Карлівської райдержадміністрацій, Лубенський міський 

дитячо-юнацький клуб спортивного орієнтування і туризму «Валтекс», 

Полтавський міський центр позашкільної освіти, Полтавський обласний 

дитячий оздоровчий центр «Маяк», Вельбівська загальноосвітня школа              

І-ІІ ступенів Гадяцької районної ради Полтавської області, Карлівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Карлівської районної ради Полтавської 

області, комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

№15 Полтавської міської ради Полтавської області».    
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  Переможцями та призерами 21 обласної туристської Спартакіади 

учнівської та студентської молоді Полтавщини стали команди: 

- у середній віковій групі – Лубенського району, м. Миргорода, 

Машівського району; 

- у старшій віковій групі – Полтавського обласного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді, м. Полтави, Лубенського району. 

  Результативну участь в змаганнях 21 Спартакіади показали команди міст 

Горішні Плавні, Лубни та Карлівського, Решетилівського, Хорольського 

районів. 

Не брали участі у жодних змаганнях Спартакіади команди: міст Гадяча, 

Кременчука та Великобагачанського, Гадяцького, Глобинського, Гребінків-

ського, Козельщинського, Кременчуцького, Оржицького, Семенівського, 

Чорнухинського, Чутівського, Шишацького районів.  

  На підставі підсумкових протоколів змагань 21 обласної туристської 

Спартакіади учнівської та студентської молоді Полтавщини, 

        

Н А К А З У Ю: 

 

 1. Затвердити підсумковий протокол результатів 21 обласної туристської 

Спартакіади учнівської та студентської молоді Полтавщини середньої і старшої 

вікових груп у командному заліку (додається). 

 

 2. Нагородити команди переможці та призери кубками та грамотами, а  

тренерів команд грамотами Департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації: 

 у середній віковій групі: 

- команду Лубенського району та її тренера Баранова Олексія 

Анатолійовича, вчителя Литвяківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Засульської сільської ради – за І місце; 

- команду м. Миргорода (станції юних туристів імені Давида Гурамішвілі) 

та її тренерів: Качур Олександру Вікторівну, керівника гуртків станції юних 

туристів імені Давида Гурамішвілі м. Миргорода та Ошеку Олену 

Володимирівну, керівника гуртків станції юних туристів імені Давида 

Гурамішвілі м. Миргорода – за ІІ місце; 

- команду Машівського району та її тренера Свистуна Сергія 

Миколайовича, керівника гуртків Машівської районної станції юних туристів-

краєзнавців – за ІІІ місце; 

у старшій віковій групі: 
- команду Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді та її тренерів: Криворучка Анатолія  Вікторовича, методиста 

Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді та 

Сердюк Надію Яківну, керівника гуртків Полтавського обласного центру 

туризму і краєзнавства учнівської молоді – за І місце; 

          - команду м. Полтави (Полтавського міського центру позашкільної 

освіти) та її тренерів: Луценка В’ячеслава Павловича, вчителя комунального 

закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №15 Полтавської 
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міської ради Полтавської області» та Макуху Анатолія Васильовича, керівників 

гуртків Полтавського міського центру позашкільної освіти – за ІІ місце; 

- команду Лубенського району та її тренера Баранова Олексія 

Анатолійовича, вчителя Литвяківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Засульської сільської ради – за ІІІ місце. 

 

3. Нагородити медалями та грамотами Полтавського обласного центру 

туризму і краєзнавства учнівської молоді переможців та призерів в особистому 

заліку: 

у молодшій віковій групі серед дівчат: 

- Перехрест Світлану, ученицю спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №3 імені В.О. Нижниченка 

Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області        - за І місце 

- Ковальчук Анну, вихованку станції юних туристів імені 

Давида Гурамішвілі м. Миргорода, ученицю Миргородської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №5 Миргородської 

міської ради Полтавської області»                     - за ІІ місце 

- Мельник Єлизавету, вихованку Машівської районної станції  

юних туристів-краєзнавців, ученицю Михайлівського опорного 

навчального закладу (загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів) 

Машівської районної ради Полтавської області                    - за ІІІ місце 

у молодшій віковій групі серед хлопців: 
- Неводничого Олександра, вихованця станції юних туристів  

імені Давида Гурамішвілі м. Миргорода, учня Миргородської 

гімназії імені Т.Г. Шевченка Миргородської міської ради 

Полтавської області                                                      - за І місце 

- Плескача Давида, вихованця Машівської районної станції  

юних туристів-краєзнавців, учня Михайлівського опорного 

навчального закладу (загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів) 

Машівської районної ради Полтавської області                     - за ІІ місце 

- Ночовного Максима, вихованця Лубенського районного  

центру дитячої та юнацької творчості, учня Литвяківської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Засульської сільської 

ради                                                                                              - за ІІІ місце 

у середній віковій групі серед дівчат: 

- Степанову Дар’ю, вихованку Полтавського обласного центру 

туризму і краєзнавства учнівської молоді, ученицю комунального 

закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №15 

Полтавської міської ради Полтавської області»                        - за І місце 

- Кокозій Марію, вихованку Лубенського районного центру  

дитячої та юнацької творчості, ученицю Вовчицького ліцею 

імені В.Г.Мицика Лубенської районної ради Полтавської області - за ІІ місце 

- Бажан Варвару, ученицю спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №3 імені В.О. Нижниченка 

Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області       - за ІІІ місце 
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у середній віковій групі серед хлопців: 
- Каратунова Тимура, вихованця станції юних туристів імені Давида 

Гурамішвілі м. Миргорода, учня Миргородської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступеня № 9 імені І.А.Зубковського Миргородської  

міської ради Полтавської області                                             - за І місце 

- Коваленка Олександра, вихованця станції юних туристів імені 

Давида Гурамішвілі м. Миргорода, учня Миргородської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №5 Миргородської 

міської ради Полтавської області»                            - за ІІ місце 

- Бохмана Євгена, вихованця станції юних туристів імені Давида 

Гурамішвілі м. Миргорода, учня Миргородської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів №5 Миргородської міської ради 

Полтавської області»                              - за ІІІ місце 

у старшій віковій групі серед дівчат учнівської молоді: 
- Перерву Інну, вихованку Полтавського міського центру 

позашкільної освіти, ученицю комунального закладу 

«Полтавська гімназія №21 Полтавської міської ради  

Полтавської області»                                          - за І місце 

- Дудник Дар’ю, вихованку Полтавського обласного центру 

туризму і краєзнавства учнівської молоді, ученицю комунального 

закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 

Полтавської міської ради Полтавської області»                     - за ІІ місце 

- Самойленко Олену, вихованку Полтавського міського центру 

позашкільної освіти, ученицю комунального закладу 

«Полтавський міський багатопрофільний ліцей № 1  

імені І.П. Котляревського»                                                          - за ІІІ місце 

у старшій віковій групі серед хлопців учнівської молоді: 
- Порутчика Максима, вихованця Полтавського обласного  

центру туризму і краєзнавства учнівської молоді   - за І місце 

- Могилата Романа, вихованця Полтавського обласного  

центру туризму і краєзнавства учнівської молоді   - за ІІ місце 

- Безкровного Богдана, вихованця Лубенського районного  

центру дитячої та юнацької творчості, учня Литвяківської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Засульської сільської 

ради                                                                                                   - за ІІІ місце. 

у старшій віковій групі серед дівчат студентської молоді: 
- Оне Ольгу-Валентину, вихованку станції юних туристів імені 

Давида Гурамішвілі міста Миргорода                          - за І місце 

- В’юницьку Валерію, вихованку  Лубенського міського  

дитячо-юнацького клубу спортивного орієнтування і туризму  

«Валтекс»                                                                               - за ІІ місце 

- Горбань Вероніку, вихованку Миргородської районної  

станції юних туристів                         - за ІІІ місце 

у старшій віковій групі серед хлопців студентської молоді: 
- Костюка Богдана, вихованця Лубенського районного  

центру дитячої та юнацької творчості                    - за І місце 
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- Пузя Дмитра, вихованця Лубенського районного  

центру дитячої та юнацької творчості                  - за ІІ місце 

- Бабаджанова Сергія, вихованця Миргородської  

районної станції юних туристів                       - за ІІІ місце. 

 

 4. Оголосити подяку Департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації:  

за  сприяння в проведенні  Спартакіади: 

         Боряк Лідії Іванівні, директору комунального закладу «Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №15 Полтавської міської ради Полтавської 

області» 

       Гордієнку Олександру Петровичу, директору Вельбівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Гадяцької районної ради 

       Даниленко Наталії Олександрівні, виконувачу обов’язків начальника 

відділу освіти Гадяцької районної державної адміністрації 

       Комісару Станіславу Вікторовичу, директору Полтавського обласного 

центру туризму і краєзнавства учнівської молоді  

       Костенку Мирославу Володимировичу, начальнику управління освіти 

виконавчого комітету Лубенської міської ради  

        Марталішвілі Лесі Анатоліївні, начальнику управління освіти виконавчого 

комітету Полтавської міської ради 

        Семенюті Григорію Олексійовичу, директору Лубенського міського 

дитячо-юнацького клубу спортивного орієнтування і туризму «Валтекс»  

        Семеняці Ларисі Василівні, директору Полтавського міського центру 

позашкільної освіти Полтавської міської ради 

        Сердюк Людмилі Вікторівні, директору Полтавського обласного дитячого 

оздоровчого центру «Маяк» 

        Слєпцовій Людмилі Миколаївні, начальнику відділу освіти, молоді та 

спорту Карлівської районної державної адміністрації  

        Таран Олені Володимирівні, директору Карлівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 Карлівської районної ради Полтавської області 

за вагомий особистий внесок у суддівство змагань Спартакіади: 

          Луценку В’ячеславу Павловичу, вчителю комунального закладу 

«Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №15 Полтавської міської ради 

Полтавської області» 

Панасенко Наталії Василівні, завідувачу відділу Полтавського міського 

центру позашкільної освіти Полтавської міської ради 

Полонському Миколі Миколайовичу, методисту Лубенського міського 

дитячо-юнацького клубу спортивного орієнтування і туризму «Валтекс»   

          Порубай Наталії Юріївні, завідувачу методичного відділу Полтавського 

обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді 

Сутулі Віталію Степановичу, керівнику гуртків Карлівського районного 

будинку дитячої та юнацької творчості 

 Теслі Світлані Юріївні, вчителю комунального закладу «Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №15 Полтавської міської ради Полтавської 

області» 
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за організацію результативної участі команд у Спартакіаді: 

 Білокінь Юлії Михайлівні, начальнику відділу освіти, сім’ї, молоді та 

спорту  Лубенської районної державної адміністрації 

 Дворніченку Віталію Миколайовичу, директору Машівської районної 

станції юних туристів-краєзнавців 

         Зінченку Володимиру Григоровичу, начальнику відділу освіти, сім’ї,  

молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації  

         Карамушці Олександру Вікторовичу, директору Решетилівського 

районного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді  

         Колибельнік Тетяні Миколаївні, начальнику відділу освіти Миргородської 

міської ради 

         Костюку Володимиру Вікторовичу, директору Вовчицького ліцею      

імені В.Г. Мицика Лубенської районної ради Полтавської області  

        Костюк Тамілі Леонідівні, директору Литвяківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Засульської сільської ради 

        Моші Валентині Василівні, директору Лубенського районного центру 

дитячої та юнацької творчості 

         Ніколаєнку Василю Леонардовичу, директору станції юних туристів імені 

Давида Гурамішвілі міста Миргорода 

        Потерайло Ірині Миколаївні, начальнику відділу освіти,  молоді та спорту 

Хорольської районної державної адміністрації  

        Сакун Надії Анатоліївні, директору центру дитячої та юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області 

        Сергієнку Євгену Володимировичу, начальнику відділу освіти, сім’ї,  

молоді та спорту Машівської районної державної адміністрації 

        Шевченко Людмилі Петрівні, начальнику відділу освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету Засульської сільської ради 

        Шошиній Ірині Володимирівні, начальнику відділу освіти 

Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області 

         

5. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 

виконкомів міських рад, об’єднаних територіальних громад провести 

відповідну роботу із подальшого залучення учнівської молоді до участі в 

змаганнях 22 обласної туристської Спартакіади учнівської та студентської 

молоді Полтавщини 2018 року. 

 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Виконувач обов’язків директора  

Департаменту освіти і науки  Г.Б. Власюк 
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Додаток 

        до наказу Департаменту  

освіти і науки  

                12 грудня 2017 № 471  

 

Підсумковий протокол результатів  

21 обласної туристської Спартакіади учнівської та студентської молоді 

Полтавщини 

 

№ 

п/

п 

Команда 

Середня вікова 

група 

Старша вікова 

група 

сума очок місце сума очок місце 

1 м. Полтава 188 6 266,5 ІІ 
2 м. Кременчук     
3 м.Гадяч     
4 м. Горішні Плавні 226,5 4   
5 м. Лубни 63,5 9 96,5 7 
6 м. Миргород 279,5 ІІ 153,5 5 
7 Великобагачанський район     
8 Гадяцький район     
9 Глобинський район     

10 Гребінківський район     
11 Диканьський район   81 11 
12 Зінківський район 43,5 11   
13 Карлівський район 

  
92 8 

14 Кобеляцький район   34 15 
15 Козельщинський район   

  
16 Котелевський район 15,5 14 24 16 
17 Кременчуцький район     
18 Лохвицький район 19,5 13 73,5 12 
19 Лубенський район 286 І 230,75 ІІІ 
20 Машівський район 233,5 ІІІ 182 4 
21 Миргородський район 114 8 85,5 10 
22 Новосанжарський район   72 13 
23 Оржицький район      
24 Пирятинський район  29 12 109,5 6 
25 Полтавський район  15 15 

  
26 Решетилівській район  211 5 87 9 
27 Семенівський район      
28 Хорольський район  45 10 67,5 14 
29 Чорнухинський район      
30 Чутівський район      
31 Шишацький район     

32 

Полтавський обласний центр 

туризму і краєзнавства 

учнівської молоді  

184,25 7 307,5 І 

 

Заступник директора  

Полтавського обласного центру туризму і  

краєзнавства учнівської молоді Г.В. Марюхно 
 


