
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

21.05.2019            м. Полтава     № 205 

 

Про підсумки ХVІ обласного  

зльоту юних туристів-краєзнавців 

 

 

 

Згідно з планом роботи Департаменту освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації  в період з 11 по 14 травня 2019 року на базі 

Полтавського обласного дитячого оздоровчого центру „Маяк” в с. Головач 

Полтавського району було проведено ХVІ обласний зліт юних туристів-

краєзнавців (далі – зліт). 

Програма зльоту включала: 

- роботу творчих майстерень із 6 напрямів краєзнавства: археології, 

геології, екології, географічного краєзнавства, історичного краєзнавства, 

фольклору та етнографії;  

- туристсько-краєзнавчий експедиційний маршрут; 

- конкурсну програму, до якої входила: „Краєзнавча вікторина 

присвячена подіям Революції Гідності” та творчий конкурс „Візитка команди”.  

Велику роботу з підготовки команд до зльоту провели: відділ освіти 

виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради, управління освіти 

виконавчого комітету Лубенської міської ради, відділ освіти, молоді, спорту, 

культури та туризму виконавчого комітету Решетилівської міської ради, відділ 

освіти Кобеляцької райдержадміністрації та відділ освіти, сім'ї, молоді та 

спорту виконавчого комітету Козельщинської селищної ради. 

Не підготували команди та не взяли участі у зльоті позашкільні заклади 

туристсько-краєзнавчого профілю: Станція юних туристів імені Давида 

Гурамішвілі м. Миргорода, Миргородська районна станція юних туристів, 

Решетилівський районний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді та 

Машівська районна станція юних туристів-краєзнавців. 

Переможцем зльоту у загальному заліку стала команда міста 

Решетилівки, друге місце посіла команда Лубенського міського дитячо-

юнацького клубу спортивного орієнтування і туризму „Валтекс”,  третє –

команда Кобеляцького району. 

На підставі зведеного протоколу змагань, ураховуючи пропозиції 

оргкомітету та головної суддівської колегії зльоту 
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Н А К А З У Ю : 
 

 1. Затвердити зведений протокол зльоту (додається). 
  

2. Нагородити переможця та призерів обласного зльоту в загальному 

заліку грамотами Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної 

адміністрації,  кубками  та призами: 

- команду міста Решетилівки – за І місце; 

- команду Лубенського міського дитячо-юнацького клубу спортивного 

орієнтування і туризму „Валтекс”  – за ІІ місце; 

- команду Кобеляцького району – за ІІІ місце. 
 

3. Нагородити переможців і призерів обласного зльоту грамотами 

Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді та 

призами за І місця у видах: 

у виді „Творчі майстерні”: 

- команду м. Решетилівки – за І місце; 

- команду Лубенського міського дитячо-юнацького клубу спортивного 

орієнтування і туризму „Валтекс”  – за ІІ місце; 

- команду Кобеляцького району – за ІІІ місце.  

у туристсько-краєзнавчому маршруті: 

- команду Лубенського міського дитячо-юнацького клубу спортивного 

орієнтування і туризму „Валтекс” – за І місце; 

- команду м. Решетилівки – за ІІ місце; 

- команду Кобеляцького району – за ІІІ місце.  

у загальному заліку конкурсної програми: 

- команду м. Горішні Плавні – за І місце;  

- команду м. Решетилівки – за ІІ місце;. 

 - команду Кобеляцького району – за ІІІ місце. 

у конкурсі „Краєзнавча вікторина присвячена подіям Революції 

Гідності”: 

- команду м. Горішні Плавні – за І місце; 

- команду Кобеляцького району  – за ІІ місце; 

- команду м. Решетилівського району ІІІ місце.  

у творчому конкурсі „Візитка команди”: 

- команду м. Решетилівки– за І місце; 

- команду м. Горішні Плавні – за  ІІ місце; 

- команду Кобеляцького району – за ІІІ місце. 
 

4. Нагородити грамотою Полтавського обласного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді команду Козельщинського будинку дитячої та 

юнацької творчості за активну участь у зльоті.  
 

 5. Нагородити грамотами Департаменту освіти і науки Полтавської 

облдержадміністрації керівників команд за результативну підготовку юних 

туристів-краєзнавців до зльоту: 

 Купенка Ігоря Андрійовича, керівника команди м. Решетилівки; 

 Лілу Олександра Михайловича, керівника команди Кобеляцького району; 
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 Полонського Миколу Миколайовича, керівника команди Лубенського 

міського дитячо-юнацького клубу спортивного орієнтування і туризму 

„Валтекс”; 

 Стаднікову Олену Володимирівну, керівника команди Кобеляцького 

району; 

 Ширшову Наталію Олександрівну, керівника команди м. Решетилівки. 

  

6. Оголосити подяку керівникам: відділу освіти виконавчого комітету 

Горішньоплавнівської міської ради (Щербині Л.О.), управління освіти 

виконавчого комітету Лубенської міської ради (Костенку М.В.), відділу освіти, 

молоді, спорту, культури та туризму виконавчого комітету Решетилівської 

міської ради (Тітіку М.С.), відділу освіти Кобеляцької райдержадміністрації 

(Коваль Н.М.), відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету 

Козельщинської селищної ради (Кабаченку О.С.) за організацію результативної 

участі команд в обласному зльоті. 

 

7. Вказати директорам позашкільних закладів туристсько-краєзнавчого 

профілю: Машівської районної станції юних туристів-краєзнавців  

(Дворніченку В.М.), Станції юних туристів імені Давида Гурамішвілі                     

м. Миргорода (Ніколаєнку В.Л.), Миргородської районної станції юних 

туристів (Чугую В.В.), Решетилівського районного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді (Карамушці О.В.) на невиконання наказу 

Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації від 

10.04.2019 № 142 „Про проведення ХVІ обласного зльоту юних туристів-

краєзнавців”. 

 

8. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій та 

виконкомів міських рад, об’єднаних територіальних громад сприяти дальшому 

поширенню пошуково-краєзнавчої роботи учнівської молоді з напрямів 

краєзнавства: геологія, археологія, екологія, історичне і географічне 

краєзнавство, фольклор та етнографія, забезпечувати участь команд в обласних 

туристсько-краєзнавчих заходах. 

 

 9. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника управління 

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

забезпечення Рибалка С.В. 

 

 

Директор Департаменту  

освіти і науки   О.В. Харченко 

      

 

 


