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НАКАЗ 

 

08.01.2020     м. Полтава      № 2 

 

 

Про підсумки І етапу Всеукраїнських  

змагань зі спортивних туристських 

походів серед учнівської та студентської  

молоді за 2018-2019 навчальний рік 

 

Відповідно до Програми проведення 23 обласної туристської Спартакіади 

учнівської та студентської молоді Полтавщини, затвердженої наказом 

Департаменту освіти і науки Полтавської  обласної державної адміністрації від 

22.12.2018 №465 та Положення про змагання з туристських спортивних походів 

серед учнівської та студентської молоді, затвердженого Наказом Міністерства 

освіти і науки України від 27.11.2015 № 1250, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 02 лютого 2016 року за  № 175/28305 з 03 до 10 грудня 2019 

року відбулося суддівство І (обласного) етапу Всеукраїнських змагань з 

спортивних туристських походів серед учнівської та студентської молоді (далі 

– Всеукраїнські змагання). 

На участь в заочному етапі змагань були заявлені 5 туристських груп, які 

надали для суддівства звіти 2 категорійних та 3 ступеневих походів, з яких:                     

3 звіти з пішохідного туризму, 1 – водного, 1 – велосипедного. 

Значну роботу із залучення учнівської молоді до участі в І етапі 

Всеукраїнських змагань провели органи управління освітою виконавчих 

комітетів Лубенської міської ради, Лубенської райдержадміністрації та 

Полтавський обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді. 

Не взяли участі у змаганнях Кобеляцька районна станція юних туристів, 

Машівська районна станція юних туристів-краєзнавців, Миргородська районна 

станція юних туристів, Решетилівський районний центр туризму і краєзнавства 

учнівської молоді, центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської 

молоді Решетилівської міської ради.  

Суддівська колегія І етапу змагань відмічає зменшення кількості поданих 

звітів у порівнянні з минулими роками.  

На підставі результатів суддівства І етапу Всеукраїнських змагань зі 

спортивних туристських походів серед учнівської та студентської молоді за 

2018-2019 навчальний рік. 



НАКАЗУЮ:  

 

 1. Затвердити протокол суддівства І етапу Всеукраїнських змагань зі 

спортивних туристських походів серед учнівської та студентської молоді за 

2018-2019 навчальний рік (додається). 

 

 2. Нагородити переможців І етапу Всеукраїнських змагань призами та 

грамотами Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства учнівської 

молоді: 

серед пішохідних походів ІІІ категорії складності: 

– туристську групу Полтавського обласного центру туризму 

і краєзнавства учнівської молоді (керівник Криворучко А.В.) – 

похід по Українських Карпатах                                            - за І місце 

серед пішохідних походів І категорії складності: 

– туристську групу Полтавського обласного центру туризму 

і краєзнавства учнівської молоді (керівник Кожух С.М.) – 

похід по Полтавській області                                        - 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 Українських Карпатах                      - за І місце 

серед велосипедних походів 3 ступеня складності: 
– туристську групу Духівської загальноосвітньої школи І-ІІІ  

ступенів імені П.М. Рака Лубенської районної ради (керівник 

Голуб О.В.) – похід по Полтавській області                                      - за І місце                                                     

 

3. Нагородити грамотами Полтавського обласного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді керівників туристських груп – переможців                 

І етапу Всеукраїнських змагань зі спортивних туристських походів серед 

учнівської та студентської молоді за 2018-2019 навчальний рік: 

Голуба Олександра Віталійовича, вчителя Духівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів імені П.М. Рака Лубенської районної ради;  

Кожуха Сергія Михайловича, керівника гуртків Полтавського обласного 

центру туризму і краєзнавства учнівської молоді; 

Криворучка  Анатолія Вікторовича, методиста Полтавського обласного 

центру туризму і краєзнавства учнівської молоді; 

          Полонського Миколу Миколайовича, методиста Лубенського міського 

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

 4. Направити для участі у ІІ етапі Всеукраїнських змагань зі спортивних  

туристських походів серед учнівської та студентської молоді звіти-переможці у 

відповідних категоріях (ступенях) та видах туризму:  

- пішохідного походу ІІІ категорії складності по Українських Карпатах 

(керівник Криворучко А.В.); 



- пішохідного походу І категорії складності по Полтавській області 

(керівник Кожух С.М.); 

- пішохідного походу 3 ступеня складності по Українських Карпатах 

(керівник Полонський М.М.); 

- велосипедного походу 3 ступеня складності по Полтавській області 

(керівник Голуб О.В.). 

  

 5. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій та 

виконкомів міських рад, об’єднаних територіальних громад, директорам 

районних та міських центрів (станцій) юних туристів провести роботу щодо 

залучення шкіл і позашкільних закладів до участі у Всеукраїнських змаганнях 

зі спортивних туристських походів серед учнівської та студентської молоді в 

2019-2020 навчальному році.  

 

 6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Марюхно Г.В. 

 

 

Директор                            (підписано) С. Комісар 
  

    
 


