
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ  І  НАУКИ 

 

НАКАЗ 
17.12.2021                          м. Полтава             № 438 

 

Про підсумки 24 обласної  

туристської Спартакіади  

учнівської та студентської  

молоді Полтавщини 

 

 Відповідно до Положення про обласну туристську Спартакіаду учнівської 

та студентської молоді Полтавщини, затвердженого наказом Департаменту 

освіти і науки Полтавської облдержадміністрації від 28.01.2020 № 25, 

зареєстрованим у Північно-Східному міжрегіональному управлінні 

Міністерства юстиції (м. Суми) 30.01.2020 за № 12/12, згідно з планом роботи 

Комунального закладу „Полтавський обласний центр національно-

патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради” протягом 2021 року були проведені змагання 24 

обласної туристської Спартакіади учнівської та студентської молоді 

Полтавщини (далі – Спартакіада). 

 До заліку Спартакіади увійшли 5 змагань за участю 17 команд середньої 

та 18 команд старшої вікової групи, які представляли 19 об’єднаних 

територіальних громад області, Полтавський ліцей імені А. С. Макаренка 

Полтавської обласної ради та Комунальний заклад „Полтавський обласний 

центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської 

молоді Полтавської обласної ради”. 

 На підставі підсумкових протоколів змагань Спартакіади  

        

Н А К А З У Ю: 

 

 1. Затвердити підсумковий протокол результатів Спартакіади середньої і 

старшої вікових груп у командному заліку (додаток 1). 

 

 2. Нагородити команди – переможці кубками та дипломами Департаменту 

освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, а  тренерів  

команд – дипломами Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 

державної адміністрації (додаток 2). 

 

3. Нагородити медалями та дипломами Комунального закладу 

„Полтавський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради” переможців в 

особистому заліку (додаток 3). 
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 4. Надати подяку Департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації (додаток 4).  

 

5. Керівникам органів управління освітою, закладів освіти обласного 

підпорядкування проаналізувати результати участі команд в обласних заходах 

зі спортивного туризму та орієнтування, сприяти подальшій участі учнівської 

молоді у змаганнях. 

 

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора Департаменту – начальника управління освітньої діяльності            

Власюк Г. Б. 
 

 

 

Директор                                                                                     Віта КОВАЛЬСЬКА 
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Додаток 1 

до наказу Департаменту 

освіти і науки 

17.12.2021 № 438 

  

Підсумковий протокол результатів  

24 обласної туристської Спартакіади учнівської  

та студентської молоді Полтавщини 

 

№ 

п/п 
Команда 

Середня 

вікова група 

Старша 

вікова група 

сума 

очок 
місце 

сума 

очок 
 місце 

1 

Комунальний заклад „Полтавський 

обласний центр національно-

патріотичного виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради”  

208 1 211,75 1 

2 Лубенська міська рада 188,75 3 204,75 2 

3 Михайлівська сільська рада 183,5 4 191,5 3 

4 Миргородська міська рада 189,25 2 176,75 4 

5 Решетилівська міська рада 161 5 91 5 

6 Машівська селищна рада 55 7 68 6 

7 Горішньоплавнівська міська рада    64 7 

8 Глобинська міська рада   45 8 

9 Ромоданівська селищна рада 48 9 38,25 9 

10 Білоцерківська сільська рада  29 12 36,5 10 

11 Нехворощанська сільська рада 24 13 30 11 

12 Сенчанська сільська рада   30 11 

13 Терешківська сільська рада 48 9 24 13 

14 
Полтавський ліцей імені А. С. Макаренка 

Полтавської обласної ради 
  21 14 

15 Скороходівська селищна рада 14 15 15 15 

16 Шишацька селищна рада 10 17 13 16 

17 Чутівська селищна рада 12 16 12 17 

18 Полтавська міська рада 18 14 11 18 

19 Щербанівська сільська рада 61 6   
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20 Козельщинська селищна рада 48 8   

21 Білицька селищна рада 39 11   

 

                                                                                

 

 

В. о. директора Комунального 

закладу „Полтавський обласний 

центр національно-патріотичного 

виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради” 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Наталія ПОРУБАЙ 
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Додаток 2 

до наказу Департаменту 

освіти і науки 

17.12.2021 № 438 

 

Список команд  – переможців 24 обласної туристської Спартакіади учнівської  

та студентської молоді Полтавщини, які нагороджені кубками та дипломами 

Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, 

 та тренерів, нагороджених дипломами Департаменту освіти і науки 

Полтавської обласної державної адміністрації 

 

середня вікова група 

І місце – команда Комунального закладу „Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської 

молоді Полтавської обласної ради” (тренери Криворучко А. В., Бондаренко-

Бровко М. П.); 

ІІ місце – команда Миргородської міської ради (тренер Качур О. В.); 

ІІІ місце – команда Лубенської міської ради (тренери Баранов О. А., 

Крутій С. В.); 

старша вікова група 

І місце – команда Комунального закладу „Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської 

молоді Полтавської обласної ради” (тренери Криворучко А. В., Масло С. І.); 

ІІ місце – команда Лубенської міської ради (тренери Баранов О. А., 

Семенюта Г. О., Полонський М. М.); 

ІІІ місце – команда Михайлівської сільської ради (тренер Свистун С. М.). 

 

 

 

В. о. директора Комунального 

закладу „Полтавський обласний 

центр національно-патріотичного 

виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради” 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Наталія ПОРУБАЙ 
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Додаток 3 

до наказу Департаменту 

освіти і науки 

17.12.2021 № 438 

 

Список учасників – переможців в особистому заліку  

24 обласної туристської Спартакіади учнівської та студентської молоді 

Полтавщини, які нагороджені медалями та дипломами Комунального закладу 

«Полтавський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді полтавської обласної ради» 

 

Молодша вікова група серед дівчат: 

- Кваша Анна, вихованка станції юних туристів імені Давида 

Гурамішвілі Миргородської міської ради 

 

- за І місце 

- Воловик Марія, вихованка Дитячо-юнацького клубу 

спортивного орієнтування і туризму „Валтекс” Лубенської 

міської ради    

 

 

- за ІІ місце 

- Денисенко Єлизавета, учениця закладу загальної середньої 

освіти Кошманівський ліцей Машівської селищної ради 

Полтавської області 

 

 

- за ІІІ місце 

   молодша вікова група серед хлопців: 
- Соловей Богдан, учень Михайлівського ліцею Михайлівської 

сільської ради Полтавського району Полтавської області 

 

- за І місце 

- Кучеренко Данило, вихованець Дитячо-юнацького клубу 

спортивного орієнтування і туризму „Валтекс” Лубенської 

міської ради 

 

 

- за ІІ місце 

- Даценко Артем, вихованець Дитячо-юнацького клубу 

спортивного орієнтування і туризму „Валтекс” Лубенської 

міської ради 

 

 

- за ІІІ місце 

середня вікова група серед дівчат: 

- Панкратьєва Яна, учениця Михайлівського ліцею Михайлівської 

сільської ради Полтавського району Полтавської області 

 

- за І місце 

- Денисенко Дарина, вихованка станції юних туристів імені 

Давида Гурамішвілі Миргородської міської ради 

 

- за ІІ місце 

- Кириндас Лада, вихованка Комунального закладу „Полтавський 

обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради” 

 

 

- за ІІІ місце 

середня вікова група серед хлопців: 

- Антонець Макар, вихованець Комунального закладу 

„Полтавський обласний центр національно-патріотичного 

виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської 

обласної ради”  

 

 

 

- за І місце 
- Турчанінов Оскар, вихованець Комунального закладу 

„Полтавський обласний центр національно-патріотичного 

виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської 

обласної ради” 

 

 

 

- за ІІ місце 
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- Нестеренко Назар, вихованець станції юних туристів імені 

Давида Гурамішвілі Миргородської міської ради       

 

- за ІІІ місце  

старша вікова група серед дівчат учнівської молоді: 
- Головашич Марія, вихованка Комунального закладу 

„Полтавський обласний центр національно-патріотичного 

виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської 

обласної ради”       

 

 

 

- за І місце 

- Мельник Єлизавета, учениця Михайлівського ліцею 

Михайлівської сільської ради Полтавського району Полтавської 

області 

 

 

- за ІІ місце 

- Дубина Діана, вихованка станції юних туристів імені Давида 

Гурамішвілі Миргородської міської ради       

 

- за ІІІ місце 

старша вікова група серед хлопців учнівської молоді: 
- Фисун Андрій, учень Михайлівського ліцею Михайлівської 

сільської ради Полтавського району Полтавської області 

 

- за І місце 

- Плескач Давід, учень Михайлівського ліцею Михайлівської 

сільської ради Полтавського району Полтавської області 

 

- за ІІ місце 

- Білий Владислав, учень Михайлівського ліцею Михайлівської 

сільської ради Полтавського району Полтавської області 

 

- за ІІІ місце 

старша вікова група серед дівчат студентської молоді: 
- Гришко Яна, вихованка Комунального закладу „Полтавський 

обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради”       

 

 

- за І місце 

- Копайленко Анна, вихованка Центру дитячої та юнацької 

творчості учнівської молоді Лубенської міської ради 

 

- за ІІ місце 

- Мирошниченко Вікторія, вихованка станції юних туристів імені 

Давида Гурамішвілі Миргородської міської ради     

 

- за ІІІ місце 

старша вікова група серед хлопців студентської молоді: 
- Могилат Роман, вихованець Комунального закладу 

„Полтавський обласний центр національно-патріотичного 

виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської 

обласної ради”      

 

 

 

- за І місце 

- Бохман Євгеній, вихованець станції юних туристів імені Давида 

Гурамішвілі Миргородської міської ради 

 

- за ІІ місце 

- Мищенко Ярослав, вихованець Центру дитячої та юнацької 

творчості учнівської молоді Лубенської міської ради 

 

- за ІІІ місце 

                                                                                      

В. о. директора Комунального 

закладу „Полтавський обласний 

центр національно-патріотичного 

виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради” 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Наталія ПОРУБАЙ 
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   Додаток 4 

                                                                                       до наказу Департаменту 

                                                                                       освіти і науки 

17.12.2021 № 438 

 

Список працівників закладів освіти, яким надано подяку  

Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації 

   

За сприяння в проведенні  Спартакіади: 

– Гордієнко Олександр Петрович, директор Вельбівського закладу 

загальної середньої освіти І–ІІ ступенів Великобудищанської сільської ради 

Полтавської області;  

– Заєць Тетяна Миколаївна, директор Новокочубеївського закладу 

загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів Скороходівської селищної ради 

Полтавського району Полтавської області; 

– Малько Олексій Олександрович, начальник відділу освіти, культури, 

молоді та спорту Скороходівської селищної ради Полтавського району 

Полтавської області; 

– Сидоренко Тетяна Олександрівна, начальник відділу освіти, молоді та 

спорту Великобудищанської сільської ради Миргородського району 

Полтавської області. 
 
 

За організацію результативної участі команд у Спартакіаді: 

– Кибкало Валентина Віталіївна, начальник відділу освіти, молоді та 

спорту Михайлівської сільської ради Полтавського району Полтавської області; 

– Колибельнік Тетяна Миколаївна, начальник відділу освіти 

Миргородської міської ради Миргородського району Полтавської області; 

– Костенко Мирослав Володимирович, начальник управління освіти 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області. 

 

 

В. о. директора Комунального 

закладу „Полтавський обласний 

центр національно-патріотичного 

виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради” 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Наталія ПОРУБАЙ 

 


