
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 

 

08.02.2021            м. Полтава     № 13 

 

Про проведення обласного 

семінару-практикуму  

для тренерів команд  

з пішохідного туризму  

 

 

Згідно з Планом роботи закладу на 2021 рік, з метою підвищення 

кваліфікації педагогів, удосконалення ефективності роботи тренерів команд, 

підвищення безпеки проведення змагань з пішохідного туризму 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести 10 лютого 2021 року обласний семінар-практикум для 

тренерів команд з пішохідного туризму на базі спорткомплексу „Розсошенці” 

(вул. Шкільна, 18, с. Розсошенці, Щербанівської сільської ради Полтавського 

району).  

 

2. Затвердити програму проведення обласного семінару-практикуму 

тренерів команд з пішохідного туризму (додаток 1). 

 

3. Затвердити освітню програму обласного семінару-практикуму тренерів 

команд з пішохідного туризму „Заходи щодо забезпечення безпеки учасників 

під час змагань з пішохідного спортивного туризму” (додаток 2). 

 

4. Методисту Криворучко А.В. забезпечити виконання програми 

проведення семінару-практикуму та видати сертифікати слухачам та 

викладачам відповідно до Порядку видачі та обліку сертифікатів про участь в 

організованих Комунальним закладом „Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської 

молоді Полтавської обласної ради”, що можуть бути зараховані як підвищення 



кваліфікації педагогічних працівників (затверджено рішенням педради КЗ 

„ПОЦНПВТКУМПОР”, протокол № 5 від 23.12.2020). 

  

5. Всім учасникам семінару-практикуму:  

- під час заходу забезпечити додержання вихованцями належного 

громадського порядку, санітарно-гігієнічних норм, виконання правил 

дорожнього руху, правил пожежної безпеки, використання туристського 

спорядження, а також інших правил безпеки життєдіяльності; 

- дотримуватися рекомендацій Міністерства освіти і науки України та 

Міністерства охорони здоров’я України щодо протидії поширенню 

коронавірусної інфекції.  

 

6. Заступнику директора з адміністративно-господарської частини 

Кульбаці Н.І. забезпечити учасників семінару-практикуму дезінфікуючими 

засобами та термометром для здійснення температурного скринінгу 

безконтактним методом, згідно з вимогами Міністерства охорони здоров’я 

України щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції. 

 

7. Методисту Криворучко А.В. підготувати інформацію про проведення 

семінару-практикуму для розміщення на сайтах закладу та Департаменту освіти 

і науки обласної державної адміністрації.  

 

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Марюхно Г. В. 

 

 

Директор                               підписано                          Станіслав КОМІСАР 

 
 

 



Додаток 1 

до наказу КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР» 

08.02.2021 № 13 

 

 

Програма 

обласного семінару-практикуму для тренерів команд з пішохідного туризму 

«Заходи щодо забезпечення безпеки учасників під час змагань  

з пішохідного спортивного туризму» 

10 лютого 2021 року    

                          
Термін  Тема  Відповідальний  Примітки  

10.00-

11.30 

Реєстрація учасників Бондаренко-

Бровко М. П. 

 

11.30-

12.15 

Заходи щодо забезпечення 

безпеки учасників під час 

змагань з пішохідного туризму. 

Криворучко А. В. 

 

 

12.15-

13.00 

Особливості проведення змагань 

24 обласної туристської 

Спартакіади учнівської та 

студентської молоді 

Криворучко А. В.  

13.15-

15.00 

Практичні заняття: «Вимоги 

до організації страховки 

учасників на технічних етапах. 

Особливості організації 

командної страховки» 

Криворучко А. В. 

Могилат Р. В. 

 

За 

окремими 

графіком 

«Змагання на дистанції першого 

(другого) класів «Смуга 

перешкод» командні та 

особисто-командні».  

Проводиться в онлайн режимі. 

Криворучко А. В.  

 

 

Директор                          підписано Станіслав КОМІСАР 
 



                              Додаток 2 

 до наказу КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР» 

 від 08.02.2021 № 13 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

обласного семінару-практикуму тренерів команд з пішохідного туризму  

«Заходи щодо забезпечення безпеки учасників під час змагань  

з пішохідного спортивного туризму» 

 

 

Форма підвищення кваліфікації: очна для всіх учасників; дистанційна 

(додатково) для учасників змагань. 

 

Мета: підвищення кваліфікації педагогів, удосконалення ефективності 

роботи тренерів команд, підвищення безпеки проведення змагань з пішохідного 

туризму 

 

Розробники: КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР» 

 

Цільова аудиторія: педагогічні працівники області (вчителі, керівники 

гуртків туристсько-спортивного напрямку та тренери команд), які готують 

дітей до змагань зі спортивного пішохідного туризму та впроваджують 

інновації у своїх закладах освіти. 

 

Місце проведення: спорткомплекс «Розсошенці» (вул. Шкільна, 18, 

с. Розсошенці, Щербанівської сільської ради Полтавського району), КЗ 

«ПОЦНПВТКУМПОР» 

 

Зміст:  

Тема 1: Теоретичне заняття: Заходи щодо забезпечення безпеки 

учасників під час змагань з пішохідного туризму. 

Тема 2: Теоретичне заняття: Особливості проведення змагань 24 

обласної туристської Спартакіади учнівської та студентської молоді  

Тема 3:  Практичні заняття: «Вимоги до організації страховки учасників 

на технічних етапах. Особливості організації командної страховки» 

Тема 4: Практичні заняття: «Змагання на дистанції першого (другого) 

класів «Смуга перешкод» командні та особисто-командні».  Проводиться в 

онлайн режимі за окремим графіком.  

 

Очікувані результати навчання: Програма обласного семінару націлена на 

розвиток рівня професійної компетентності педагогів закладів освіти. Педагоги 

зможуть реалізовувати ініціативи з впровадження туристсько-спортивної 

роботи з учнівською молоддю в освітній процес свого закладу освіти.  

 



 

Тривалість підвищення кваліфікації: за умов успішного проходження 

співбесіди за результатами теоретичної частини та успішного подолання 

дистанції практичної частини семінару учасники семінару-практикуму 

отримують сертифікати:  

4 години (0,13 кредиту ЄКТС) – учасники, які взяли участь тільки у 

семінарі 10 лютого;  

6 годин (0,2 кредиту ЄКТС) – учасники, які взяли участь додатково в 

онлайн-змаганнях з пішохідного туризму;  

10 годин (0,33 кредиту ЄКТС) – педагоги-лектори.  

 

 

Директор                                   підписано             Станіслав КОМІСАР 

 


