
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ  І  НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

23.12.2016      м.Полтава     № 464 

            

Про підсумки 20 обласної  

туристської Спартакіади  

учнівської та студентської  

молоді Полтавщини 

 

 

Відповідно до «Положення про обласну туристську Спартакіаду 

учнівської молоді Полтавщини», затвердженого наказом Департаменту освіти і 

науки Полтавської обласної державної адміністрації від 11.01.2013 № 9, 

зареєстрованого в Полтавському Головному управлінні юстиції 14.01.2013 за 

№1/1937, наказу Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної 

адміністрації від 09.02.2015 № 43, зареєстрованого в Полтавському Головному 

управлінні юстиції 14.02.2015 за № 15/2159 «Про внесення змін до наказу від  

11 січня 2013 року № 9 «Про затвердження Положення про обласну туристську 

Спартакіаду учнівської молоді Полтавщини» та відповідно до наказу 

Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації від 

29.12.2015  № 455 «Про затвердження Головної суддівської колегії та Програми 

20 обласної туристської Спартакіади учнівської та студентської молоді 

Полтавщини» протягом 2016 року проведені змагання 20 обласної  туристської 

Спартакіади учнівської та студентської молоді Полтавщини (далі – 

Спартакіада). 

 В залік Спартакіади ввійшли 12 змагань за участі 18 команд середньої 

вікової групи та 11 змагань за участі 16 команд старшої вікової групи, які 

представляли міста і райони  області, Полтавський обласний центр туризму і 

краєзнавства учнівської молоді. 

 Велику підтримку та допомогу з організації та проведенні змагань, які 

увійшли до заліку Спартакіади, надали органи управління освітою виконавчих 

комітетів Лубенської, Миргородської, Полтавської міських рад, Карлівської, 

Кобеляцької, Чорнухинської райдержадміністрацій, Кобеляцька районна 

станція юних туристів, Лубенський міський дитячо-юнацький клуб 

спортивного орієнтування і туризму «Валтекс», Миргородська міська станція 

юних туристів, Полтавський міський центр позашкільної освіти, Карлівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3, комунальний заклад «Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №15 Полтавської міської ради Полтавської 

області»,  Розсошенська гімназія Полтавського району.    
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  Переможцями та призерами 20 обласної туристської Спартакіади 

учнівської та студентської молоді Полтавщини стали команди: 

- у середній віковій групі – Полтавського обласного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді, Кобеляцького району, Лубенського району; 

- у старшій віковій групі – Полтавського обласного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді, Лубенського району, міста Миргорода. 

  Результативну участь в змаганнях 20 Спартакіади показали команди міст: 

Горішніх Плавнів, Лубен, Полтави та Лохвицького, Новосанжарського, 

Машівського, Решетилівського районів. 

Не брали участі у жодних змаганнях Спартакіади команди: міст Гадяча, 

Кременчука та Великобагачанського, Гадяцького, Глобинського, Зіньківського, 

Козельщинського, Котелевського, Кременчуцького, Оржицького, Полтавського, 

Семенівського та Шишацького районів.  

  На підставі підсумкових протоколів змагань 20 обласної туристської 

Спартакіади учнівської та студентської молоді Полтавщини, 

        

Н А К А З У Ю: 

 

 1. Затвердити підсумковий протокол результатів 20 обласної туристської 

Спартакіади учнівської та студентської молоді Полтавщини середньої і старшої 

вікових груп у командному заліку (додається). 

 

 2. Нагородити команди переможці та призери кубками та грамотами, а  

тренерів команд грамотами Департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації: 

 у середній віковій групі: 

- команду Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді та її тренера  Криворучка Анатолія  Вікторовича, методиста 

Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді – за І 

місце; 

- команду Кобеляцького району (Кобеляцької районної станції юних 

туристів) та її тренерів: Кордіяка Ігоря Костянтиновича, керівника гуртків 

Кобеляцької районної станції юних туристів та Лілу Олександра Михайловича, 

керівника гуртків Кобеляцької районної станції юних туристів – за ІІ місце; 

- команду Лубенського району та її тренера Баранова Олексія 

Анатолійовича, вчителя Литвяківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Лубенської районної ради – за ІІІ місце; 

у старшій віковій групі: 
- команду Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді та її тренерів: Криворучка Анатолія  Вікторовича, методиста 

Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді та 

Сердюк Надію Яківну, керівника гуртків Полтавського обласного центру 

туризму і краєзнавства учнівської молоді – за І місце; 

- команду Лубенського району та її тренера Баранова Олексія 

Анатолійовича, вчителя Литвяківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Лубенської районної ради – за ІІ місце; 
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- команду міста Миргорода (Миргородської міської станції юних 

туристів) та її тренера Ошеку Олену Володимирівну, керівника гуртків 

Миргородської міської станції юних туристів – за ІІІ місце. 

 

3. Нагородити медалями та грамотами Полтавського обласного центру 

туризму і краєзнавства учнівської молоді переможців та призерів в особистому 

заліку: 

у середній віковій групі серед дівчат: 

- Талдикіну Наталію, вихованку Кобеляцької районної  

станції юних туристів, ученицю Бутенківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

імені Ю.П.Дольд-Михайлика Кобеляцької районної ради   - за І місце 

- Дудник Дар’ю, вихованку Полтавського обласного  

центру туризму і краєзнавства учнівської молоді,  

ученицю комунального закладу «Полтавська  

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №15 Полтавської 

міської ради Полтавської області»                     - за ІІ місце 

- Біленко Анастасію, вихованку Полтавського обласного  

центру туризму і краєзнавства учнівської молоді,  

ученицю комунального закладу «Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №15 Полтавської 

міської ради Полтавської області»                     - за ІІІ місце 

у середній віковій групі серед хлопців: 
- Портяного Сергія, вихованця Сенчанського будинку 

дитячої та юнацької творчості Лохвицької районної 

ради, учня Сенчанської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Лохвицької районної ради                        - за І місце 

- Стрюка Максима, вихованця Кобеляцької районної 

станції юних туристів, учня Бутенківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів імені Ю.П.Дольд-Михайлика  

Кобеляцької районної ради                         - за ІІ місце 

- Шаровського Дмитра, вихованця Кобеляцької районної 

станції юних туристів, учня Бутенківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів імені Ю.П.Дольд-Михайлика 

Кобеляцької районної ради                                   - за ІІІ місце 

у старшій віковій групі серед дівчат: 
- Оне Ольгу-Валентину, вихованку Миргородської  

міської станції юних туристів                           - за І місце 

- Перерву Інну, вихованку Полтавського міського центру 

позашкільної освіти, ученицю комунального закладу 

«Полтавська гімназія №21 Полтавської міської ради  

Полтавської області»                                      - за ІІ місце 

- Танько Анастасію, вихованку Полтавського обласного  

центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, ученицю 

комунального закладу «Полтавська гімназія №32  

Полтавської міської ради Полтавської області»       - за ІІІ місце 
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у старшій віковій групі серед хлопців: 
- Кусайка Богдана, вихованця Кобеляцької районної 

станції юних туристів, учня Бутенківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів імені Ю.П.Дольд-Михайлика  

Кобеляцької районної ради                      - за І місце 

- Федя Володимира, вихованця Кобеляцької районної 

станції юних туристів, учня Бутенківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів імені Ю.П.Дольд-Михайлика 

 Кобеляцької районної ради                    - за ІІ місце 

- Шинкаренка Олександра, вихованця Миргородської  

міської станції юних туристів, учня Миргородської  

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №5       - за ІІІ місце. 

 

 4. Оголосити подяку Департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації керівникам органів управління освітою виконавчих комітетів 

Лубенської (Костенко М.В.), Миргородської (Колибельник Т.М.), Полтавської 

(Дороховій Н.Г.) міських рад, Карлівської (Сліпцовій Л.М.), Кобеляцької 

(Коваль Н.М.), Лубенської (Білокінь Ю.М.), Чорнухинської (Семегал І.М.) 

райдержадміністрацій, директорам Кобеляцької районної станції юних туристів 

(Шабалтію М.П.), Лубенського міського дитячо-юнацького клубу спортивного 

орієнтування і туризму «Валтекс» (Семенюті Г.О.), Миргородської міської 

станції юних туристів (Ніколаєнку В.Л.), Полтавського міського центру 

позашкільної освіти (Семеняці Л.В.), Бутенківської загальноосвітньої школи    

І-ІІІ ступенів імені Ю.П.Дольд-Михайлика Кобеляцької районної ради 

(Журавлю Г.В.), Литвяківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Лубенської районної ради (Костюк Т.Л.), Карлівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №3 (Таран О.В.), комунальному закладу «Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №15 Полтавської міської ради Полтавської 

області» (Боряк Л.І.), Розсошенської гімназії Полтавської районної ради 

(Тягнирядно Т.П.) за сприяння й допомогу в проведенні змагань та 

результативні виступи команд під час проведення 20 обласної туристської 

Спартакіади учнівської та студентської молоді Полтавщини.  

         

  5. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 

виконкомів міських рад, об’єднаних територіальних громад провести 

відповідну роботу із залучення учнівської молоді до участі в змаганнях            

21 обласної туристської Спартакіади учнівської та студентської молоді 

Полтавщини 2017 року. 

 

 6. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Полтавського 

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

 

 

Директор Департаменту  

освіти і науки  О.В.Харченко 
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       Додаток 

       до наказу Департаменту освіти і  

       науки облдержадміністрації 

       23.12.2016  № 464 

 

Підсумковий протокол результатів  

20 обласної туристської Спартакіади учнівської та студентської молоді 

Полтавщини 
 

№ 
п/п 

Команда 
Середня вікова група Старша вікова група 

сума очок місце сума очок місце 

1 м. Полтава 243,5 4 246,5 5 

2 м. Кременчук     

3 м.Гадяч     

4 м. Горішні Плавні 155 8 81 10 

5 м. Лубни 95,5 9 171,25 8 

6 м. Миргород 233,5 6 288,5 ІІІ 

7 Великобагачанський район     

8 Гадяцький район     

9 Глобинський район     

10 Гребінківський район 19,5 17   

11 Диканьський район 29 15 15 16 

12 Зінківський район     

13 Карлівський район 
  

40 12 

14 Кобеляцький район 317 ІІ 198 6 

15 Козельщинський район   
  

16 Котелевський район     

17 Кременчуцький район     

18 Лохвицький район 241,5 5 32 14 

19 Лубенський район 301 ІІІ 295 ІІ 

20 Машівський район 48 12 252,25 4 

21 Миргородський район 27 16 30 15 

22 Новосанжарський район 207 7 176 7 

23 Оржицький район      

24 Пирятинський район  52,5 11 51,5 11 

25 Полтавський район  
    

26 Решетилівській район  46,5 13 115 9 

27 Семенівський район      

28 Хорольський район  75 10 33 13 

29 Чорнухинський район  42 14   

30 Чутівський район  13 18   

31 Шишацький район     

32 Полтавський обласний центр 

туризму і краєзнавства учнівської 

молоді  

335,5 І 322,5 І 

 
 

Директор Полтавського обласного                                                                     

центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді  С.В.Комісар  
 


