
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ   ОСВІТИ   І   НАУКИ 

 

НАКАЗ 
  

04.01.2018                            м. Полтава     № 3 

            

Про  проведення обласного семінару-практикуму  

тренерів команд з пішохідного туризму  
 

       З метою удосконалення ефективності роботи тренерів команд та 

підвищення безпеки проведення змагань з пішохідного туризму, відповідно до 

Плану роботи Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді  
 

Н А К А З У Ю: 
 

1. Провести 17-18 січня 2018 року обласний семінар-практикум тренерів 

команд з пішохідного туризму на базі Полтавського обласного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді та комунального закладу  «Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №15 Полтавської міської ради Полтавської 

області».  
 

2. Затвердити порядок проведення обласного семінару-практикуму 

тренерів команд з пішохідного туризму (додається). 
 

3. Директорові Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді Комісару С.В. забезпечити виконання порядку проведення 

семінару-практикуму. 
 

4. Начальнику Управління освіти виконавчого комітету Полтавської 

міської ради Марталішвілі Л.А. сприяти проведенню обласного семінару-

практикуму на базі комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів №15 Полтавської міської ради Полтавської області» 
 

5. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій та 

виконкомів міських рад, об’єднаних територіальних громад забезпечити явку 

тренерів команд з пішохідного туризму в Полтавський обласний центр туризму 

і краєзнавства учнівської молоді. 
 

6. Витрати на відрядження учасників семінару-практикуму віднести на 

рахунок організацій, що відряджають. 
  

 7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

Директор Департаменту  

освіти і науки О.В. Харченко



Додаток  

до наказу Департаменту 

освіти і науки  

Порядок проведення 

обласного семінару-практикуму тренерів команд з пішохідного туризму 

 

Тема:  «Заходи щодо забезпечення безпеки учасників під час змагань з 

пішохідного туризму» 

Місце проведення: м. Полтава, обласний центр туризму і краєзнавства 

учнівської молоді (вул. Нечуя Левицького, 4) та комунальний заклад 

«Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №15 Полтавської міської ради 

Полтавської області» (вул. Тунельна, 16) 

Термін проведення: 17-18 січня 2018 року 

17 січня 2018 року 

08.00-

10.00 

Заїзд учасників семінару-практикуму до 

Полтавського обласного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді. Розміщення 

(вул. Нечуя Левицького 4).  

 

10.00-

10.30 

Роль кваліфікованого тренера в підготовці 

команди до змагань з пішохідного туризму 

Комісар С.В., 

директор 

ОЦТКУМ 

10.30-

10.50 

Теоретичне заняття: Особливості проведення 

змагань 22 обласної туристської Спартакіади 

учнівської та студентської молоді. 

Безверхий О. 

А., завідувач 

відділу 

ОЦТКУМ 

11.00-

11.30 

 

Теоретичне заняття: Заходи щодо 

забезпечення безпеки учасників під час 

змагань з пішохідного туризму.  

Криворучко 

А.В., методист 

ОЦТКУМ 

11.30-

12.00 

Теоретичне заняття: Вимоги до оформлення 

документів для участі у змаганнях 22 обласної 

туристської Спартакіади учнівської та 

студентської молоді. 

Порубай Н.Ю., 

завідувач 

відділу 

ОЦТКУМ 

12.00- 

14.00 

 Обідня перерва. Переїзд до  комунального 

закладу «Полтавська загальноосвітня школа      

І-ІІ ступенів №15 Полтавської міської ради 

Полтавської області» 

 

14.00-

18.00 

Практичне заняття: «Вимоги та особливості 

виконання рятувальних робіт під час 

подолання технічних етапів»: 

- навісна переправа через яр та річку; 

- крутопохила переправа; 

- підйом потерпілого; 

- спуск потерпілого; 

- транспортування потерпілого в ношах та 

коконі.  

Криворучко 

А.В., методист 

ОЦТКУМ  
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18 січня 2018 року  

 комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №15 

Полтавської міської ради Полтавської області» 

09.00-

12.00 

 

 

Практичне заняття: «Вимоги до організації 

страховки учасників на технічних етапах. 

Особливості організації командної страховки»: 

- під час подолання гірських етапів; 

- під час подолання водних етапів. 

 

Криворучко 

А.В., методист 

ОЦТКУМ 

 

12.00- 

13.00 

Обідня перерва  

13.00-

14.30 

Практичне заняття: «Особливості подолання 

етапів із самонаведення під час особистих 

змагань» 

Нікулін В.О., 

керівник 

гуртків 

ОЦТКУМ 

14.40-

15.00 

Підведення підсумків семінару-практикуму. 

 

Комісар С.В., 

директор 

ОЦТКУМ 

з 15.00 Від’їзд учасників семінару-практикуму з  м. Полтави  
 

 

Директор Полтавського обласного  

центру туризму і краєзнавства  

учнівської молоді                                    (підписано )                         С.В. Комісар  
 


