
 
 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(дванадцята сесія восьмого скликання)  
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
07 жовтня 2021 року 
 
Про роботу Дитячо-юнацького клубу  
спортивного орієнтування і туризму «Валтекс» 
 
 Заслухавши інформацію директора Дитячо-юнацького клубу 

спортивного орієнтування і туризму «Валтекс» Семенюти Григорія 

Олексійовича про роботу закладу, відповідно до Закону України «Про 

освіту», Закону України «Про позашкільну освіту», керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

міська рада вирішила: 
 

1. Інформацію директора Дитячо-юнацького клубу спортивного 

орієнтування і туризму «Валтекс» Семенюти Г.О. взяти до відома 

(інформація додається). 
2.   Директору Дитячо-юнацького клубу спортивного орієнтування і 

туризму «Валтекс» Семенюті Г.О.: 
- продовжувати здійснення реалізації державної політики у сфері 

позашкільної освіти; 
-   залучати вихованців до активної діяльності з вивчення історії рідного 

краю та довкілля, краєзнавчих досліджень; 
-  формувати знання, навички польових краєзнавчих досліджень;  
- створювати умови для набуття навичок і досвіду з туризму та 

краєзнавства, самореалізації і розвитку природних нахилів та інтересів, 

індивідуальних здібностей вихованців, успішного навчання юних 

спортсменів широкому арсеналу техніко-тактичних засобів спортивного 

орієнтування; 
- продовжувати роботу у напрямку формування у вихованців свідомого і 

відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я інших, навичок 

безпечної поведінки; 
- продовжувати здійснювати просвітницьку діяльність. 
  



 3. Організацію виконання цього рішення покласти на Управління освіти 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області (начальник Костенко М.В.) 
 4. Контроль   за   виконанням  цього  рішення  покласти  на заступника   

Лубенського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Харченко І.В. та постійну депутатську комісію з соціальної та гуманітарної 

політики, освіти та науки. 
 
 
Лубенський міський голова                                         Олександр ГРИЦАЄНКО   
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ПОГОДЖЕНО: 
 
 
Секретар Лубенської міської ради                                                 М.Ф. Комарова 
 
 
Заступник  міського  голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради 
Лубенської міської ради                                                                     І.В.Харченко  
 
 
Голова постійної депутатської комісії 
з соціальної та гуманітарної політики, 
освіти та науки                                                                                     С.І. Мисник 
 
 
Головний спеціаліст юридичного відділу 
виконавчого комітету    
Лубенської міської ради                                                         М.О. Євтушевський  
 
 
Начальник відділу організаційного 
забезпечення діяльності ради та ОСН 
виконавчогокомітету 
Лубенської міської ради                                                                  Н.М. Уварова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мирослав Костенко  77-386     



Пояснювальна записка 
до проєкту рішення сесії Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області 
від 07 жовтня 2021 року 

«Про роботу Дитячо-юнацького клубу спортивного орієнтування та 

туризму «Валтекс» 
 

Даний проєкт рішення розроблений Управлінням освіти виконавчого 

комітету Лубенської міської  ради Лубенського району Полтавської області з 

метою реалізації права дітей на позашкільну освіту. 
Одним із приорітетних завдань клубу є залучення дітей та підлітків до 

здорового способу життя, фізичного, морального, вольового та патріотичного 

виховання молодого покоління. Оволодіння основами спортивного 

орієнтування закладає основу для подальших занять спортивним 

орієнтуванням та іншими туристсько-прикладними видами спорту, 

забезпечує безпеку перебування в природному та урбаністичному середовищі 

в різних життєвих ситуаціях. 
 

 
Начальник Управління освіти                                          Мирослав КОСТЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Інформація 
про роботу Лубенського міського дитячо-юнацького клубу 

спортивного орієнтування і туризму «Валтекс» 
 

Протягом навчального року в клубі працювало 6 гуртків туристсько-
краєзнавчого профілю: спортивне орієнтування, спортивний туризм, 
географічне краєзнавство, екологічне краєзнавство, історичне краєзнавство та 
літературне краєзнавство. В гуртках отримують позашкільну освіту 90 учнів 

шкіл міста (по 15 в гуртку). 
Працювали 6 керівників гуртків: 2 – основні працівники (Семенюта Г.О.,  

гурток «Спортивне орієнтування» і Полонський М.М., гурток «Спортивний 

туризм») та 4 сумісники: 
«Географічне краєзнавство» - Яковенко Лариса Миколаївна, вчитель 

географії ЗОШ №3; 
«Історичне краєзнавство» - Іващенко Людмила Миколаївна», вчитель 

географії ЗОШ №8; 
«Екологічне краєзнавство» - Нелін Сергій Олександрович, вчитель 

географії ЗОШ №10; 
«Літературне краєзнавство» - Сагайдак Людмила Миколаївна, педагог-

організатор ЗОШ №7. 
Туризм – найефективніший засіб патріотичного, естетичного, культурного 

виховання учнівської молоді, її морального та фізичного загартування. Дитячо-
юнацький туризм стає пріоритетним напрямком у подальшому розвитку 

туризму і вихованні учнівської молоді. 
Метою роботи гуртків ДЮКСОТ «Валтекс» є створення умов, за яких 

розвиток туризму серед учнівської молоді стане одним з пріоритетних 

напрямків у всіх навчально-виховних закладах міста. 
Спортивне орієнтування – популярний вид спорту, який висуває високі 

вимоги щодо фізичної, теоретичної, тактико-технічної та психологічної 

підготовки юних спортсменів. Заняття спортивним орієнтуванням є дієвим 

засобом залучення дітей та підлітків до здорового способу життя, фізичного, 

морального, вольового та патріотичного виховання молодого покоління. 

Оволодіння основами спортивного орієнтування закладає основу для 

подальших занять спортивним орієнтуванням та іншими туристсько-
прикладними видами спорту, забезпечує безпеку перебування в природному та 

урбаністичному середовищі в різних життєвих ситуаціях. 
У жовтні 2020 р. клубом проведена Відкрита першість міста Лубен зі 

спортивного орієнтування, присвячена Дню захисника України. У змаганнях 

приймали участь вихованці клубу та орієнтувальники з Кременчука, Хоролу, 

Калайдинцівської ЗОШ. До Дня захисту дітей 30 травня 2021 р. проведено 

Відкриту першість міста зі спортивного орієнтування за участі всіх вихованців 

гуртків клубу, учнів Калайдинцівської школи та шкіл Хорольського району. В 

червні клубом, з 1991 року, проводяться Всеукраїнські змагання зі спортивного 

орієнтування «Кубок Пам’яті». 25-28 червня цього року змагання пройшли у 
лісових масивах Лубенщини за участі 255 спортсменів з 9 регіонів України та 

міста Києва. Щомісяця юні орієнтувальники ДЮКСОТ «Валтекс» беруть 

участь у навчально-тренувальних зборах по підготовці до чемпіонатів України, 



що проводяться в польових умовах. Проживання в наметах, приготування їжі 

на вогнищі загартовує фізично, розвиває витривалість. 
Вихованці гуртка спортивного орієнтування (керівник Семенюта Г.О.) 

протягом навчального року неодноразово перемагали у чемпіонатах України та 

області, всеукраїнських змаганнях а саме: 
ІІ загальнокомандне місце на Чемпіонаті України зі спортивного 

орієнтування у виді рогейн, 6 годин (вересень 2020 р.). 
ІІ загальнокомандне місце на Чемпіонаті України зі спортивного 

орієнтування у виді рогейн, 6 годин (квітень 2021 р.). 
Кращі результати в особистому заліку членів команди на Чемпіонатах 

України, Всеукраїнських змаганнях зі спортивного орієнтування:  
 Прізвище, ім’я Місця  

І ІІ ІІІ 
1. Теліпко Маргарита Григорівна 5 7 1 
2. Замахіна Тетяна Андріївна 2 5 2 
3. Мусієнко Денис Сергійович 2 2 - 
4. Руднєва Єлизавета Олександрівна 1 1 - 
5. Шило Ярослав Олегович 1 2 1 
6.  Захарчук Сергій Євгенійович 2 - - 
8. Мироненко Богдан Станіславович 1 1 1 
9. Корнієнко Юрій Сергійович 1 - - 
7. Слюсар Володимир Сергійович - 2 - 
10. Андрусенко Дар’я Юріївна - 1 - 
11. Науменко Ілона Ігорівна - - 1 
12. Шип Оксана Дмитрівна - - 1 
13. Мухін Максим Сергійович - - 1 
14. Полупанов Владислав Миколайович - - 1 
15. Фесенко Костянтин Миколайович - - 1 

3-4 вересня в Естонії пройшов чемпіонат Європи зі спортивного 

орієнтування (рогейн, 24 години) на якому вихованка клубу Теліпко Маргарита 

стала срібним призером. 
На сучасному етапі духовного відродження незалежної України 

невід’ємною складовою громадського руху та наукових досліджень є 

краєзнавство, спрямоване на відродження духовності, історичної пам’яті,  

формування у громадян і передусім у молоді любові до рідного краю, 

національного патріотизму, поваги до людини, відповідальності за збереження 

історико-культурного надбання. 
Протягом навчального року вихованці краєзнавчих гуртків брали участь у 

обласних та Всеукраїнських масових заходах, туристських походах і змаганнях. 

В грудні 2020 року проведено змагання відкритої особистої першості міста зі 

спортивного туризму (в приміщенні) за участю вихованців гуртків клубу та 

учнів шкіл міста. 
Пошукова група вихованців гуртка «Спортивний туризм» (Давиденко 

Єлизавета, Демиденко Анна, Педрига Євген, Слєпцов Сергій, Ступка Вікторія, 

Якименко Павло, кер. Полонський М.М.) у Всеукраїнській краєзнавчій 
експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» з роботою 
«Кам’яний Потік – мала річка моєї малої Батьківщини» стали переможцями 
обласного етапу і здобули друге місця в Україні. У Всеукраїнській краєзнавчій 



акції «Українська революція: 100 років надії і боротьби робота «Лубни в житті 

солдата Василя Стуса» перемогли на обласному етапі і здобули друге місце на 

всеукраїнському етапі. 
Вихованці краєзнавчих гуртків були активними учасниками обласної та 

Всеукраїнських краєзнавчих конференцій учнівської молоді, де їх роботи 

отримали високі оцінки. 
Туристські походи – це спосіб пізнання рідного краю. З рюкзаками за 

плечима юні туристи клубу побували в різних куточках нашої країни. В серпні 

цього року вихованці гуртка «Спортивний туризм» здійснити туристський 

похід ІІ категорії складності по Карпатах, подолавши майже 170 км. Вони 

сходили на гірські вершини, перебродили численні річки, проходили 

заболочені ділянки і зарості гірської сосни.  
 
У 2021-2022 н. році продовжують роботу 6 гуртків, які відвідують 90 учнів: 
«Спортивне орієнтування», керівник гуртка Семенюта Г.О., основний 

працівник: 
«Спортивний туризм», кер. Полонський М.М., основний;  
«Географічне краєзнавство», кер. Яковенко Л.М, сумісник; 
«Історичне краєзнавство», кер. Нелін С.О., сумісник; 
«Екологічне краєзнавство», кер. Білан Руслан Олексійович, вчитель 

біології ЗОШ №2, сумісник; 
«Спортивне орієнтування», кер. Крутій Сергій Володимирович, вчитель 

математики Калайдинцівської ЗОШ, сумісник. 
 

 
 

Директор  
ДЮКСОТ «Валтекс»     Григорій СЕМЕНЮТА 
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