
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
  

24.12.2015                            м. Полтава     № 450 
 

Про підсумки І етапу  

Чемпіонату України зі спортивних  

туристських походів серед  

учнівської та студентської молоді  

за 2014 – 2015 навчальний рік 

 

 

Згідно з Програмою 19 обласної туристської Спартакіади учнівської та 

студентської молоді Полтавщини, затвердженою наказом Департаменту освіти і 

науки Полтавської  обласної державної адміністрації від 16.02.2015 № 63 з 02 

по 10 грудня 2015 року відбулося суддівство І етапу (обласного)  Чемпіонату 

України зі спортивних туристських походів серед учнівської та студентської 

молоді (далі – Чемпіонату), в якому взяли участь 10 туристських груп. Ними 

представлені звіти за 2 категорійних та 8 ступеневих походів, а за видами 

туризму: 7 звітів з пішохідного туризму, 2 –  з водного,  1 – з спелеотуризму. 

Значну роботу із залучення учнівської молоді до участі в І етапі 

Чемпіонату провели органи управління освіти виконавчих комітетів 

Лубенської, Миргородської, Полтавської міських рад, Лубенської, 

Миргородської, Пирятинської райдержадміністрацій, Полтавського обласного 

центру туризму і краєзнавства учнівської молоді. 

Поряд з цим суддівська колегія зазначає зниження рівня складності 

проведених походів, а також якості оформлення звітів порівняно з минулими 

роками.  

Не взяли участі у Чемпіонаті Кобеляцька районна станція юних туристів, 

Машівська районна станція юних туристів-краєзнавців та Решетилівський 

районний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді. 

На підставі пропозицій суддівської колегії І етапу Чемпіонату України зі 

спортивних туристських походів серед учнівської молоді за 2014 – 2015 

навчальний рік 
 

Н А К А З У Ю:  
 

 1. Затвердити протокол І етапу Чемпіонату України зі спортивних 

туристських походів серед учнівської молоді за 2014-2015 навчальний рік 

(додається). 

 



 2. Нагородити переможців Чемпіонату призами та грамотами 

Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді: 

серед пішохідних походів ІІ категорії складності: 

– туристську групу Полтавського обласного центру туризму 

і краєзнавства учнівської молоді 

(керівник Криворучко А.В.) – похід по Карпатах  - за І місце; 

серед пішохідних походів 3 ступеня складності: 

– туристську групу Лубенського міського дитячо-юнацького  

клубу спортивного орієнтування і туризму «Валтекс»  

(керівник Полонський М.М.) – похід по  Карпатах     - за І місце; 

серед спелео походів 3 ступеня складності: 

– туристську групу Полтавського обласного центру  

туризму і краєзнавства учнівської молоді (керівник 

 Тимошевська Ю.В.) – похід по печерам Тернопільської 

 області                                                                                        - за І місце. 
 

          3. Нагородити призерів Чемпіонату грамотами Полтавського обласного 

центру туризму і краєзнавства учнівської молоді: 

серед пішохідних походів І категорії складності: 

– туристську групу Полтавського міського Центру позашкільної освіти 

(керівник Макуха А.В.) – похід по Карпатах                    - за ІІ місце; 

 

серед пішохідних походів 3 ступеня складності: 

– туристську групу Полтавського обласного центру  

туризму і краєзнавства учнівської молоді (керівник 

 Криворучко А.В.) – похід по Полтавській області              - за ІІ місце; 

– туристську групу Полтавського обласного центру  

туризму і краєзнавства учнівської молоді (керівник 

Нікулін В.О.) – похід по Полтавській області                - за ІІІ місце; 

серед водних походів 3 ступеня складності: 
– туристську групу Миргородської міської станції юних туристів  

(керівник Ошека О.В.) – похід по річці Псьол        - за І місце.                                    

– туристську групу Миргородської районної станції юних туристів  

(керівник Омельяненко  В.М.) – похід по річці Псьол    - за ІІІ місце.                                    
 

4. Нагородити грамотами Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації керівників туристських груп – переможців та призерів І 

етапу Чемпіонату України зі спортивних туристських походів серед учнівської 

молоді за 2013 – 2014 навчальний рік: 

- Криворучка  Анатолія Вікторовича, методиста Полтавського обласного 

центру туризму і краєзнавства учнівської молоді;  

- Макуху Анатолія Васильовича, керівника гуртків Полтавського міського 

Центру позашкільної освіти; 

- Нікуліна Василя Олексійовича, керівника гуртків Полтавського 

обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді;  

- Омельяненка Валерія Миколайовича, керівника гуртків Миргородської 

районної станції юних туристів; 



- Ошеку Олену Володимирівну, керівника гуртків  Миргородської міської 

станції юних туристів;  

- Полонського Миколу Миколайовича, методиста Лубенського міського 

дитячо-юнацького клубу спортивного орієнтування і туризму «Валтекс»;  

- Тимошевську Юлію Віталіївну, керівника гуртків Полтавського 

обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді. 

 

 4. Направити для участі у ІІ етапі Чемпіонату України зі спортивних  

туристських походів серед учнівської молоді звіти-переможці у відповідних 

категоріях (ступенях) та видах туризму:  

          - пішохідного походу ІІ категорії складності по Карпатах (керівник 

Криворучко А.В.); 

 - пішохідного походу І категорії складності по Карпатах (керівник 

Макуха А.В.); 

 - пішохідного походу 3 ступеня складності по Карпатах (керівник 

Полонський М.М.); 

 - водного походу 3 ступеня складності по р. Псел (керівник Ошека О.В.). 

  - спелеопоходу 3 ступеня складності по печерам Тернопільської області 

(керівник Тимошевська Ю.В.). 

  

 5. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій та 

виконкомів міських рад, директорам районних та міських центрів (станцій) 

юних туристів провести роботу щодо залучення шкіл і позашкільних закладів 

до участі в Чемпіонаті України зі спортивних туристських походів серед 

учнівської та студентської молоді в 2015 – 2016 навчальному році.  

 

 6. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Полтавського 

обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді Комісара С.В. 

 

 

Директор Департаменту  

освіти і науки Є.А. Ленський 
  

  



  Додаток    

  до наказу Департаменту освіти 

  і науки облдержадміністрації 

  24.12.2015  № 450 

 

ПРОТОКОЛ 

І етапу Чемпіонату України зі спортивних туристських походів 

серед учнівської та студентської молоді за 2014–2015 навчальний рік 
 

№ Заклад Регіон Керівник походу 
Район 

походу 

Середня 

оцінка 

Міс-

це 

Пішохідний туризм, походи ІІ категорії складності 

 

 

Полтавський обласний 

центр туризму і 

краєзнавства  

учнівської молоді 

Полтавський 

обласний центр 

туризму і 

краєзнавства  

учнівської молоді 

Криворучко А.В. Карпати  

114 І 

Пішохідний туризм, походи І категорії складності 

1 Полтавський міський 

Центр позашкільної 

освіти 

м. Полтава Макуха А.В. Карпати 93,6 ІІ 

Пішохідний туризм, походи 3 ступеня складності 

1 Лубенський міський 

дитячо-юнацький клуб 

спортивного 

орієнтування і туризму 

«Валтекс»  

м. Лубни 

Полонський М.М.  Карпати 

113 І 

2 
Полтавський обласний 

центр туризму і 

краєзнав-ства  

учнівської молоді 

Полтавський 

обласний центр 

туризму і 

краєзнавства  

учнівської молоді 

Криворучко А.В. Полтавська 

область 

105 ІІ 

 

 
Полтавський обласний 

центр туризму і 

краєзнавства  

учнівської молоді 

Полтавський 

обласний центр 

туризму і 

краєзнавства  

учнівської молоді 

Нікулін В.О. 
Полтавська 

область 
94,3 ІІІ 

 

 

Литвяківська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів 

Лубенський район Баранов О.А. 
Полтав- 

ська область 
84,6 4 

3 Районний будинок 

дитячої та юнацької 

творчості 

Пирятинський 

район 
Кабушка С.В. Карпати  82,3 5 

Водний туризм, походи 3 ступеня складності 

1 
 Міська станція 

юних туристів 
м. Миргород Ошека О.В. 

Річка 

Псьол 
98 І 

2 
Районна станція 

юних туристів 

Миргородський 

район 
Омельяненко В.М. 

Річка 

Псьол 
84 ІІІ 

Спелео туризм, походи 3 ступеня складності 

1 

Полтавський 

обласний центр 

туризму і 

краєзнавства  

учнівської молоді 

Полтавський 

обласний центр 

туризму і 

краєзнавства  

учнівської молоді 

Тимошевська Ю.В. 

Печери 

Тернопільс

ької  

області 

103 І 

 

 

Директор                                                               С.В.Комісар  
 


