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ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНО-

ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ, ТУРИЗМУ І КРАЄЗНАВСТВА 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» 

 

НАКАЗ 

 

09.12.2021     м. Полтава      № 133 

 

Про підсумки І етапу змагань із 

туристських спортивних походів  

серед учнівської та студентської   

молоді за 2020-2021 навчальний рік 

 

Відповідно до Положення про змагання з туристських спортивних 

походів серед учнівської та студентської молоді, затвердженого Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 27.11.2015 № 1250, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 02.02.2016 за № 175/28305, та програми 

проведення 24 обласної туристської Спартакіади учнівської та студентської 

молоді Полтавщини, затвердженої наказом Департаменту освіти і науки 

Полтавської  обласної державної адміністрації від 02.02.2021 № 17 у період з 

06 до 10 грудня 2021 року відбулося суддівство І (обласного) етапу змагань з 

спортивних туристських походів серед учнівської та студентської молоді 

(далі – Змагання). 

На участь у І етапі змагань були заявлені 9 туристських груп, які 

надали для суддівства звіти 4 категорійних та 5 ступеневих походів, з яких 6 

звітів із пішохідного туризму, 1 – водного, 2 – велосипедного.  

На підставі результатів суддівства змагань з туристських спортивних 

походів серед учнівської та студентської молоді за 2020-2021 навчальний рік 
 

Н А К А З У Ю:  
 

1. Затвердити протокол суддівства змагань із туристських спортивних 

походів серед учнівської та студентської молоді за 2020-2021 навчальний рік 

(додаток 1). 
 

 2. Нагородити переможців змагань призами та грамотами 

Комунального закладу «Полтавський обласний центр національно-

патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради» (додаток 2). 

 



3. Нагородити призерів змагань грамотами Комунального закладу 

«Полтавський обласний центр національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради» 

(додаток 3). 

  
4. Нагородити грамотами Комунального закладу «Полтавський 

обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради» керівників 

туристських груп – переможців та призерів І етапу змагань з туристських 

спортивних походів серед учнівської та студентської молоді за 2020-2021 

навчальний рік (додаток 4). 
 

 5. Методисту КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР» Криворучку А. В.: 

 5.1. Проінформувати учасників І етапу змагань зі спортивних 

туристських походів про підсумки І етапу змагань. 

5.2. 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 до 01 

лютого 2022 року:  

- пішохідний похід ІІІ категорії складності по Українських Карпатах 

(керівник Криворучко А. В.); 

- пішохідний похід ІІ категорії складності по Українських Карпатах 

(керівник Бондаренко-Бровко М. П.); 

- пішохідний похід 3 ступеня складності Полтавщиною (керівник                 

Кожух С. М.); 

- водний похід І категорії складності по річці Ворскла (керівник                   

Дрижирук О. М.); 

- велосипедний похід І категорії складності Полтавщиною (керівник  

Масло С. І.). 
  

6. Керівникам закладів позашкільної освіти звернути увагу на 

важливість проведення категорійних та ступеневих походів з учнівською 

молоддю та участі у змаганнях зі спортивних туристських походів серед 

учнівської та студентської молоді. 
 

 7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Копильця Є. В. 

 

 

В. о. директора                     (підписано)                        Наталія ПОРУБАЙ   
  
 

  



 Додаток 1  

до наказу  

КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР»  

09.12.2021 № 133 

   

ПРОТОКОЛ 

І етапу (обласного) змагань з туристських спортивних походів 

серед учнівської та студентської молоді за 2020–2021 навчальний рік 
 

 

№ Заклад Регіон Керівник походу 
Район 

походу 

Се-

редня  

оцінка 

Міс- 

це 

Пішохідний туризм, походи ІІІ категорії складності 

1 КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР» КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР» 
Криворучко А.В. Українські 

Карпати 
114 1 

Пішохідний туризм, походи І категорії складності 

1 
КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР» КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР» 

Бондаренко- 

Бровко М.П. 

Українські 

Карпати 
108 1 

Пішохідний туризм, походи 3 ступеня складності 

1 КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР» КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР» 
Кожух С.М. Полтавська 

область 
101 1 

2 
Лубенський міський 

ДЮКСОТ «Валтекс» 
Лубенська ОТГ 

Полонський М.М. Українські 

Карпати 91 2 

3 КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР» КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР» 
Яковенко Ю.О. Полтавська 

область 
89 3 

4 КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР» КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР» 
Бондаренко- 

Бровко М.П. 

Полтавська 

область 
82 4 

Велосипедний туризм, походи І категорії складності 

1 КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР» КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР» Масло С.І. 
Полтавська   

область 
102 1 

Велосипедний туризм, походи 3 ступеня складності 

1 

Сенчанський БДЮТ 

Сенчанської сільської 

ради  

Сенчанська ОТГ Масло С.І. 
Полтавська   

область 
89 2 

Водний туризм, походи І категорії складності 

1 КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР» КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР» Дрижирук О.М. 
Полтавська 

область 
99 1 

 

 

Методист               (підписано)                              Анатолій КРИВОРУЧКО 

  



Додаток 2  

до наказу  

КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР» 

09.12.2021 № 133 

 

Список переможців І етапу змагань з туристських спортивних походів  

серед учнівської та студентської молоді за 2020-2021 навчальний рік, 

нагороджених грамотами Комунального закладу «Полтавський обласний 

центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства 

учнівської молоді Полтавської обласної ради» 

 
 

Серед пішохідних походів ІІІ категорії складності: 

– туристська група Комунального закладу «Полтавський 

обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради» 

(керівник Криворучко А. В., звіт за похід Українськими 

Карпатами) 

 

 

 

 

- за І місце 

серед пішохідних походів ІІ категорії складності: 

– туристська група Комунального закладу «Полтавський 

обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради» 

(керівник Бондаренко-Бровко М. П.,  звіт за похід Українськими 

Карпатами)                                             

 

 

 

 

- за І місце 

серед пішохідних походів 3 ступеня складності: 

– туристська група Комунального закладу «Полтавський 

обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради» 

(керівник Кожух С. М., звіт за похід Полтавщиною)                                                                          

 

 

 

- за І місце 

серед водних походів І категорії складності: 

– туристська група Комунального закладу «Полтавський 

обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради» 

(керівник Дрижирук О. М., звіт за похід на байдарках по річці 

Ворскла)                                             

 

 

 

 

- за І місце 

серед велосипедних походів І категорії складності: 

– туристська група Комунального закладу «Полтавський 

обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради» 

(керівник Масло С. І., звіт за похід Полтавщиною)                                                                         

 

 

 

- за І місце 

 

 

Методист               (підписано)                              Анатолій КРИВОРУЧКО 

 



Додаток 3  

до наказу  

КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР» 

09.12.2021 № 133 

 

Список призерів І етапу змагань з туристських спортивних походів  

серед учнівської та студентської молоді за 2020-2021 навчальний рік, 

нагороджених грамотами Комунального закладу «Полтавський обласний 

центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства 

учнівської молоді Полтавської обласної ради» 

 
 

Серед велосипедних походів 3 ступеня складності: 
– туристська група Сенчанського будинку дитячої та юнацької 

творчості Сенчанської сільської ради (керівник Масло С. І., звіт 

за похід по Полтавській області)  

 

 

- за ІІ місце                                                     

серед пішохідних походів ІІІ ступеня складності: 

– – туристська група Лубенського міського дитячо-юнацького 

клубу спортивного орієнтування і туризму «Валтекс» (керівник 

Полонський М. М., звіт за похід по Українських Карпатах)                                          

 

 

- за ІІ місце 

– туристська група Комунального закладу «Полтавський 

обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради» 

(керівник Яковенко Ю. О., звіт за похід Полтавщиною)                                           

                    

 

 

- за ІІІ місце 

 

 

Методист               (підписано)                              Анатолій КРИВОРУЧКО 

 

  



Додаток 4  

до наказу  

КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР» 

09.12.2021 № 133 

 

Список керівників туристських груп – переможців та призерів І етапу 

змагань  

з туристських спортивних походів серед учнівської та студентської молоді за 

2020-2021 навчальний рік, нагороджених грамотами Комунального закладу 

«Полтавський обласний центр національно-патріотичного виховання,  

туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради» 

 

1. Бондаренко-Бровко Марина Павлівна, керівник гуртків 

Комунального закладу «Полтавський обласний центр національно-

патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради». 

2. Дрижирук Олександр Миколайович, керівник гуртків Комунального 

закладу «Полтавський обласний центр національно-патріотичного 

виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної 

ради». 

3. Кожух Сергій Михайлович, керівник гуртків Комунального закладу 

«Полтавський обласний центр національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради». 

4. Криворучко  Анатолій Вікторович, методист Комунального закладу 

«Полтавський обласний центр національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради». 

5. Масло Сергій Іванович, керівник гуртків Комунального закладу 

«Полтавський обласний центр національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради». 

6. Полонський Микола Миколайович, методист Лубенського міського 

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

7. Яковенко Юрій Олександрович, керівника гуртків Комунального 

закладу «Полтавський обласний центр національно-патріотичного 

виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної 

ради». 

 

 

 

Методист               (підписано)                              Анатолій КРИВОРУЧКО 

 

 

 
 



 
 


