
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНО-

ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ, ТУРИЗМУ І КРАЄЗНАВСТВА 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» 

 

НАКАЗ 

 

28.03.2022            м. Полтава     № 15 

 

Про проведення обласного 

семінару з питань спортивно-

туристського напряму  

 

 

Згідно з Планом роботи закладу на 2022 рік, з метою підвищення 

кваліфікації педагогів, удосконалення ефективності роботи тренерів команд, 

підвищення безпеки проведення масових заходів  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести в онлайн форматі 07 квітня 2022 року обласний семінар для  

спеціалістів органів управління освітою, відповідальних за туристсько-

краєзнавчу роботу в об'єднаних територіальних громадах, керівників гуртків, 

тренерів команд та методистів з питань спортивно-туристського напряму 

«Заходи щодо забезпечення безпеки учасників освітнього процесу туристсько-

спортивного напряму» (далі – семінар). 

 

2. Затвердити програму проведення семінару (додаток 1). 

 

3. Затвердити освітню програму семінару (додаток 2). 

 

4. Методистам Бондаренко-Бровко М. П., Криворучку А. В. забезпечити 

виконання програми проведення заходу та підготувати учасникам сертифікати 

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» заходах, що можуть бути зараховані як 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників» (затверджено рішенням 

педради КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР», протокол № 5 від 23.12.2020).  



5. Методисту Ярошенко Ю. О. оприлюднити на сайті Центру документи 

семінару, передбачені Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 21.08.2019 № 800. 

  

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Копильця Є. В. 

 

 

В. о. директора                      (підписано) Наталія ПОРУБАЙ 

 

З наказом ознайомлені: 
 

  



Додаток 1 

до наказу КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР» 

28.03.2022 № 15 

 

 

Програма 

обласного семінару для  спеціалістів органів управління освітою, 

відповідальних за туристсько-краєзнавчу роботу в об'єднаних територіальних 

громадах, керівників гуртків, тренерів команд та методистів з питань 

спортивно-туристського напряму   

«Заходи щодо забезпечення безпеки учасників освітнього процесу  

туристсько-спортивного напряму» 

07 квітня 2022 року    

                          
Термін  Тема  Відповідальний  

14.45-

15.00 

Підключення учасників Бондаренко-

Бровко М. П. 

15.00- 

15.10 

Вступне слово виконувача обов’язків директора  

КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР» 

Порубай Н. Ю. 

15.10- 

15.30 

Особливості проведення дистанційного 

навчання в умовах воєнного стану 

Копилець Є. В. 

Криворучко А. В. 

15.30-

15.50 

Обласні масові заходи зі спортивного туризму та 

спортивного орієнтування у 2022 році 

Криворучко А. В. 

Порубай Н. Ю. 

15.50-

17.00 

Особливості проведення туристського Кубку 

Полтавщини серед учнівської та студентської 

молоді (далі – Кубку): 

1. Ознайомлення з Положенням Кубку. 

2. Особливості проведення змагань з 

пішохідного, велосипедного туризму, 

спортивного орієнтування. 

3. Особливості проведення І етапу змагань зі 

спортивних туристських походів. 

4. Обговорення проєкту програми Кубку. 

Криворучко А. В. 

17.00-

17.15 

Відповіді на запитання учасників семінару. Криворучко А. В., 

методисти 

17.15-

17.50 

Співбесіда за питаннями семінару Криворучко А. В. 

Порубай Н. Ю. 

17.50-

18.00 

Підведення підсумків. Порубай Н. Ю. 

 

 

В. о. директора                      (підписано) Наталія ПОРУБАЙ 
 

 



 Додаток 2 

 до наказу КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР» 

 28.03.2022 № 15 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

обласного семінару для спеціалістів органів управління освітою, 

відповідальних за туристсько-краєзнавчу роботу в об'єднаних територіальних 

громадах, керівників гуртків, тренерів команд та методистів з питань 

спортивно-туристського напряму  

«Заходи щодо забезпечення безпеки учасників освітнього процесу  

туристсько-спортивного напряму» 

 

 

Форма підвищення кваліфікації: дистанційна. 

 

Мета: підвищення кваліфікації педагогів, удосконалення ефективності 

роботи тренерів команд, підвищення безпеки проведення змагань зі 

спортивного туризму та спортивного орієнтування. 

 

Розробники: КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР». 

 

Цільова аудиторія: спеціалісти органів управління освітою, відповідальні 

за туристсько-краєзнавчу роботу в об'єднаних територіальних громадах, 

педагогічні працівники області (вчителі, керівники гуртків туристсько-

спортивного напряму та тренери команд), які готують дітей до змагань зі 

спортивного туризму та спортивного орієнтування. 

 

Місце проведення: м. Полтава (дистанційно). 

 

Зміст:  

Тема 1: Теоретичне заняття: Особливості проведення дистанційного 

навчання в умовах воєнного стану. 

Тема 2: Теоретичне заняття: Обласні масові заходи зі спортивного 

туризму та спортивного орієнтування у 2022 році. 

Тема 3: Теоретичне заняття: Особливості проведення туристського 

Кубку Полтавщини серед учнівської та студентської молоді: 

1. Ознайомлення з Положенням Кубку. 



2. Особливості проведення змагань з пішохідного, велосипедного туризму, 

спортивного орієнтування. 

3. Особливості проведення першого етапу змагань зі спортивних 

туристських походів. 

4. Обговорення проєкту програми Кубку. 

 

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 відповідно до оновленої нормативної бази.  

 

Тривалість підвищення кваліфікації: за умов успішного проходження 

співбесіди за результатами семінару учасники отримують сертифікати:  

3 години (0,1 кредиту ЄКТС) – учасники, які взяли участь тільки у семінарі 

07 квітня;  

6 годин (0,2 кредиту ЄКТС) – педагоги-лектори. 

 

 

В. о. директора                    (підписано) Наталія ПОРУБАЙ 

 
 

 


