
 

 

 
 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

16.12.2019     м. Полтава     № 443 
 

Про підсумки 24 відкритого 

Чемпіонату області з пішохідного 

туризму в приміщенні 
 

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 

державної адміністрації від 01.11.2019 № 387 „Про проведення 24 відкритого 

Чемпіонату області з пішохідного туризму в приміщенні” у період з 06 до        

08 грудня 2019 року на базі опорного закладу „Вовчицька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів-ліцей імені В.Ф. Мицика Лубенської районної ради 

Полтавської області” був проведений 24 відкритий Чемпіонат області з 

пішохідного туризму в приміщенні. 

У змаганнях взяли участь 175 учасників з 7 команд старшої та 13 команд 

середньої вікових груп з міст Горішніх Плавнів, Лубен, Миргорода, Полтави, 

Лохвицького, Лубенського, Машівського, Миргородського, Решетилівського 

районів, Засульської, Михайлівської, Сенчанської об’єднаних територіальних 

громад та Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства учнівської 

молоді. 

Програма складалась з особисто-командних та командних змагань на 

дистанціях першого, другого та третього класів „Смуга перешкод”. 

У загальному заліку перемогли команди: Михайлівської об’єднаної 

територіальної громади (тренер Свистун С.М.) серед команд старшої вікової 

групи, міста Миргорода (тренер Качур О.В.) серед команд середньої вікової 

групи.  

Відповідно, другі і треті місця у старшій віковій групі зайняли команди 

Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді 

(тренер Криворучко А.В.), м. Миргорода (тренер Ошека О.В.); у середній 

віковій групі команди – Михайлівської об’єднаної територіальної громади 

(тренер Свистун С.М.),  Машівської районної станції юних туристів-

краєзнавців (тренер Дворніченко В.М.). 

На підставі підсумкових протоколів змагань, враховуючи пропозиції 

оргкомітету та головної суддівської колегії 
 

НАКАЗУЮ:         

  

1. Затвердити зведений протокол 24 відкритого Чемпіонату області з 

пішохідного туризму в приміщенні у старшій та середній вікових групах 

(додається). 
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 2. Нагородити кубками та грамотами Департаменту освіти і науки  

Полтавської обласної державної адміністрації переможців і призерів у 

загальному заліку: 

старша вікова група: 

          команду Михайлівської об’єднаної територіальної 

громади Машівського району (тренер Свистун С.М.)               - за І місце 

 команду Полтавського обласного центру туризму 

і краєзнавства учнівської молоді (тренер Криворучко А.В.)      - за ІІ місце   

команду м. Миргорода (тренер Ошека О.В.)                 - за ІІІ місце 

середня вікова група: 

          команду м. Миргорода (тренер Качур О.В.)                   - за І місце 

 команду Михайлівської об’єднаної територіальної 

громади Машівського району (тренер Свистун С.М.)              - за ІІ місце 

 команду  Машівської районної станції юних 

туристів-краєзнавців (тренер Дворніченко В.М.)   - за ІІІ місце 

 

3. Нагородити переможців та призерів медалями та грамотами 

Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді: 

в особисто-командних змаганнях на дистанції „Смуга перешкод”:   

старша вікова група: 

команду м. Миргорода       - за І місце 

 команду Полтавського обласного центру туризму 

і краєзнавства учнівської молоді                         - за ІІ місце 

          команду Михайлівської об’єднаної територіальної  

громади Машівського району      - за ІІІ місце 

середня вікова група: 

 команду Михайлівської об’єднаної  

територіальної громади Машівського району    - за І місце 

 команду  м. Миргорода                 - за ІІ місце 

 команду Решетилівського району     - за ІІІ місце 

в командних змаганнях на дистанції „Смуга перешкод”: 

старша вікова група: 

за І місце команду Михайлівської об’єднаної територіальної громади 

Машівського району та її учасників: Білого Владислава, Внучко Наталію, 

Мельник Єлизавету, Плескача Давіда, Свистуна Максима, Халепу Дарину; 

за ІІ місце команду Лубенського районного центру дитячої та юнацької 

творчості та її учасників: Безкровного Богдана, Вольську Інну, Копайленко 

Анну, Кочергу Юрія, Литвиненка Дмитра, Мищенка Ярослава; 

 за ІІІ місце команду Полтавського обласного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді та її учасників: Гришко Яну, Могилата Романа, 

Перерву Інну, Порутчика Максима, Черкасову Анастасію, Чопівського Богдана; 

середня вікова група: 

 за І місце команду м. Миргорода та її учасників: Дубину Діану, 

Неводничого Олександра, Нестеренка Назара, Маньківську Вікторію, 

Москаленка Романа, Соснова Станіслава; 
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         за ІІ місце команду Михайлівської об’єднаної територіальної громади 

Машівського району та її учасників: Краєва Богдана, Лозову Юлію, 

Панкратьєву Яну, Халепу Діану, Шийку Дмитра, Фисуна Андрія; 

 за ІІІ місце команду Миргородського району та її учасників: Борисенко 

Анастасію, Гарбузенко Марію, Гужева Артема, Панченко Дарину, Савченка 

Артема, Стороженко Крістіну. 

  

4. Нагородити медалями та грамотами Полтавського обласного центру 

туризму і краєзнавства учнівської молоді в особистій першості:  

серед дівчат старшої вікової групи: 

 Перерву Інну,  студентку Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка – за І місце; 

 Халепу Дарину, ученицю Ряськівського навчально-виховного комплексу 

„заклад загальної середньої освіти - заклад дошкільної освіти” Михайлівської 

сільської ради Машівського району Полтавської області – за ІІ місце; 

          Гришко Яну, ученицю комунального закладу „Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 Полтавської міської ради 

Полтавської області”  – за ІІІ місце; 

серед хлопців старшої вікової групи: 

Коваленка Олександра, вихованця станції юних туристів імені Давида 

Гурамішвілі м. Миргорода – за І місце; 

 Бохмана Євгена, вихованця станції юних туристів імені Давида 

Гурамішвілі м. Миргорода – за ІІ місце; 

          Мищенка Ярослава, вихованця Лубенського районного центру дитячої та 

юнацької творчості – за ІІІ місце;   

серед дівчат середньої вікової групи: 

 Маньківську Вікторію, ученицю Миргородської гімназії імені                   

Т.Г. Шевченка Миргородської міської ради – за І місце; 

 Голобородько Анну, ученицю „Опорного навчального закладу 

Покровська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Решетилівської районної ради 

Полтавської області” – за ІІ місце; 

 Халепу Діану, ученицю Ряськівського навчально-виховного комплексу 

„заклад загальної середньої освіти - заклад дошкільної освіти” Михайлівської 

сільської ради Машівського району Полтавської області – за ІІІ місце; 

серед хлопців середньої вікової групи: 

 Неводничого Олександра, учня Миргородської гімназії імені                     

Т.Г. Шевченка Миргородської міської ради – за І місце;  

 Подушина Станіслава, учня Кошманівського навчально-виховного 

комплексу „загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний 

навчальний заклад” Машівської районної ради Полтавської області, вихованця 

Машівської районної станції юних туристів-краєзнавців – за ІІ місце. 

          Шийку Дмитра, учня Михайлівського опорного закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Михайлівської сільської ради Машівського 

району Полтавської області – за ІІІ місце; 
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5. Нагородити грамотами Департаменту освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації за якісну підготовку команди до змагань: 

Дворніченка Віталія Миколайовича, тренера команди Машівської 

районної станції юних туристів-краєзнавців середньої вікової групи; 

Качур Олександру Вікторівну, тренера команди м. Миргорода середньої 

вікової групи; 

Криворучка Анатолія Вікторовича, тренера команди Полтавського 

обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді старшої вікової 

групи; 

Ошеку Олену Володимирівну, тренера команди м. Миргорода старшої 

вікової групи; 

Свистуна Сергія Миколайовича, тренера команди Михайлівської 

об’єднаної територіальної громади Машівського району середньої та старшої 

вікових груп. 

 

6. Винести подяку Департаменту освіти і науки  Полтавської обласної 

державної адміністрації: 

за  сприяння у проведенні Чемпіонату: 

 Костюку Володимиру Вікторовичу, директору опорного закладу 

„Вовчицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей імені В.Ф. Мицика 

Лубенської районної ради Полтавської області”; 

 за  високий рівень суддівства  Чемпіонату: 

          Карамушці Олександру Вікторовичу, директору Решетилівського 

районного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді; 

          Шлапко Валентині Олексіївні, вчителю опорного закладу „Вовчицька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей імені В.Ф. Мицика Лубенської 

районної ради Полтавської області”. 

 

7. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 

виконкомів міських рад, об’єднаних територіальних громад звернути увагу на 

важливість участі у чемпіонатах області серед учнівської молоді з пішохідного 

туризму.  

 

8. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника управління 

позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти та правового 

забезпечення Рибалка С.В. 

 

 

Директор О. ХАРЧЕНКО     
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Додаток   

до наказу Департаменту  

освіти і науки  

16 грудня 2019 № 443 

 

ЗВЕДЕНИЙ ПРОТОКОЛ 

24 відкритого Чемпіонату області з пішохідного туризму в приміщенні 

 

Старша вікова група 
 

№ 

п/п Команда 

Особиста 

дистанція 

„Смуга 

перешкод” 

Командна 

дистанція 

„Смуга 

перешкод” 

Сума 

місць 
Місце 

1 
Михайлівська об’єднана 

територіальна громада 
3 1 4 1 

2 

Полтавський обласний 

центр туризму і краєзнавства 

учнівської молоді 
2 3 5 2 

3 м. Миргород 1 4 5 3 

4 

Лубенський районний центр 

дитячої та юнацької 

творчості 
4 2 6 4 

5 

Лохвицький міський центр 

дитячої та юнацької 

творчості 
5 - 5 5 

6  Засульська сільська рада 6 - 6 6 

7 

Лубенський міський дитячо-

юнацький клуб спортивного 

орієнтування і туризму 

„Валтекс” 

7 - 7 7 

 

Середня вікова група 
 

№ 

п/п 
Команда 

Особиста 

дистанція 

„Смуга 

перешкод” 

Командна 

дистанція 

„Крос-похід” 

Сума 

місць 
Місце 

1 м. Миргород 2 1 3 1 

2 
Михайлівська об’єднана 

територіальна громада 1 2 3 2 
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3 
Машівська районна станція 

юних туристів-краєзнавців 4 4 8 3 

4 Миргородський район  6 3 9 4 

5 

Лубенський районний центр 

дитячої та юнацької 

творчості 
5 5 10 5 

6 Решетилівський район 3 9 12 6 

7 

Полтавський обласний центр 

туризму і краєзнавства 

учнівської молоді-1 
7 6 13 7 

8 м.Горішні Плавні 8 7 15 8 

9 

Полтавський обласний центр 

туризму і краєзнавства 

учнівської молоді-2 
10 8 18 9 

10 

Сенчанський будинок 

дитячої та юнацької 

творчості 
11 10 21 10 

11 
Полтавський міський центр 

позашкільної освіти 9 - 9 11 

12 

Опорний заклад 

„Новооріхівський ліцей 

імені О.Г. Лелеченка” 

Лубенського району 

12 - 12 12 

13 

Лубенський міський дитячо-

юнацький клуб спортивного 

орієнтування і туризму 

„Валтекс” 

13 - 13 13 

 

 

Директор Полтавського обласного  

центру туризму і краєзнавства  

учнівської молоді                               (підписано) С. Комісар  
 


