
 

 

 
 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

02.02.2021     м. Полтава     №  17 
 

Про затвердження 

організаційного комітету, 

головної суддівської колегії 

та Програми 24 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 28.01.2020 № 25 „Про 

затвердження Положення про обласну туристську Спартакіаду учнівської та 

студентської молоді Полтавщини”, зареєстрованого в Північно-Східному 

міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції 30.01.2020 за № 12/12 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити: 

1.1. Склад організаційного комітету 24 обласної туристської Спартакіади 

учнівської та студентської молоді Полтавщини на 2021 рік (додаток 1). 

1.2. Склад головної суддівської колегії 24 обласної туристської 

Спартакіади учнівської та студентської молоді Полтавщини на 2021 рік 

(додаток 2). 

1.3. Програму 24 обласної туристської Спартакіади учнівської та 

студентської молоді Полтавщини на 2021 рік (додаток 3). 

 

2. Керівникам органів управління освітою, директорам закладів освіти 

обласного підпорядкування позашкільної та професійної (професійно-

технічної) освіти, закладам інституційного догляду та виховання дітей 

(інтернатного типу) обласного підпорядкування забезпечити участь команд у 

Спартакіаді.  

 

3. Комунальному закладу „Полтавський обласний центр національно-

патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради” (Комісар С. В.) здійснити відповідні заходи та 

забезпечити належні умови для проведення змагань Спартакіади з дотриманням 
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санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і норм, 

запроваджених у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби    

COVID-19. 

 

 4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника управління 

позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти та правового 

забезпечення Рибалка С. В.  

 

 

Директор                                                                                     Віта КОВАЛЬСЬКА 

 



Додаток 1 

до наказу Департаменту 

освіти і науки  

02.02.2021 № 17 

  26.04.2016  № 185 

 

Склад організаційного комітету 24 обласної туристської 

Спартакіади учнівської та студентської молоді Полтавщини на 2021 рік 

 

Голова  

оргкомітету: – Рибалко С. В., начальник управління позашкільної, 

професійної (професійно-технічної), вищої освіти та правового 

забезпечення Департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації. 

 

Члени  

оргкомітету: – Безверхий О. А., завідувач відділу Комунального закладу 

„Полтавський обласний центр національно-патріотичного 

виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської 

обласної ради”; 

– Комісар С. В., директор Комунального закладу „Полтавський 

обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради”; 

– Криворучко А. В., методист Комунального закладу 

„Полтавський обласний центр національно-патріотичного 

виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської 

обласної ради”; 

– Порубай Н. Ю., завідувач відділу Комунального закладу 

„Полтавський обласний центр національно-патріотичного 

виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської 

обласної ради”; 

– Ярошенко Ю. О., методист Комунального закладу 

„Полтавський обласний центр національно-патріотичного 

виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської 

обласної ради”. 

 

  

Директор Комунального закладу 

„Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного 

виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради”               

 

 

 

   

 

        підписано    

 

 

 

 

 

Станіслав  КОМІСАР 
 



Додаток 2 

до наказу Департаменту  

освіти і науки  

02.02.2021 № 17 

      
Склад 

Головної суддівської колегії 24 обласної туристської 

Спартакіади учнівської та студентської молоді Полтавщини на 2021 рік 

 

Головний суддя:  

– Криворучко А. В., методист Комунального закладу „Полтавський 

обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства 

учнівської молоді Полтавської обласної ради”, суддя Національної суддівської 

категорії. 

 

Головний секретар:  

– Порубай Н. Ю., завідувач відділу Комунального закладу „Полтавський 

обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства 

учнівської молоді Полтавської обласної ради”, суддя Національної суддівської 

категорії. 

 

Члени Головної суддівської колегії: 

 – Безверхий О. А., завідувач відділу Комунального закладу „Полтавський 

обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства 

учнівської молоді Полтавської обласної ради”, суддя другої суддівської 

категорії; 

– Семенюта Г. О., директор Дитячо-юнацького клубу спортивного 

орієнтування і туризму „Валтекс” Лубенської міської ради Полтавської області, 

суддя Національної суддівської категорії; 

– Луценко В. П., учитель Комунального закладу „Полтавська 

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

області”, суддя другої суддівської категорії; 

– Полонський М. М., методист Дитячо-юнацького клубу спортивного 

орієнтування і туризму „Валтекс” Лубенської міської ради Полтавської області, 

суддя першої суддівської категорії; 

– Сутула В. С., керівник гуртків Карлівського районного будинку дитячої 

та юнацької творчості, суддя першої суддівської категорії. 

 
 

Директор Комунального закладу 

„Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного 

виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради” 

 

 

 

   

 

        підписано    

 

 

 

 

 

Станіслав  КОМІСАР 
 



Додаток 3 

до наказу Департаменту  

освіти і науки  

02.02.2021 № 17 

   

Програма 

24 обласної туристської Спартакіади учнівської та студентської молоді 

Полтавщини 

 

1. Учасники змагань 

1.1. До участі у Спартакіаді допускаються команди від закладів середньої 

освіти, закладів позашкільної освіти, закладів освіти обласного 

підпорядкування, професійної (професійно-технічної) освіти та закладів вищої 

освіти або збірні команди сільських, селищних, міських рад об’єднаних 

територіальних громад. 

1.2. Змагання відбуваються у двох вікових групах: середній віковій групі 

(юнаки та дівчата не старші 2007 року народження) та старшій віковій групі 

(юнаки та дівчата не старші 2001 року народження).  

 

2. Програма змагань  

 

2.1. Старша вікова група 

 

1. 20–22.03 – Відкрита першість Скороходівської селищної об’єднаної 

територіальної громади з пішохідного туризму (с. Нова Кочубеївка 

Скороходівської селищної ради Полтавського району), К=1. 

1) особисто-командні змагання на дистанції „Смуга перешкод”: Склад 

команди – 8 осіб (не менше 3 дівчат), в командний залік не більше 6 результатів 

(не менше 2 дівчат), клас дистанції – І, ІІ, ІІІ. 

 

2. 03.04 – Відкрита першість Комунального закладу „Полтавська 

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

області” з пішохідного туризму (м. Полтава), К=1.  

1) особисто-командні змагання на дистанції „Смуга перешкод”: Склад 

команди – 8 осіб (не менше 3 дівчат), в залік не більше 6 результатів (не менше 

2 дівчат), клас дистанції – І, ІІ, ІІІ. 

 

3. 03.04 – Відкрита першість Комунального закладу „Полтавська 

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

області” з велосипедного туризму (м. Полтава), К=1. В залік Спартакіади 

загальне місце. 

1) особисто-командні змагання на комплексній дистанції, яка включає: 

„Фігурне водіння велосипеду”; „Тріал”; „Велокрос”. Склад команди – 4 особи 

(не менше 1 дівчини), в командний залік 3 результати (не менше 1 дівчини); 

клас дистанції –  І, ІІІ. 
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4. 17–20.06 – 56 відкритий Чемпіонат області з пішохідного туризму         

(с. Красногорівка Білоцерківської сільської ради Миргородського району), 

К=1,5. В залік Спартакіади кожна дистанція окремо. 

1) особисто-командні змагання на дистанції „Смуга перешкод”. Склад 

команди – 8 осіб (не менше 3 дівчат), в командний залік не більше 6 результатів 

(не менше 2 дівчат); клас дистанції – І, ІІ, ІІІ. 

2) командні змагання на дистанції „Смуга перешкод”. Склад команди –    

6 осіб (не менше 2 дівчат); клас дистанції –  І, ІІ, ІІІ.  

3) командні змагання на дистанції „Крос-похід”. Склад команди – 6 осіб 

(не менше 2 дівчат); клас дистанції –  І, ІІІ.  

 

5. 24–26.09 – Відкритий Чемпіонат міста Полтави з пішохідного туризму 

на кубок Голови Полтавської міської об’єднаної територіальної громади 

(м. Полтава), К=1. В залік Спартакіади кожна дистанція окремо. 

1) особисто-командні змагання на дистанції „Крос-похід”. Склад команди 

– 8 осіб (не менше 3 дівчат), в командний залік не більше 6 результатів (не 

менше 2 дівчат); клас дистанції – І, ІІ, ІІІ. 

2) командні змагання на дистанції „Смуга перешкод”. Склад команди –    

6 осіб (не менше 2 дівчат); клас дистанції – І, ІІ, ІІІ. 

 

6. 24–26.09 – Відкритий Чемпіонат міста Полтави з велосипедного 

туризму на кубок Голови Полтавської міської об’єднаної територіальної 

громади (м. Полтава), К=1. В залік Спартакіади загальне місце. 

1) особисто-командні змагання на комплексній дистанції, яка включає: 

„Фігурне водіння велосипеду”; „Тріал”; „Велокрос”. Склад команди – 4 особи 

(не менше 1 дівчини), в командний залік 3 результати (не менше 1 дівчини); 

клас дистанції –  І, ІІІ. 

2) командні змагання на дистанції „Смуга перешкод”. Склад команди –    

4 особи (не менше 1 дівчини), клас дистанції – І, ІІІ.    

 

7. 08–10.10 – 22 відкритий Чемпіонат області зі спортивного орієнтування 

(с. Вельбівка Великобудищанської сільської ради Миргородського району), 

К=1,5. В залік Спартакіади кожна дистанція окремо. 

1) особисто-командні змагання за вибором. Склад команди – 8 осіб (не 

залежно від статі), в командний залік не більше 6 результатів. 

2) особисто-командні змагання в заданому напрямку на середній 

дистанції. Склад команди – 8 осіб (не залежно від статі), в командний залік не 

більше 6 результатів. 
 

8. 15–17.10 – Відкрита першість станції юних туристів імені Давида 

Гурамішвілі м. Миргорода з пішохідного туризму „Осінній марафон – 2021”  

(м. Миргород), К=1. 

1) командні змагання на дистанції „Крос-похід”: Склад команди – 6 осіб 

(не менше 2 дівчат), клас дистанції – ІІІ. 
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9. 22–24.10 – 25 відкритий Чемпіонат області з пішохідного туризму в 

приміщенні (с. Розсошенці Щербанівської сільської ради Полтавського 

району), К=1,5. В залік Спартакіади кожна дистанція окремо. 

1) особисто-командні змагання на дистанції „Смуга перешкод”. Склад 

команди – 8 осіб (не менше 3 дівчат), в командний залік не більше 6 результатів 

(не менше 2 дівчат); клас дистанції – І, ІІ, ІІІ. 

2) командні змагання на дистанції „Смуга перешкод”. Склад команди –    

6 осіб (не менше 2 дівчат), клас дистанції – І, ІІ, ІІІ.   

 

10. До 01.12 – І етап Всеукраїнських змагань з спортивних туристських 

походів серед учнівської та студентської молоді (звіти за походи, проведені з    

01 вересня 2020 року до 31 серпня 2021 року, від 3 ст. складності), К=3. Склад 

команди – не менше 2/3 учасників не старших 2001 року народження.  
 

2.2. Середня вікова група 
 

1. 20–22.03 – Відкрита першість Скороходівської селищної об’єднаної 

територіальної громади з пішохідного туризму (с. Нова Кочубеївка 

Скороходівської селищної ради Полтавського району), К=1. 

1) особисто-командні змагання на дистанції „Смуга перешкод”: Склад 

команди – 8 осіб (не менше 3 дівчат), в командний залік не більше 6 результатів 

(не менше 2 дівчат), клас дистанції – І, ІІ. 

 

 2. 03.04 – Відкрита першість Комунального закладу „Полтавська 

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

області” з пішохідного туризму (м. Полтава), К=1.  

1) особисто-командні змагання на дистанції „Смуга  перешкод”: Склад 

команди – 8 осіб (не менше 3 дівчат), в залік не більше 6 результатів (не менше 

2 дівчат), клас дистанції – І, ІІ. 

 

3. 03.04 – Відкрита першість Комунального закладу „Полтавська 

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

області” з велосипедного туризму (м. Полтава), К=1. В залік Спартакіади 

загальне місце. 

1) особисто-командні змагання на комплексній дистанції, яка включає: 

„Фігурне водіння велосипеду”; „Тріал”; „Велокрос”. Склад команди – 4 особи 

(не менше 1 дівчини), в командний залік 3 результати (не менше 1 дівчини); 

клас дистанції – І, ІІ. 

 

  4. 17-20.06 – 56 відкритий Чемпіонат області з пішохідного туризму        

(с. Красногорівка Білоцерківської сільської ради Миргородського району), 

К=1,5. В залік Спартакіади кожна дистанція окремо. 

1) особисто-командні змагання на дистанції „Смуга перешкод”. Склад 

команди – 8 осіб (не менше 3 дівчат), в командний залік не більше 6 результатів 

(не менше 2 дівчат); клас дистанції – І, ІІ. 
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2) командні змагання на дистанції „Смуга перешкод”. Склад команди –   6 

осіб (не менше 2 дівчат); клас дистанції –  І, ІІ.  

3) командні змагання на дистанції „Крос-похід”. Склад команди –   6 осіб 

(не менше 2 дівчат); клас дистанції –  І, ІІ.  

 

         5. 24–26.09 – Відкритий Чемпіонат міста Полтави з пішохідного туризму 

на кубок Голови Полтавської міської об’єднаної територіальної громади         

(м. Полтава), К=1. В залік Спартакіади кожна дистанція окремо. 

1) особисто-командні змагання на дистанції „Крос-похід”. Склад команди 

– 8 осіб (не менше 3 дівчат), в командний залік не більше 6 результатів (не 

менше 2 дівчат); клас дистанції – І, ІІ. 

2) командні змагання на дистанції „Смуга перешкод”. Склад команди –    

6 осіб (не менше 2 дівчат); клас дистанції – І, ІІ. 

 

6. 24–26.09 – Відкритий Чемпіонат міста Полтави з велосипедного 

туризму на кубок Голови Полтавської міської об’єднаної територіальної 

громади (м. Полтава), К=1. В залік Спартакіади загальне місце. 

1) особисто-командні змагання на комплексній дистанції, яка включає: 

„Фігурне водіння велосипеду”; „Тріал”; „Велокрос”. Склад команди – 4 особи 

(не менше 1 дівчини), в командний залік 3 результати (не менше 1 дівчини); 

клас дистанції –  І, ІІ. 

2) командні змагання на дистанції „Смуга перешкод”. Склад команди –    

4 особи (не менше 1 дівчини), клас дистанції – І, ІІ.    

 

7. 08–10.10 – 22 відкритий Чемпіонат області зі спортивного орієнтування 

(с. Вельбівка Великобудищанської сільської ради Миргородського району), 

К=1,5. В залік Спартакіади кожна дистанція окремо. 

1) особисто-командні змагання за вибором. Склад команди – 8 осіб (не 

залежно від статі), в командний залік не більше 6 результатів. 

2) особисто-командні змагання в заданому напрямку на середній 

дистанції. Склад команди – 8 осіб (не залежно від статі), в командний залік не 

більше 6 результатів. 
 

8. 15–17.10 – Відкрита першість станції юних туристів імені Давида 

Гурамішвілі м. Миргорода з пішохідного туризму „Осінній марафон – 2021”  

(м. Миргород), К=1. 

1) командні змагання на дистанції „Крос-похід”: Склад команди – 6 осіб 

(не менше 2 дівчат), клас дистанції – ІІ. 

 

9. 22–24.10 – 25 відкритий Чемпіонат області з пішохідного туризму в 

приміщенні (с. Розсошенці Щербанівської сільської ради Полтавського 

району), К=1,5. В залік Спартакіади кожна дистанція окремо. 

1) особисто-командні змагання на дистанції „Смуга перешкод”. Склад 

команди – 8 осіб (не менше 3 дівчат), в командний залік не більше 6 результатів 

(не менше 2 дівчат); клас дистанції – І, ІІ. 



5 

 

2) командні змагання на дистанції „Смуга перешкод”. Склад команди –    

6 осіб (не менше 2 дівчат), клас дистанції – І, ІІ.   

 

10. До 01.12 – І етап Всеукраїнських змагань з спортивних туристських 

походів серед учнівської та студентської молоді (звіти за походи, проведені з  

01 вересня 2020 року до 31 серпня 2021 року, від 3 ст. складності), К=3. Склад 

команди – не менше 2/3 учасників не старших 2007 року народження.  

 

3. Підведення підсумків 

3.1. Особиста першість – в залік ідуть не більше 6 кращих результатів (по 

кількості очок) набраних на особисто-командних дистанціях.  

3.2. Пріоритетні змагання – особисто-командні змагання на дистанції 

„Смуга перешкод” під час 56 відкритого Чемпіонату області з пішохідного 

туризму. 

3.3. Підведення підсумків та нагородження учасників в особистому заліку 

відбувається за наступними категоріями: студентська та учнівська молодь 

старшої вікової групи – 2001 р.н. – 2003 р.н.; учнівська молодь старшої вікової 

групи – 2004 р.н. та молодші; учнівська молодь середньої вікової групи – 2007 

р.н. – 2009 р.н.; учнівська молодь середньої вікової групи – 2010 р.н. – 2011 р.н. 

3.4. Командний залік проводиться між територіями (об’єднаними 

територіальними громадами, закладами освіти обласного підпорядкування, 

професійної (професійно-технічної) освіти та закладів вищої освіти). Якщо від 

території участь на дистанції чи виді змагань беруть дві і більше команд, то в 

загальний залік Спартакіади, очки отримує лише команда, яка посіла вище 

місце.  

3.5. Командна першість – в залік ідуть не більше 10 кращих результатів 

(по кількості очок) набраних на окремих дистанціях та видах змагань.  

3.6. Пріоритетні змагання – командні змагання на дистанції „Крос-похід” 

під час 56 відкритого Чемпіонату області з пішохідного туризму. 

3.7. Якщо на дистанції чи виді змагань виступає дві та менше територій 

або учасників то змагання вважаються не дійсні, а команди та учасники 

залікових очок не отримують.  

3.8. У випадку, якщо на дистанції чи виді змагань виступає п’ять та 

менше територій або учасників то команди та учасники отримують очки в залік 

з К=0,5.  

 

4. Вимоги до організації та проведення змагань 

4.1. Змагання проводяться з дотриманням вимоги Постанови Кабінету 

Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 „Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” та Постанови Головного державного 

санітарного лікаря України від 19.11.2020 № 58 „Про затвердження 

протиепідемічних заходів під час проведення спортивних змагань на період 

карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)”. 
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4.2. Ураховуючи карантинні обмеження та з метою дотримання 

встановлених вимог, виходячи з організаційних можливостей, організатори 

окремих змагань та за узгодженням з Комунальним закладом „Полтавський 

обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства 

учнівської молоді Полтавської обласної ради”, залишають за собою право 

обмежити кількість команд від територій, що будуть допущені до участі у 

змаганнях. 

4.3. Порядок проведення змагань та попередні умови проходження 

дистанцій подаються на електронну адресу Комунального закладу 

„Полтавський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради”, не пізніше ніж за 

40 календарних днів до першого дня проведення запланованих змагань, для 

погодження головним суддею Спартакіади та директором закладу. У випадку 

недотримання терміну подачі вище названих документів змагання до заліку 

Спартакіади не входять. 

4.4. Після завершення змагань організація, яка проводила змагання не 

пізніше 15 календарних днів, повинна подати скорочений звіт про змагання за 

обсягом: звіт головного судді змагань за встановленою формою, звіт судді-

інспектора змагань, копії іменних заявок команд, друковані протоколи 

дистанцій, видів, зведені (відповідно до Правил змагань зі спортивного туризму 

та спортивного орієнтування). У випадку недотримання терміну подачі звіту та 

переліку документів, змагання до заліку Спартакіади не входять. 

4.5. Склад головної суддівської колегії змагань затверджується наказом 

організації, яка проводить змагання та погоджується директором Комунального 

закладу „Полтавський обласний центр національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради”. 

4.6. Склад головної суддівської колегії Чемпіонатів області 

затверджується наказом Комунального закладу „Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської 

молоді Полтавської обласної ради”, та погоджується Полтавською обласною 

федерацією спортивного туризму або Полтавською обласною федерацією 

спортивного орієнтування. 

4.7. Для участі у змаганнях Спартакіади, команди повинні 

зареєструватися. Реєстрація відбувається у два етапи: 

4.7.1. Перший етап, у визначений організаторами змагань термін на 

Форумі Комунального закладу „Полтавський обласний центр національно-

патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради”, за посиланням, яке вказується у порядку 

проведення змагань. Необхідно вказати: команда, територія, вікова група, 

прізвище, ім’я, по батькові представника/тренера, контактний телефон. 

4.7.2. Другий етап, під час проведення змагань. Команди учасники 

змагань під час проходження мандатної комісії подають наступні документи: 

- іменні заявки, завірені печаткою організації, яка направляє команду 

(закладу освіти, відділ (управління) освіти. Дані про учасників змагань 

(прізвище, ім’я, по батькові, повна дата народження, розряд) тільки у 
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друкованому вигляді. Підпис та печатка лікаря про допуск учасника до змагань. 

На іменній заявці обов’язково повинна бути печатка лікувального закладу, на 

обліку якого знаходяться учасники команди; 

- наказ про направлення команди та призначення представника команди, 

тренера, які відповідають за життя та здоров’я учасників, судді від команди 

(наказ підписує керівник відділу освіти, директор закладу освіти); 

- документи, що посвідчують особу учасників (паспорт громадянина 

України, паспорт громадянина України у формі картки, паспорт громадянина 

України для виїзду за кордон, учасники, яким не виповнилося 14 років – 

свідоцтво про народження);  

- кваліфікаційні залікові книжки спортсменів або посвідчення про 

присвоєння спортивного розряду; 

- страхові поліси від нещасних випадків на учасників та суддів від 

команди, дійсні на час проведення змагань. Умови страхування повинні 

передбачати страхові виплати в разі настання нещасних випадків під час занять 

спортом, участі в змаганнях. 

Відсутність будь-якого з вищевказаних документів є підставою про 

недопуск окремих учасників або команди в цілому до змагань. 

 

 
 

Директор Комунального закладу 

„Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного 

виховання, туризму і краєзнавства 

учнівської молоді Полтавської 

обласної ради” 
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