
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ  І  НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

 22.01.2018     м. Полтава      № 13 

 

Про підсумки І туру Всеукраїнського 

конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу  

експедицію учнівської молоді з активним  

способом пересування «Мій рідний край» за 2017 рік 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 04 лютого 2013 року № 286/22818 «Про затвердження Положення 

про Всеукраїнський конкурс на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію 

учнівської молоді з активним способом пересування «Мій рідний край», плану 

Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації у 

січні 2018 року було проведено суддівство звітів І туру Всеукраїнського 

конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з 

активним способом пересування «Мій рідний край» за 2017 рік (далі – 

Всеукраїнський конкурс).  

На підставі висновків суддівської колегії І туру Всеукраїнського конкурсу  

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Затвердити протокол І туру Всеукраїнського конкурсу за 2017 рік 

(додається). 

 

2. Нагородити призами та грамотами Полтавського обласного центру 

туризму і краєзнавства учнівської молоді: 

за І місце туристську групу Полтавського обласного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді за експедицію з географічного краєзнавства, що 

відповідає вимогам пішохідного походу другого ступеня складності за 

дослідження теми: «Річка Ворскла: геоморфологічний, гідрографічний аспекти, 

вплив природних та антропогенних чинників» (керівник Нікулін В.О.); 

за ІІ місце туристську групу Центру туризму, краєзнавства, спорту та 

екскурсій учнівської молоді Решетилівської міської ради за експедицію з 

етнографічного краєзнавства, що відповідає вимогам пішохідного походу 

першого ступеня складності за дослідження теми: «Традиційне народне житло 

південно-західної Решетилівщини» (керівник Купенко І.А.); 
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за ІІІ місце туристську групу Будинку дитячої та юнацької творчості 

Кременчуцької районної ради за експедицію з історичного краєзнавства, що 

відповідає вимогам пішохідного походу другого ступеня складності за 

дослідження теми: «Зникаючі села в долині річки Ворскла» (керівник  

Васильєва Т.М.). 

 

3. Нагородити грамотами Департаменту освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації керівників туристських груп – переможців та 

призерів Всеукраїнського конкурсу за 2017 рік: 

Васильєву Тамару Марківну, директора Будинку дитячої та юнацької 

творчості Кременчуцької районної ради; 

Купенка Ігоря Андрійовича, методиста Центру туризму, краєзнавства, 

спорту та екскурсій учнівської молоді Решетилівської міської ради; 

Нікуліна Василя Олексійовича, керівника гуртків Полтавського обласного 

центру туризму і краєзнавства учнівської молоді. 

 

4. Надіслати звіти туристських груп: Полтавського обласного центру 

туризму і краєзнавства учнівської молоді (керівник Нікулін В.О.), Будинку 

дитячої та юнацької творчості Кременчуцької районної ради (керівник 

Васильєва Т.М.), Центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської 

молоді Решетилівської міської ради (керівник Купенко І.А.) для участі у ІІ турі 

Всеукраїнського конкурсу. 

 

5. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 

виконкомів міських рад, об’єднаних територіальних громад, директорам 

районних та міських станцій (центрів) юних туристів сприяти залученню шкіл і 

позашкільних закладів до участі у Всеукраїнському конкурсі. 

 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор Департаменту 

освіти і науки О.В. Харченко 

 

 


