
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ   ОСВІТИ   І   НАУКИ 

 

НАКАЗ 
  

18.10.2017     м. Полтава     № 389 

  

Про підсумки 41 обласних змагань та 

семінару-практикуму з пішохідного  

туризму серед працівників освіти і науки  

 

 

 

Згідно з наказом Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 

28.09.2017,  № 362 у період з 13 по 15 жовтня 2017 року в с. Вельбівка Гадяцького 

району на базі Вельбівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів були проведені 

41 обласні змагання та  семінар-практикум з пішохідного туризму серед 

працівників освіти і науки.  

У семінарі-практикумі взяли участь 123 учасника з 12 делегацій з міста 

Горішні Плавні, Гадяцького, Зіньківського, Карлівського, Лохвицького, 

Машівського, Новосанжарського, Полтавського, Решетилівського, 

Чорнухинського районів, Глобинської об’єднаної територіальної громади, збірна 

команда Засульської об’єднаної територіальної громади та Лубенського району. 

Під час семінару-практикуму проведено практичні заняття з організації 

технічних етапів з пішохідного туризму та техніки їх подолання учасниками. 

62 педагоги взяли участь у змаганнях з пішохідного туризму, які включали  

особисто-командні змагання на дистанції «Смуга перешкод» та командні 

змагання зв’язок на дистанції «Крос-похід». 

У загальному заліку змагань перемогу здобула команда Решетилівського 

району. Другими стали педагоги збірної команди Засульської об’єднаної 

територіальної громади та Лубенського району, третіми – туристи Машівського 

району. 

Семінар-практикум та змагання дали можливість педагогам – туристським 

організаторам освітніх закладів підвищити майстерність з пішохідного туризму, 

обмінятися досвідом з туристсько-краєзнавчої роботи.  

На підставі пропозицій оргкомітету та головної суддівської колегії 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Затвердити підсумковий протокол 41 обласних змагань серед 

працівників освіти і науки з пішохідного туризму (додається). 
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2. Нагородити кубками та грамотами Департаменту освіти і науки  

обласної державної адміністрації: 

у спортивній програмі 

- команду  Решетилівського району     - за І місце  

- збірну команду Засульської об’єднаної територіальної громади 

 та Лубенського району               - за ІІ місце 

- команду Машівського району      - за ІІІ місце.  

 

3. Нагородити грамотами Полтавського обласного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді переможців та призерів: 

у командних змаганнях зв'язок на дистанції «Крос-похід»: 

- команду Решетилівського району      - за І місце 

- команду Гадяцького району                - за ІІ місце 

- збірну команду Засульської об’єднаної територіальної громади 

та Лубенського району                  - за ІІІ місце 

в особисто-командних змаганнях на дистанції «Смуга перешкод»: 

- збірну команду Засульської об’єднаної територіальної громади 

та Лубенського району                  - за І місце  

- команду Машівського району      - за ІІ місце 

- команду Решетилівського району      - за ІІІ місце.  

 

4. Нагородити грамотами Полтавського обласного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді переможців та призерів: 

у конкурсі фотографій 

- команду м. Горішні Плавні                         - за І місце 

- команду Машівського району      - за ІІ місце 

- збірну команду Засульської об’єднаної територіальної громади  

та Лубенського району                 - за ІІІ місце 

- Чорнухинського району                                                                    - за ІІІ місце  

у конкурсі  туристської пісні 

- команду Новосанжарського району     - за І місце 

- команду Гадяцького району                - за ІІ місце 

- збірну команду Засульської об’єднаної територіальної громади 

та Лубенського району        - за ІІІ місце.  

 

5. Нагородити медалями та грамотами Полтавського обласного центру 

туризму і краєзнавства учнівської молоді переможців та призерів: 

у командних змаганнях зв’язок на дистанції «Крос-похід»: 

Ткачука Сергія, вчителя Вовчицького ліцею  

  імені В.Ф. Мицика Лубенської районної ради                           - за І місце  

Іващенка Миколу, вчителя Литвяківської загальноосвітньої школи 

 І-ІІІ ступенів Засульської об’єднаної територіальної громади - за І місце 

Ткаченка Сергія, вчителя загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6  

м. Горішні Плавні                                                 - за ІІ місце.  

Рожкова Андрія, вчителя Дмитрівської середньої загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів Дмитрівської сільської ради  

Полтавської області                         - за ІІ місце 
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Зимогляда Євгенія, вчителя Покровської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів Решетилівської районної ради       - за ІІІ місце 

Калініченка Станіслава, вчителя Друголиманської загальноосвітньої  

школи І-ІІ ступенів Решетилівської районної ради    - за ІІІ місце.  

в особистих змаганнях на дистанції «Смуга перешкод»: 

Масла Сергія, керівника гуртків Сенчанського будинку  

дитячої та юнацької творчості Лохвицької районної ради  - за І місце 

Ткачука Сергія, вчителя Вовчицького ліцею  

  імені В.Ф. Мицика Лубенської районної ради                     - за ІІ місце 

Іващенка Миколу вчителя Литвяківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Засульської об’єднаної територіальної громади - за ІІІ місце 

Костюк Тамілу, директора Литвяківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Засульської об’єднаної територіальної громади - за І місце  

Круглякову Світлану, педагога-організатора Вовчицького ліцею  

імені В.Ф. Мицика Лубенської районної ради                              - за ІІ місце 

 Шлапко Валентину, заступника директора з навчально-виховної  

роботи Литвяківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Засульської  

об’єднаної територіальної громади                                               - за ІІІ місце.  

 

6. Винести подяку Департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації: 

за  сприяння в проведенні  обласних змагань та семінару-практикуму: 

  Гордієнку Олександру Петровичу, директору Вельбівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Гадяцького районної ради; 

Даниленко Наталії Олександрівні, виконувачу обов’язків начальника 

відділу освіти Гадяцької районної державної адміністрації; 

Павленко Оксані Павлівні, головному спеціалісту відділу освіти Гадяцької 

районної державної адміністрації. 

 

7. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій,  

виконкомів міських рад, об’єднаних територіальних громад звернути увагу на 

важливість участі у семінарах-практикумах та змаганнях з пішохідного туризму.  

 

 8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Виконувач обов’язків директора 

Департаменту освіти і науки                        Г.Б. Власюк             


