
 

 

 

 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

17.12.2021     м. Полтава     № 437 
 

Про підсумки І туру 

Всеукраїнського конкурсу на 

кращу туристсько-краєзнавчу 

експедицію учнівської молоді з 

активним способом пересування 

„Мій рідний край” за 2021 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”, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2013 року за                  

№ 286/22818, плану роботи Комунального закладу „Полтавський обласний 

центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської 

молоді Полтавської обласної ради” у грудні 2021 року було проведено 

суддівство звітів І туру конкурсу.  

Учнівськими колективами проводилася краєзнавча та пошуково-

дослідницька робота з вивчення історичного минулого, духовної та культурної 

спадщини українського народу, природного різноманіття рідного краю.  

На підставі висновків суддівської колегії І туру Всеукраїнського конкурсу 

на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним 

способом пересування „Мій рідний край” (далі – Конкурс) за 2021 рік 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити переможців Конкурсу грамотами Департаменту освіти і 

науки Полтавської обласної державної адміністрації: 

за І місце: 

- туристську групу Комунального закладу „Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської 

молоді Полтавської обласної ради”, що відповідає вимогам пішохідного походу 

другого ступеню складності за дослідження теми „Наслідки створення 

водосховищ на річці Ворскла” (керівник Нікулін В. О.); 

- туристську групу Дитячо-юнацького клубу спортивного орієнтування 

та туризму „Валтекс” Лубенської міської ради за експедицію з екологічного 

краєзнавства, що відповідає вимогам пішохідного походу третього ступеню 
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складності за дослідження теми: „Епілітні лишайники Горганського 

середньогір’я” (керівник Полонський М. М.). 

 

2. Нагородити грамотами Департаменту освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації керівників туристських груп – переможців та 

призерів Всеукраїнського конкурсу за 2021 рік: 

- Нікуліна Василя Олексійовича, керівника гуртків Комунального закладу 

„Полтавський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради”; 

- Полонського Миколу Миколайовича, методиста Дитячо-юнацького 

клубу спортивного орієнтування та туризму „Валтекс” Лубенської міської ради. 

 

3. Керівникам органів управління освітою, закладів освіти обласного 

підпорядкування проаналізувати результати Конкурсу та сприяти залученню 

шкіл і позашкільних закладів до участі у Всеукраїнському конкурсі. 

 

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора Департаменту – начальника управління освітньої діяльності            

Власюк Г. Б. 

 

 

Директор                                   Віта КОВАЛЬСЬКА   

 


