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Керівникам органів управління 

освітою 

 

Директорам закладів загальної 

середньої освіти обласного 

підпорядкування  

 

Директорам закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

 

Керівникам закладів вищої  та фахової 

передвищої освіти    

 

Директорам закладів позашкільної 

освіти 

 

 

Щодо проведення обласного семінару 

спортивних суддів змагань працівників 

освіти і науки Полтавщини зі спортивного  

туризму 

 

Відповідно до наказу Міністерства молоді та спорту України 

від 16.07.2013 №31 „Про затвердження Порядку присвоєння кваліфікаційних 

категорій спортивним суддям” (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 02.08.2013 за №1312/23844, плану роботи Комунального 

закладу „Полтавський обласний центр національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради” (далі – 

КЗ „ПОЦНПВТКУМПОР”) у період з 01 до18 листопада 2022 року в онлайн-

форматі спільно з Полтавською обласною федерацією Федерації спортивного 

туризму України буде проведено обласний семінар спортивних суддів змагань 

працівників освіти і науки Полтавщини зі спортивного туризму (далі – 

Семінар). 

21.10.2022 № 02.02-18/839  На №  від  



Семінар проводиться з метою підвищення рівня суддівської кваліфікації 

членів суддівських колегій змагань зі спортивного туризму, надання слухачам 

достатньої  теоретичної та практичної підготовки для організації та проведення 

змагань різного рівня, запровадження єдиних підходів до методики суддівства, 

обміну досвідом проведення змаганьз видів спортивного туризму. 

Захід буде проведено у форматі відеоконференції на платформі 

GoogleMeet. 

До участі у Семінарі запрошуються працівники закладів освіти – 

спортивні судді різних категорій. Реєстрація учасників Семінару до 28 жовтня 

2022 року за посиланням https://cutt.us/seminar_suddiv. 

Програма проведення та освітня програма заходу розміщені на 

офіційному сайті КЗ „ПОЦНПВТКУМПОР”. Матеріали Семінару доступні 

за посиланням https://cutt.us/seminar_materialy. 

Посилання на відео конференцію Семінару буде надіслано на вказану при 

реєстрації електронну адресу. 

За підсумками семінару учасникам буде видано сертифікати, які можуть 

бути зараховані як підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників (постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 

№ 800). 

Координатори заходу − методисти КЗ „ПОЦНПВТКУМПОР” 

Криворучко Анатолій Вікторович, контактні телефони: (095) 184 36 89, (068) 

736 96 67;  

Бондаренко-Бровко Марина Павлівна, контактний телефон: (050) 268 90 50.  

 

 

 

 

 

 

Директор        Євген КОНЧАКОВСЬКИЙ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Яновська (0532)52 29 48 

https://cutt.us/seminar_suddiv
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