
 

 

   

СЕРТИФІКАТ № 0075/2022  

 

засвідчує що ,  

Шабалтій Олег Миколайович 

взяв участь в обласному семінарі спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини та підвищив 

рівень суддівської кваліфікації зі спортивного туризму, 

теоретичної та практичної підготовки для організації і проведення змагань 

 
Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 31 година (1,0 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 2022 року 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

   

СЕРТИФІКАТ № 0076/2022  

 

засвідчує що,  

 Качур Олександра Вікторівна 

взяла участь в обласному семінарі спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини та підвищила 

рівень суддівської кваліфікації зі спортивного туризму, 

теоретичної та практичної підготовки для організації і проведення змагань 

 
Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 31 година (1,0 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 2022 року 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

   

СЕРТИФІКАТ № 0077/2022  

 

засвідчує що,  

 Сутула Віталій Степанович 

взяв участь в обласному семінарі спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини та підвищив 

рівень суддівської кваліфікації зі спортивного туризму, 

теоретичної та практичної підготовки для організації і проведення змагань 

 
Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 31 година (1,0 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 2022 року 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

   

СЕРТИФІКАТ № 0078/2022  

 

засвідчує що,  

 Ярошенко Юлія Олександрівна 

взяла участь в обласному семінарі спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини та підвищила 

рівень суддівської кваліфікації зі спортивного туризму, 

теоретичної та практичної підготовки для організації і проведення змагань 

 
Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 24 години (0,8 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 2022 року 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

   

СЕРТИФІКАТ № 0079/2022  

 

засвідчує що,  

 Огер Тетяна Олександрівна 

взяла участь в обласному семінарі спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини та підвищила 

рівень суддівської кваліфікації зі спортивного туризму, 

теоретичної та практичної підготовки для організації і проведення змагань 

 
Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 20 годин (0,67 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 2022 року 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

   

СЕРТИФІКАТ № 0080/2022  

 

засвідчує що,  

 Ошека Олена Володимирівна 

взяла участь в обласному семінарі спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини та підвищила 

рівень суддівської кваліфікації зі спортивного туризму, 

теоретичної та практичної підготовки для організації і проведення змагань 

 
Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 31 година (1,0 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 2022 року 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

   

СЕРТИФІКАТ № 0081/2022  

 

засвідчує що,  

 Фроленкова Марина Володимирівна 

взяла участь в обласному семінарі спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини та підвищила 

рівень суддівської кваліфікації зі спортивного туризму, 

теоретичної та практичної підготовки для організації і проведення змагань 

 
Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 31 година (1,0 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 2022 року 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

   

СЕРТИФІКАТ № 0082/2022  

 

засвідчує що,  

 Ліла Олександр Михайлович 

взяв участь в обласному семінарі спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини та підвищив 

рівень суддівської кваліфікації зі спортивного туризму, 

теоретичної та практичної підготовки для організації і проведення змагань 

 
Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 10 годин (0,33 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 2022 року 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

   

СЕРТИФІКАТ № 0083/2022  

 

засвідчує що,  

 Сабадирь Владислав Григорович 

взяв участь в обласному семінарі спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини та підвищив 

рівень суддівської кваліфікації зі спортивного туризму, 

теоретичної та практичної підготовки для організації і проведення змагань 

 
Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 20 годин (0,67 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 2022 року 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

   

СЕРТИФІКАТ № 0084/2022  

 

засвідчує що,  

 Попович Роман Миколайович 

взяв участь в обласному семінарі спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини та підвищив 

рівень суддівської кваліфікації зі спортивного туризму, 

теоретичної та практичної підготовки для організації і проведення змагань 

 
Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 26 годин (0,87 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 2022 року 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

   

СЕРТИФІКАТ № 0085/2022  

 

засвідчує що,  

 Свистун Сергій Миколайович 

взяв участь в обласному семінарі спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини та підвищив 

рівень суддівської кваліфікації зі спортивного туризму, 

теоретичної та практичної підготовки для організації і проведення змагань 

 
Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 31 година (1,0 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 2022 року 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

   

СЕРТИФІКАТ № 0086/2022  

 

засвідчує що,  

 Терновий Костянтин Анатолійович 

взяв участь в обласному семінарі спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини та підвищив 

рівень суддівської кваліфікації зі спортивного туризму, 

теоретичної та практичної підготовки для організації і проведення змагань 

 
Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 31 година (1,0 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 2022 року 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

   

СЕРТИФІКАТ № 0087/2022  

 

засвідчує що,  

 Шаповалова Тетяна Вікторівна 

взяла участь в обласному семінарі спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини та підвищила 

рівень суддівської кваліфікації зі спортивного туризму, 

теоретичної та практичної підготовки для організації і проведення змагань 

 
Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 26 годин (0,87 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 2022 року 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

   

СЕРТИФІКАТ № 0088/2022  

 

засвідчує що,  

 Матяшевська Оксана Василівна 

взяла участь в обласному семінарі спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини та підвищила 

рівень суддівської кваліфікації зі спортивного туризму, 

теоретичної та практичної підготовки для організації і проведення змагань 

 
Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 31 година (1,0 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 2022 року 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

   

СЕРТИФІКАТ № 0089/2022  

 

засвідчує що,  

 Масло Сергій Іванович 

взяв участь в обласному семінарі спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини та підвищив 

рівень суддівської кваліфікації зі спортивного туризму, 

теоретичної та практичної підготовки для організації і проведення змагань 

 
Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 31 година (1,0 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 2022 року 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

   

СЕРТИФІКАТ № 0090/2022  

 

засвідчує що,  

 Карамушка Олександр Вікторович 

взяв участь в обласному семінарі спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини та підвищив 

рівень суддівської кваліфікації зі спортивного туризму, 

теоретичної та практичної підготовки для організації і проведення змагань 

 
Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 31 година (1,0 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 2022 року 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

   

СЕРТИФІКАТ № 0091/2022  

 

засвідчує що,  

 Кожух Сергій Михайлович 

взяв участь в обласному семінарі спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини та підвищив 

рівень суддівської кваліфікації зі спортивного туризму, 

теоретичної та практичної підготовки для організації і проведення змагань 

 
Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 26 годин (0,87 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 2022 року 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

   

СЕРТИФІКАТ № 0092/2022  

 

засвідчує що,  

 Дудник Дар'я Романівна 

взяла участь в обласному семінарі спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини та підвищила 

рівень суддівської кваліфікації зі спортивного туризму, 

теоретичної та практичної підготовки для організації і проведення змагань 

 
Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 31 година (1,0 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 2022 року 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

   

СЕРТИФІКАТ № 0093/2022  

 

засвідчує що,  

 Чумаченко Катерина Володимирівна 

взяла участь в обласному семінарі спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини та підвищила 

рівень суддівської кваліфікації зі спортивного туризму, 

теоретичної та практичної підготовки для організації і проведення змагань 

 
Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 31 година (1,0 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 2022 року 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

   

СЕРТИФІКАТ № 0094/2022  

 

засвідчує що,  

 Пуха Микола Михайлович 

взяв участь в обласному семінарі спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини та підвищив 

рівень суддівської кваліфікації зі спортивного туризму, 

теоретичної та практичної підготовки для організації і проведення змагань 

 
Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 31 година (1,0 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 2022 року 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

   

СЕРТИФІКАТ № 0095/2022  

 

засвідчує що,  

 Боряк Микола Анатолійович 

взяв участь в обласному семінарі спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини та підвищив 

рівень суддівської кваліфікації зі спортивного туризму, 

теоретичної та практичної підготовки для організації і проведення змагань 

 
Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 10 годин (0,33 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 2022 року 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

   

СЕРТИФІКАТ № 0096/2022  

 

засвідчує що,  

 Роман Ірина Анатоліївна 

взяла участь в обласному семінарі спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини та підвищила 

рівень суддівської кваліфікації зі спортивного туризму, 

теоретичної та практичної підготовки для організації і проведення змагань 

 
Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 31 година (1,0 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 2022 року 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

   

СЕРТИФІКАТ № 0097/2022  

 

засвідчує що,  

 Забільський Вадим Володимирович 

взяв участь в обласному семінарі спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини та підвищив 

рівень суддівської кваліфікації зі спортивного туризму, 

теоретичної та практичної підготовки для організації і проведення змагань 

 
Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 31 година (1,0 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 2022 року 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

   

СЕРТИФІКАТ № 0098/2022  

 

засвідчує що,  

 Полонський Микола Миколайович 

взяв участь в обласному семінарі спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини та підвищив 

рівень суддівської кваліфікації зі спортивного туризму, 

теоретичної та практичної підготовки для організації і проведення змагань 

 
Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 31 година (1,0 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 2022 року 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

   

СЕРТИФІКАТ № 0099/2022  

 

засвідчує що,  

 Дрижирук Олександр Миколайович 

взяв участь в обласному семінарі спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини та підвищив 

рівень суддівської кваліфікації зі спортивного туризму, 

теоретичної та практичної підготовки для організації і проведення змагань 

 
Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 31 година (1,0 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 2022 року 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

   

СЕРТИФІКАТ № 0100/2022  

 

засвідчує що,  

 Копилець Євгеній Вікторович 

взяв участь в обласному семінарі спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини та підвищив 

рівень суддівської кваліфікації зі спортивного туризму, 

теоретичної та практичної підготовки для організації і проведення змагань 

 
Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 31 година (1,0 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 2022 року 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

   

СЕРТИФІКАТ № 0101/2022  

 

засвідчує що,  

 Довгополик Єлизавета Сергіївна 

взяла участь в обласному семінарі спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини та підвищила 

рівень суддівської кваліфікації зі спортивного туризму, 

теоретичної та практичної підготовки для організації і проведення змагань 

 
Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 31 година (1,0 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 2022 року 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

   

СЕРТИФІКАТ № 0102/2022  

 

засвідчує що,  

 Кузнєцов Олександр Олександрович 

взяв участь в обласному семінарі спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини та підвищив 

рівень суддівської кваліфікації зі спортивного туризму, 

теоретичної та практичної підготовки для організації і проведення змагань 

 
Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 26 годин (0,87 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 2022 року 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

   

СЕРТИФІКАТ № 0103/2022  

 

засвідчує що,  

 Зимогляд Євгеній Вікторович 

взяв участь в обласному семінарі спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини та підвищив 

рівень суддівської кваліфікації зі спортивного туризму, 

теоретичної та практичної підготовки для організації і проведення змагань 

 
Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 26 годин (0,87 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 2022 року 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

   

СЕРТИФІКАТ № 0104/2022  

 

засвідчує що,  

 Лебідько Олександр Володимирович 

взяв участь в обласному семінарі спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини та підвищив 

рівень суддівської кваліфікації зі спортивного туризму, 

теоретичної та практичної підготовки для організації і проведення змагань 

 
Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 26 годин (0,87 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 2022 року 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

   

СЕРТИФІКАТ № 0105/2022  

 

засвідчує що,  

 Шлапко Валентина Олексіївна 

взяла участь в обласному семінарі спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини та підвищила 

рівень суддівської кваліфікації зі спортивного туризму, 

теоретичної та практичної підготовки для організації і проведення змагань 

 
Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 31 година (1,0 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 2022 року 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

   

СЕРТИФІКАТ № 0106/2022  

 

засвідчує що,  

 Іващенко Микола Анатолійович 

взяв участь в обласному семінарі спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини та підвищив 

рівень суддівської кваліфікації зі спортивного туризму, 

теоретичної та практичної підготовки для організації і проведення змагань 

 
Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 31 година (1,0 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 2022 року 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

   

СЕРТИФІКАТ № 0107/2022  

 

засвідчує що,  

 Гармаш Марина Сергіївна 

взяла участь в обласному семінарі спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини та підвищила 

рівень суддівської кваліфікації зі спортивного туризму, 

теоретичної та практичної підготовки для організації і проведення змагань 

 
Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 15 годин (0,5 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 2022 року 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

   

СЕРТИФІКАТ № 0108/2022  

 

засвідчує що,  

 Діденко Максим Сергійович 

взяв участь в обласному семінарі спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини та підвищив 

рівень суддівської кваліфікації зі спортивного туризму, 

теоретичної та практичної підготовки для організації і проведення змагань 

 
Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 31 година (1,0 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 2022 року 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

   

СЕРТИФІКАТ № 0109/2022  

 

засвідчує що,  

 Гармаш Тарас Григорович 

взяв участь в обласному семінарі спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини та підвищив 

рівень суддівської кваліфікації зі спортивного туризму, 

теоретичної та практичної підготовки для організації і проведення змагань 

 
Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 26 годин (0,87 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 2022 року 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

   

СЕРТИФІКАТ № 0110/2022  

 

засвідчує що,  

 Перерва Інна Олександрівна 

взяла участь в обласному семінарі спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини та підвищила 

рівень суддівської кваліфікації зі спортивного туризму, 

теоретичної та практичної підготовки для організації і проведення змагань 

 
Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 10 годин (0,33 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 2022 року 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

   

СЕРТИФІКАТ № 0111/2022  

 

засвідчує що,  

 Тягай Валерій Борисович 

взяв участь в обласному семінарі спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини та підвищив 

рівень суддівської кваліфікації зі спортивного туризму, 

теоретичної та практичної підготовки для організації і проведення змагань 

 
Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 10 годин (0,33 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

   

СЕРТИФІКАТ № 0112/2022  

 

засвідчує що,  

 Мальований Микола Володимирович 

взяв участь в обласному семінарі спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини та підвищив 

рівень суддівської кваліфікації зі спортивного туризму, 

теоретичної та практичної підготовки для організації і проведення змагань 

 
Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 31 година (1,0 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

   

СЕРТИФІКАТ № 0113/2022  

 

засвідчує що,  

 Михасьов Євгеній Олександрович 

взяв участь в обласному семінарі спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини та підвищив 

рівень суддівської кваліфікації зі спортивного туризму, 

теоретичної та практичної підготовки для організації і проведення змагань 

 
Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 26 годин (0,87 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

   

СЕРТИФІКАТ № 0114/2022  

 

засвідчує що,  

 Бакляк Оксана Євгеніївна 

взяла участь в обласному семінарі спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини та підвищила 

рівень суддівської кваліфікації зі спортивного туризму, 

теоретичної та практичної підготовки для організації і проведення змагань 

 
Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 15 годин (0,5 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

   

СЕРТИФІКАТ № 0115/2022  

 

засвідчує що,  

 Сьомак Сергій Григорович 

взяв участь в обласному семінарі спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини та підвищив 

рівень суддівської кваліфікації зі спортивного туризму, 

теоретичної та практичної підготовки для організації і проведення змагань 

 
Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 15 годин (0,5 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

   

СЕРТИФІКАТ № 0116/2022  

 

засвідчує що,  

 Журавель Оксана Сергіївна 

взяла участь в обласному семінарі спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини та підвищила 

рівень суддівської кваліфікації зі спортивного туризму, 

теоретичної та практичної підготовки для організації і проведення змагань 

 
Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 10 годин (0,33 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

   

СЕРТИФІКАТ № 0117/2022  

 

засвідчує що,  

 Волторніст Олег Іванович 

взяв участь в обласному семінарі спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини та підвищив 

рівень суддівської кваліфікації зі спортивного туризму, 

теоретичної та практичної підготовки для організації і проведення змагань 

 
Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 10 годин (0,33 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

   

СЕРТИФІКАТ № 0118/2022  

 

засвідчує що,  

 Рогович Світлана Володимирівна 

взяла участь в обласному семінарі спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини та підвищила 

рівень суддівської кваліфікації зі спортивного туризму, 

теоретичної та практичної підготовки для організації і проведення змагань 

 
Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 31 година (1,0 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

   

СЕРТИФІКАТ № 0119/2022  

 

засвідчує що,  

 Нехода Іван Миколайович 

взяв участь в обласному семінарі спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини та підвищив 

рівень суддівської кваліфікації зі спортивного туризму, 

теоретичної та практичної підготовки для організації і проведення змагань 

 
Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 15 годин (0,5 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

   

СЕРТИФІКАТ № 0120/2022  

 

засвідчує що,  

 Коваленко Володимир Миколайович 

взяв участь в обласному семінарі спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини та підвищив 

рівень суддівської кваліфікації зі спортивного туризму, 

теоретичної та практичної підготовки для організації і проведення змагань 

 
Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 31 година (1,0 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

   

СЕРТИФІКАТ № 0121/2022  

 

засвідчує що,  

 Яцько Володимир Михайлович 

взяв участь в обласному семінарі спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини та підвищив 

рівень суддівської кваліфікації зі спортивного туризму, 

теоретичної та практичної підготовки для організації і проведення змагань 

 
Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 8 годин (0,27 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

   

СЕРТИФІКАТ № 0122/2022  

 

засвідчує що,  

 Тесля Світлана Юріївна 

взяла участь в обласному семінарі спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини та підвищила 

рівень суддівської кваліфікації зі спортивного туризму, 

теоретичної та практичної підготовки для організації і проведення змагань 

 
Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 26 годин (0,87 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

   

СЕРТИФІКАТ № 0123/2022  

 

засвідчує що,  

 Бондаренко-Бровко Марина Павлівна 

взяла участь в обласному семінарі спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини та підвищила 

рівень суддівської кваліфікації зі спортивного туризму, 

теоретичної та практичної підготовки для організації і проведення змагань 

 
Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 31 година (1,0 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

   

СЕРТИФІКАТ № 0124/2022  

 

засвідчує що,  

 Матвієць Олена Вадимівна 

взяла участь в обласному семінарі спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини та підвищила 

рівень суддівської кваліфікації зі спортивного туризму, 

теоретичної та практичної підготовки для організації і проведення змагань 

 
Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 26 годин (0,87 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

   

СЕРТИФІКАТ № 0128/2022  

 

засвідчує що,  

 Власенко Юрій Олексійович 

взяв участь в обласному семінарі спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини та підвищив 

рівень суддівської кваліфікації зі спортивного туризму, 

теоретичної та практичної підготовки для організації і проведення змагань 

 
Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 24 годин (0,8 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

   

СЕРТИФІКАТ № 0129/2022  

 

засвідчує що,  

 Криворучко Анатолій Вікторович 

взяв участь в обласному семінарі спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини та підвищив 

рівень суддівської кваліфікації зі спортивного туризму, 

теоретичної та практичної підготовки для організації і проведення змагань 

 
Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 8 годин (0,27 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

 
 

   
 

 
 

СЕРТИФІКАТ № 0125/2022  

 

засвідчує що,  

 Криворучко Анатолій Вікторович 

виконав освітню програму обласного семінару спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини як лектор  

 
 

Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 20 годин (0,67 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

 

   
 

 

 
СЕРТИФІКАТ № 0126/2022  

 

засвідчує що,  

 Власенко Юрій Олексійович 

виконав освітню програму обласного семінару спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини як лектор  

 
 

Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 12 годин (0,4 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 
Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР  

 
18 листопада 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 



 

 

   
 

 

 

 

СЕРТИФІКАТ № 0127/2022  

 

засвідчує що,  

 Ярошенко Юлія Олександрівна 

виконала освітню програму обласного семінару спортивних суддів змагань 

зі спортивного туризму – працівників освіти і науки Полтавщини як лектор  

 
 

Термін проведення: 01-18 листопада 2022 року 
Тривалість/обсяг: 12 годин (0,4 кредиту ЄКТС)  
Форма, вид: дистанційна, вебінар  
 
 

Виконувач обов’язків директора         Президент Федерації     

Андрій ПІВНЯК            Ольга СКЛЯР 
 
 

18 листопада 

Департамент освіти і науки 

Полтавської обласної військової адміністрації 

Комунальний заклад «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 

Полтавська обласна федерація 

Федерації спортивного туризму України 


