
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНО-

ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ, ТУРИЗМУ І КРАЄЗНАВСТВА 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» 

 

НАКАЗ 

 

17.05.2021             м. Полтава     № 49 

 

Про підсумки ХVІІ обласного  

зльоту юних туристів-краєзнавців 

 

Згідно з планом роботи Комунального закладу „Полтавський обласний 

центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської 

молоді Полтавської обласної ради”, відповідно до Положення про 

Всеукраїнський зліт юних туристів-краєзнавців, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 05 червня 2013 року № 684 та 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 1046/23578 від 20 червня 

2013 року в період квітня-травня 2021 року у форматі онлайн із використанням 

дистанційних технологій освіти було проведено ХVІІ обласний зліт юних 

туристів-краєзнавців (далі – зліт). 

Програма зльоту включала: 

- роботу творчих майстерень за 6 напрямами: археології, географічного 

краєзнавства, геології, екології, історичного краєзнавства, фольклору та 

етнографії;  

- роботу краєзнавчих станцій; 

- конкурс відеороликів „Свята весняно-літнього циклу”. 

У зльоті взяли участь 6 команд.  

На підставі зведеного протоколу змагань, ураховуючи пропозиції 

оргкомітету та головної суддівської колегії зльоту 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити результати зльоту відповідно до зведеного протоколу  

(додається). 

 

2. Нагородити грамотами Комунального закладу „Полтавський обласний 

центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської 

молоді Полтавської обласної ради” переможця та призерів обласного зльоту в 

загальному заліку: 

- збірну команду закладів освіти Решетилівської міської ради Полтавської 

області – за І місце; 



- збірну команду закладів загальної середньої освіти Хорольської міської 

ради Лубенського району Полтавської області – за ІІ місце; 

- команду Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18 

Полтавської міської ради Полтавської області – за ІІІ місце. 

 
 

3. Нагородити грамотами Комунального закладу „Полтавський обласний 

центр національно-патріотичного виховання,  туризму і краєзнавства учнівської 

молоді Полтавської обласної ради” переможців і призерів зльоту у видах: 

„Творчі майстерні”: 

- збірну команду закладів освіти Решетилівської міської ради Полтавської 

області – за І місце; 

- команду Полтавської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 18 

Полтавської міської ради Полтавської області – за ІІ місце; 

- збірну команду закладів загальної середньої освіти Хорольської міської 

ради Лубенського району Полтавської області – за ІІІ місце; 

„Краєзнавчі станції”: 

- збірну команду закладів освіти Решетилівської міської ради Полтавської 

області – за І місце; 

- команду Бірківської загальноосвітньої школи I–III ступенів імені 

І. А. Цюпи Зіньківської міської ради Полтавської області – за ІІ місце; 

- збірну команду закладів загальної середньої освіти Хорольської міської 

ради Лубенського району Полтавської області – за ІІІ місце;  

конкурс відеороликів „Свята весняно-літнього циклу”: 

- збірну команду закладів освіти Решетилівської міської ради Полтавської 

області – за І місце;  

- збірну команду закладів загальної середньої освіти Хорольської міської 

ради Лубенського району Полтавської області – за ІІ місце; 

- команду Полтавської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 18 

Полтавської міської ради Полтавської області – за ІІ місце; 

- команду Бірківської загальноосвітньої школи I–III ступенів імені 

І. А. Цюпи Зіньківської міської ради Полтавської області – за ІІІ місце; 

- команду Семенівського будинку дитячої та юнацької творчості 

Семенівської селищної ради Полтавської області – за ІІІ місце; 

- команду Опорного закладу „Кобеляцький ліцей № 1 Кобеляцької міської 

ради Полтавської області” – за ІІІ місце. 

 

 4. Нагородити грамотами Комунального закладу „Полтавський обласний 

центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської 

молоді Полтавської обласної ради” керівників команд за результативну 

підготовку юних туристів-краєзнавців до зльоту: 

Колісник Марину Володимирівну, керівника збірної команди закладів 

загальної середньої освіти Хорольської міської ради Лубенського району 

Полтавської області;  

Красножон Галину Василівну, керівника збірної команди закладів 

загальної середньої освіти Хорольської міської ради Лубенського району 

Полтавської області;  



Купенка Ігоря Андрійовича, керівника збірної команди закладів освіти 

Решетилівської міської ради Полтавської області; 

Куць Тетяну Юріївну, керівника команди Полтавської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 18 Полтавської міської ради Полтавської області;  

Павелка Геннадія Григоровича, керівника команди Полтавської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 18 Полтавської міської ради 

Полтавської області;  

 Ширшову Наталію Олександрівну, керівника збірної команди закладів 

освіти Решетилівської міської ради Полтавської області. 

  

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Копильця Є. В. 

 

 

В. о. директора Наталія ПОРУБАЙ 

 

  



Додаток 

до наказу КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР» 

17.05.2021 № 49                                                                                                                                                                                                                                                                                      

   

ЗВЕДЕНИЙ ПРОТОКОЛ 

ХVІІ обласного зльоту юних туристів-краєзнавців 
 

№ Назва команди 

Місце на 

творчих 

майс-

тернях 

Місце на 

краєзнавчих 

станціях  

Місце в 

конкурсі 

відео-

роликів 

Сума 

місць 
Місце 

1 

Команда закладів освіти 

Решетилівської міської ради 

Полтавської області 

І І І 3 І 

2 

Команда закладів загальної 

середньої освіти Хорольської 

міської ради Лубенського 

району Полтавської області 

ІІІ ІІІ ІІ 8 ІІ 

3 

Команда Полтавської 

загальноосвітньої школи  

І–ІІІ ступенів № 18 

Полтавської міської ради 

Полтавської області 

ІІ 4 ІІ 8 ІІІ 

4 

Команда Бірківської 

загальноосвітньої школи  

I–III ступенів імені І. А. Цюпи 

Зіньківської міської ради 

Полтавської області 

5 ІІ ІІІ 10 4 

5 

Команда Опорного закладу 

„Кобеляцький ліцей № 1 

Кобеляцької міської ради 

Полтавської області” 

4 5 ІІІ 12 5 

6 

Команда Семенівського 

будинку дитячої та юнацької 

творчості Семенівської 

селищної ради Полтавської 

області 

н/у 6 ІІІ - 6 

 

 

Виконувач обов’язків директора 

Комунального закладу 

„Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного 

виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради” 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Наталія ПОРУБАЙ 
 


