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08.11.2021     м. Полтава     № 124  

 

Про підсумки відкритого  

25 Чемпіонату області з пішохідного 

туризму в приміщенні в залік  

24 обласної туристської Спартакіади 

учнівської та студентської молоді 

Полтавщини   

 

 

 

 

На виконання наказу Департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації від 02.02.2021 № 17 „Про затвердження організаційного комітету, 

головної суддівської колегії та програми 24 обласної туристської Спартакіади 

учнівської та студентської молоді Полтавщини”, в період з 03 до 05 листопада 

2021 року у спорткомплексі „Розсошенці” Щербанівської сільської ради  

Полтавського району було проведено відкритий 25 Чемпіонат області з 

пішохідного туризму в приміщенні в залік 24 обласної туристської Спартакіади 

учнівської та студентської молоді Полтавщини (далі – змагання).  

У змаганнях взяли участь 228  учасників, які представляли 16 команд 

середньої вікової групи та 11 команд старшої вікової групи з 10 територій, 

Комунального закладу „Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат  ІІ–ІІІ 

ступенів імені А. С. Макаренка Полтавської обласної ради” та Комунального 

закладу „Полтавський обласний центр національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради” (далі – КЗ 

„ПОЦНПВТКУМПОР”) 

Програма змагань складалася з особисто-командних та командних змагань 

на дистанціях першого, другого та третього класів „Смуга перешкод”. 

На підставі протоколів результатів змагань 

 

 

 



НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити результати відкритого 25 Чемпіонату області з пішохідного 

туризму в приміщенні в залік 24 обласної туристської Спартакіади учнівської та 

студентської молоді Полтавщини (додаток 1). 

 

2. Нагородити команди кубками та грамотами, а тренерів команд 

грамотами КЗ „ПОЦНПВТКУМПОР” переможців та призерів змагань з 

пішохідного туризму у загальному заліку, які посіли 1, 2, 3 місця (додаток 2). 

 

3. Нагородити грамотами та медалями КЗ „ПОЦНПВТКУМПОР” 

переможців та призерів  змагань в окремих видах (додаток 3). 

 

 

4. Нагородити грамотами КЗ „ПОЦНПВТКУМПОР” команди – активних 

учасників Чемпіонату (додаток 4). 

 

 5. Методисту КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР» Криворучку Анатолію 

Вікторовичу: 

5.1. Проінформувати учасників заходу з підсумками змагань, висвітлити 

інформацію на сайті закладу. 

5.2. Провести роботу щодо подальшого залучення учнівської та 

студентської молоді до змагань з пішохідного туризму.  

5.3. Проаналізувати результати Чемпіонату в особистому та командному 

заліку та сприяти якісному відбору учасників до збірної команди області для 

участі у Кубках та Чемпіонатах України з пішохідного туризму. 

 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 

 

В. о. директора   (підписано)    Наталія ПОРУБАЙ 
 

  



                                                                       Додаток 1 

                                                                       наказу КЗ „ПОЦНПВТКУМПОР” 

       08.11.02021 № 124 

 

ЗВЕДЕНИЙ ПРОТОКОЛ СЕРЕДНЬОЇ ВІКОВОЇ ГРУПИ 

відкритого 25 Чемпіонату області з пішохідного туризму в приміщенні 

 в залік 24 обласної туристської Спартакіади учнівської  

та студентської молоді Полтавщини 

03-05 листопада 2021 року 
 

№ 
п/п 

Команда 

Особисто-
командні 

змагання на 
дистанції 
„Смуга 

перешкод”  

Командні 
змагання на 

дистанції 
„Смуга 

перешкод” 

Сума 
місць 

Міс- 
це 

1 КЗ „ПОЦНПВТКУМПОР” – 1 1 1 2 1 

2 
СЮТур імені Давида Гурамішвілі 
Миргородської міської ради – 2  

2 3 5 2 

3 
Михайлівська сільська 
територіальна громада 

4 2 6 3 

4 
Центр дитячої та юнацької 
творчості учнівської молоді 
Лубенської міської ради 

3 4 7 4 

5 
Ромоданівська сільська 
територіальна громада 

7 5 12 5 

6 

Комунальний заклад „Розсошенська 
гімназія Щербанівської сільської 
ради Полтавського району 
Полтавської області” 

5 8 13 6 

7 
КЗ „Центр дитячої та юнацької 
творчості” Терешківської сільської 
ради Полтавського району – 2  

6 9 15 7 

8 

Покровський опорний заклад 
загальної середньої освіти  
І-ІІІ ступенів Решетилівської 
міської ради Полтавської області 

9 7 16 8 

9 
КЗ „Центр дитячої та юнацької 
творчості” Терешківської сільської 
ради Полтавського району – 1 

11 6 17 9 

10 
Білицька селищна територіальна 
громада 

10 11 21 10 

11 
Центр туризму, краєзнавства, 
спорту та екскурсій учнівської 
молоді Решетилівської міської ради 

12 10 22 11 

12 КЗ „ПОЦНПВТКУМПОР” – 2 8 – 8 12 

13 
Білоцерківська сільська 
територіальна громада 

13 
– 

13 13 



14 
Машівська селищна територіальна 
громада 

14 
– 

14 14 

15 
СЮТур імені Давида Гурамішвілі 
Миргородської міської ради – 1 

15 
– 

15 15 

16 КЗ „ПОЦНПВТКУМПОР” – 3 16 – 16 16 

 

ЗВЕДЕНИЙ ПРОТОКОЛ СТАРШОЇ ВІКОВОЇ ГРУПИ 

відкритого 25 Чемпіонату області з пішохідного туризму в приміщенні 

 в залік 24 обласної туристської Спартакіади учнівської та студентської молоді 

Полтавщини 03-05 листопада 2021 року 
 

№ 
п/п 

Команда 

Особисто-
командні 

змагання на 
дистанції 
„Смуга 

перешкод”  

Командні 
змагання на 

дистанції 
„Смуга 

перешкод” 

Сума 
місць 

Міс- 
це 

1 КЗ „ПОЦНПВТКУМПОР”  2 1 3 1 

2 
Михайлівська сільська 
територіальна громада 

1 2 3 2 

3 
СЮТур імені Давида Гурамішвілі 
Миргородської міської ради – 2  

3 3 6 3 

4 
Центр дитячої та юнацької 
творчості учнівської молоді 
Лубенської міської ради 

5 4 9 4 

5 
Ромоданівська сільська 
територіальна громада 

6 5 11 5 

6 

Литвяківська загальноосвітня школа 
І–ІІІ ступенів Лубенської міської 
ради Лубенського району 
Полтавської області 

7 6 13 6 

7 
СЮТур імені Давида Гурамішвілі 
Миргородської міської ради – 1 

4  –  4 7 

8 
КЗ „Центр дитячої та юнацької 
творчості” Терешківської сільської 
ради Полтавського району – 2 

8 
– 

8 8 

9 
Білоцерківська сільська 
територіальна громада 

9 
– 

9 9 

10 

Комунальний заклад „Полтавський 
обласний науковий ліцей-інтернат  
ІІ–ІІІ ступенів імені А. С. Макаренка 
Полтавської обласної ради” 

10 

– 

10 10 

11 

Покровський опорний заклад 
загальної середньої освіти  
І-ІІІ ступенів Решетилівської 
міської ради Полтавської області 

11 

– 

11 11 

 

В. о. директора   (підписано)    Наталія ПОРУБАЙ 



                                                                       Додаток 2 

                                                                       наказу КЗ „ПОЦНПВТКУМПОР” 

       08.11.02021 № 124 

          

 

Список команд – переможців та призерів відкритого  

25 Чемпіонату області з пішохідного туризму в приміщенні в залік 24 обласної 

туристської Спартакіади учнівської та студентської молоді Полтавщини, які 

нагороджені грамотами та кубками КЗ „ПОЦНПВТКУМПОР” та тренерів, 

нагороджених грамотами КЗ „ПОЦНПВТКУМПОР” 

 

середня вікова група 

І місце – команда Комунального закладу „Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради” – 1 (тренер Криворучко А. В., Бондаренко-Бровко 

М. П.); 

ІІ місце – команда Станції юних туристів імені Давида Гурамішвілі 

Миргородської міської ради – 2 (тренер Качур О. В.); 

ІІІ місце – команда Михайлівської сільської територіальної громади 

(тренер Свистун С. М.). 

 

старша вікова група 

І місце – команда Комунального закладу „Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради” (тренер Криворучко А. В., Могилат Р. В.); 

ІІ місце – команда Михайлівської сільської територіальної громади (тренер 

Свистун С. М.); 

ІІІ місце – команда Станції юних туристів імені Давида Гурамішвілі 

Миргородської міської ради – 2 (тренер Качур О. В.). 

 

 

В. о. директора   (підписано)    Наталія ПОРУБАЙ 

  



                                                                       Додаток 3 

                                                                       наказу КЗ „ПОЦНПВТКУМПОР” 

       08.11.02021 № 124 

          

 

Список учасників – переможців та призерів відкритого 25 Чемпіонату  

області з пішохідного туризму в приміщенні в залік 24 обласної туристської 

Спартакіади учнівської та студентської молоді Полтавщини, які нагороджені 

медалями та грамотами КЗ „ПОЦНПВТКУМПОР” та команд, нагороджених 

грамотами КЗ „ПОЦНПВТКУМПОР” 
 

Особисті змагання у середній віковій групі: 

Серед хлопців на дистанції першого класу „Смуга перешкод”   

І місце – Кульбашний Назар, учень закладу загальної середньої освіти 

Кошманівського ліцею Машівської селищної ради Полтавської області; 

ІІ місце – Дворніченко Олександр, учень закладу загальної середньої 

освіти Кошманівського ліцею Машівської селищної ради Полтавської області; 

ІІІ місце – Норка Олександр, учень Комунального закладу „Розсошенська 

гімназія Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської 

області” 

Серед хлопців на дистанції другого класу „Смуга перешкод”         

         І місце – Чопенко Єгор, вихованець Комунального закладу „Полтавський 

обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства 

учнівської молоді Полтавської обласної ради”; 

         ІІ місце – Турчанінов Оскар, вихованець Комунального закладу 

„Полтавський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради”; 

         ІІІ місце – Педан Сергій, вихованець станції юних туристів імені Давида 

Гурамішвілі Миргородської міської ради; 

 

Серед дівчат на дистанції першого класу „Смуга перешкод” 

І місце – Денисенко Єлизавета, учениця закладу загальної середньої освіти 

Кошманівського ліцею Машівської селищної ради Полтавської області; 

ІІ місце – Ніколенко Каміла, учениця Комунального закладу 

„Розсошенська гімназія Щербанівської сільської ради Полтавського району 

Полтавської області” 

ІІ місце – Тимошенко Дар’я, учениця Комунального закладу 

„Розсошенська гімназія Щербанівської сільської ради Полтавського району 

Полтавської області” 

 

Серед дівчат на дистанції другого класу „Смуга перешкод” 

          І місце – Панкратьєва Яна, учениця Михайлівського опорного закладу 

загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів Михайлівської сільської ради; 



         ІІ місце – Кириндас Лада, вихованка Комунального закладу „Полтавський 

обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства 

учнівської молоді Полтавської обласної ради”; 

         ІІІ місце – Стоянова Анна, вихованка Комунального закладу „Полтавський 

обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства 

учнівської молоді Полтавської обласної ради”. 

 

Командний залік на дистанції „Смуга перешкод”  особисто-командних змагань 

у середній віковій групі: 

І місце – команда Комунального закладу „Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради” – 1; 

ІІ місце – команда Станції юних туристів імені Давида Гурамішвілі 

Миргородської міської ради – 2; 

ІІІ місце – команда Центру дитячої та юнацької творчості учнівської 

молоді Лубенської міської ради. 

 

Особисті змагання у старшій віковій групі: 

Серед хлопців на дистанції першого класу „Смуга перешкод”   

   І місце – Смірницький Євгеній, вихованець Комунального закладу „Центр 

дитячої та юнацької творчості” Терешківської сільської ради; 

 ІІ місце – Гмиря Дмитро, вихованець Комунального закладу „Полтавський 

обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства 

учнівської молоді Полтавської обласної ради”; 

  ІІІ місце – Ладур Антон, вихованець Комунального закладу „Центр дитячої 

та юнацької творчості” Терешківської сільської ради. 

  

Серед хлопців на дистанції другого класу „Смуга перешкод”   

І місце – Оніщенко Микола, вихованець Станції юних туристів імені 

Давида Гурамішвілі Миргородської міської ради; 

ІІ місце – Ночовний Максим, учень Литвяківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області;   

ІІІ місце – Дугніст Владислав, вихованець Комунального закладу 

„Полтавський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради”. 

 

Серед хлопців на дистанції третього класу „Смуга перешкод”  

  І місце – Плескач Давід, учень Михайлівського опорного закладу загальної 

середньої освіти І–ІІІ ступенів Михайлівської сільської ради;       

ІІ місце – Фисун Андрій, учень Михайлівського опорного закладу 

загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів Михайлівської сільської ради;       

  ІІІ місце – Білий Владислав, учень Михайлівського опорного закладу 

загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів Михайлівської сільської ради.      

 

Серед дівчат на дистанції першого класу „Смуга перешкод” 



  І місце – Пономаренко Вікторія, вихованка станції юних туристів імені 

Давида Гурамішвілі Миргородської міської ради; 

ІІ місце – Голобородько Анна, учениця Комунального закладу 

„Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ–ІІІ ступенів імені 

А. С. Макаренка Полтавської обласної ради”; 

  ІІІ місце – Шарай Анжела, учениця Красногорівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Білоцерківської сільської ради Миргородського 

району Полтавської області. 

 

Серед дівчат на дистанції другого класу „Смуга перешкод”   

І місце – Шевченко Ольга, вихованка Комунального закладу „Полтавський 

обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства 

учнівської молоді Полтавської обласної ради”; 

ІІ місце – Мирошніченко Вікторія, вихованка Станції юних туристів імені 

Давида Гурамішвілі Миргородської міської ради; 

ІІІ місце – Юшко Юлія, вихованка Центру дитячої та юнацької творчості 

учнівської молоді Лубенської міської ради. 

 

Серед дівчат на дистанції третього класу „Смуга перешкод”   

І місце – Гришко Яна, вихованка Комунального закладу „Полтавський 

обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства 

учнівської молоді Полтавської обласної ради”; 

ІІ місце – Головашич Марія, вихованка Комунального закладу 

„Полтавський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради”; 

ІІІ місце – Лозова Юлія, учениця Михайлівського опорного закладу 

загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів Михайлівської сільської ради. 

 

Командний залік на дистанції  „Смуга перешкод”  особисто-командних змагань 

у старшій віковій групі: 

І місце – команда Михайлівського опорного закладу загальної середньої 

освіти І–ІІІ ступенів Михайлівської сільської ради; 

  ІІ місце – команда Комунального закладу „Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради”; 

ІІІ місце – команда Станції юних туристів імені Давида Гурамішвілі 

Миргородської міської ради – 2. 

 

На дистанції  „Смуга перешкод”  командних змагань  

у старшій віковій групі: 

  І місце – команда Комунального закладу „Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради” та її учасники: Гмиря Дмитро, Головашич Марія, 

Гришко Яна, Довженко Максим, Могилат Роман, Прохоренко Михайло; 



   ІІ місце – команда Михайлівського опорного закладу загальної середньої 

освіти І–ІІІ ступенів Михайлівської сільської ради та її учасники: Білий 

Владислав, Внучко Наталія, Лозова Юлія, Мельник Єлизавета, Плескач Давід, 

Фисун Андрій; 

  ІІІ місце – команда Станції юних туристів імені Давида Гурамішвілі 

Миргородської міської ради – 2 та її учасники: Бохман Євгеній, Дубина Діана, 

Лукаш Сергій, Неводничий Олександр, Маньківська Вікторія, Шевченко Даниїл. 

 

На дистанції „Смуга перешкод” командних змагань  

у середній віковій групі: 

  І місце – команда Комунального закладу „Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради” – 1 та її учасники: Антонець Макар, Кириндас Лада, 

Слюсар Анна, Турчанінов Оскар, Щербак Гліб, Хомутов Олександр; 

ІІ місце – команда Михайлівського опорного закладу загальної середньої 

освіти І–ІІІ ступенів Михайлівської сільської ради та її учасники: Билим Софія, 

Кіріненко Дмитро, Лозова Анна, Соловей Богдан, Соловей Максим, Панкратьєва 

Яна; 

      ІІІ місце – команда Станції юних туристів імені Давида Гурамішвілі 

Миргородської міської ради – 2 та її учасники: Амосов Ілля, Влох Даря, 

Денисенко Дарина, Джунь Дарія, Кваша Анна, Нестеренко Назар. 

 

 

В. о. директора   (підписано)    Наталія ПОРУБАЙ 

  



                                                                       Додаток 4 

                                                                       наказу КЗ „ПОЦНПВТКУМПОР” 

       08.11.02021 № 124 

 

Список команд – активних учасників відкритого 25 Чемпіонату області  

з пішохідного туризму в приміщенні в залік 24 обласної туристської 

Спартакіади учнівської та студентської молоді Полтавщини,  

які нагороджені грамотами КЗ „ПОЦНПВТКУМПОР”  
 

– команда Лубенського центру дитячої та юнацької творчості учнівської 

молоді (тренер Баранов О. А.); 

– команда Ромоданівської сільської територіальної громади (тренер  

Лошук В. М); 

– команда Комунального закладу „Розсошенська гімназія Щербанівської 

сільської ради Полтавського району Полтавської області” (тренер Бондаренко-

Бровко М. П.); 

– команда Комунального закладу „Центр дитячої та юнацької творчості” 

Терешківської сільської ради Полтавського району при Терешківському ліцеї та 

Вацівській філії І-ІІ ступенів імені Володі Тюріна Терешківського ліцею (тренер 

Маляренко Г. О.); 

– команда Покровського опорного закладу загальної середньої освіти           

І–ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області (тренер          

Зимогляд Є. В.); 

– команда Комунального закладу „Центр дитячої та юнацької творчості” 

Терешківської сільської ради Полтавського району при Рунівщинській 

загальноосвітній школі (тренер Забільський В. В); 

 – команда „Оріон” Опорного закладу „Білицька загальноосвівтня школа           

І–ІІІ ступенів № 1 Білицької селищної ради” (тренер Гармаш М. С.); 

 – команда Центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської 

молоді Решетилівської міської ради (тренер Купенко І. А.); 

 – команда Красногорівського закладу загальної середньої освіти 

Білоцерківської сільської ради (тренер Бірук В. П.); 

 – команда Машівської селищної територіальної громади (тренер 

Дворніченко В. М.); 

– команда Литвяківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області (тренер Коник Я.); 

– команда Комунального закладу „Полтавський обласний науковий ліцей-

інтернат ІІ–ІІІ ступенів імені А. С. Макаренка Полтавської обласної ради” 

(тренер Брижак Л. І.); 

– команда Станції юних туристів імені Давида Гурамішвілі Миргородської 

міської ради (тренер Ошека О. В.); 

– команда Комунального закладу „Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради” – 2 (тренери Кожух С. М., Масло С. І.). 
 

В. о. директора   (підписано)    Наталія ПОРУБАЙ 


