
    
УКРАЇНА 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ     

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 

« 05» травня 2021 року                                                                           № 133 

 

Про організацію та проведення  

64 обласних змагань ІІ етапу Чемпіонату 

України з пішохідного туризму 

серед учнівської молоді  

 

На виконання плану роботи Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації на 2021 рік, відповідно до Положення про Чемпіонати 

України з видів спортивного туризму, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України від 30.05.2012 №642 «Про 

затвердження Положення про Чемпіонати України з видів спортивного 

туризму», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 18.06.2012 за 

№992/21304, постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 

«Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої SARS-Co-2» (із 

змінами)  та з метою залучення учнівської молоді до військово-прикладних 

видів спорту 

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Провести 26 травня 2021 року на території КП «Парк Жовтневий»               

м. Чернівці 64 обласні змагання ІІ етапу Чемпіонату України з пішохідного 

туризму серед учнівської молоді (далі - Змагання) з дотриманням законодавства 

України в частині запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої SARS-Co-2. 

2. Затвердити: 

2.1. Склад організаційного комітету Змагань, що додається. 

2.2. Програму проведення Змагань, що додається.  

2.3. Склад головної суддівської колегії Змагань, що додається. 

3. Чернівецькому обласному центру туризму, краєзнавства та екскурсій 

учнівської молоді (Коновалова Г.М.): 

3.1. Організувати медичне забезпечення Змагань 

3.2. Забезпечити методичний та організаційний супровід Змагань. 



3.3. Сформувати графік заїзду та перебування команд на території 

Змагань, з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби 

COVID-19. 

4. Керівникам органів управління освітою сільських, селищних, міських 

територіальних громад:  

4.1. Забезпечити: 

4.1.1. Подання попередніх заявок на участь у Змаганнях на електронну 

адресу: chern.center@gmail.com до 20 травня 2021 року. 

4.1.2. Відрядження збірної команди для участі у Змаганнях. 

4.1.3. Проведення інструктажу щодо питань безпеки життєдіяльності та 

дотримання вимог протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої SARS-Co-2. 

5. Покласти відповідальність за збереження життя і здоров’я учасників 

під час Змагань та переїзду на представників та тренерів команд.  

6. Наказ розмістити на інформаційному сайті Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації та КЗ «Чернівецький обласний центр туризму, 

краєзнавства та екскурсій учнівської молоді. 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Департаменту – начальника управління освіти і науки Гринюк О.І. 
 

 

 

 

     Директор Департаменту                    Людвига ЦУРКАН 
                                                                    

 

 

 

 

 
 

mailto:chern.center@gmail.com


ЗАТВЕРДЖЕНО 

               Наказ Департаменту освіти 

               і науки облдержадміністрації 

від 05.05.2021 № 133 
 

Склад організаційного комітету 

64 обласних змагань ІІ етапу Чемпіонату України  

з пішохідного туризму  серед учнівської молоді  

 

Гринюк Оксана Іванівна заступник директора Департаменту – начальник 

управління освіти і науки,  голова оргкомітету 

Дячук Юлія Дмитрівна головний спеціаліст відділу дошкільної, 

загальної середньої, позашкільної та 

інклюзивної освіти, заступник голови 

оргкомітету 

 

Коновалова 

Ганна Миколаївна 

 

Члени оргкомітету: 

директор Чернівецького обласного центру 

туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської 

молоді, секретар оргкомітету 

 

  

Федорюк 

Галина Олексіївна  
заступник директора з навчально-виховної 

роботи Чернівецького обласного центру 

туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської 

молоді 

Омельченко 

Наталія Миколаївна 
заступник директора з навчально-методичної 

роботи Чернівецького обласного центру 

туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської 

молоді 

Іванищук Олег 

Аркадійович  

вчитель Давидівської ЗОШ, Сторожинецької ТГ; 

керівник гуртків Чернівецького обласного 

центру туризму, краєзнавства та екскурсій 

учнівської молоді 

 

Заступник директора Департаменту – 

 начальник управління освіти і науки                    Оксана ГРИНЮК 

 



                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО 

               Наказ Департаменту освіти 

               і науки облдержадміністрації 

від 05.05.2021  № 133 
 

Склад головної суддівської колегії 

64 обласних змагань ІІ етапу Чемпіонату України  

з пішохідного туризму серед учнівської молоді  

№ 

з/п 

Обов`язки ПІБ Посада 

1. Головний Суддя  Іванищук О.А. вчитель Давидівської ЗОШ, 

Сторожинецької ТГ;  

керівник гуртків Чернівецького 

обласного центру туризму, 

краєзнавства та екскурсій 

учнівської молоді 

2. Головний 

Секретар  

Романюк Ю.С. керівник гуртків Чернівецького 

обласного центру туризму, 

краєзнавства та екскурсій 

учнівської молоді 

3. Заступник 

Головного судді 

з суддівства 

Федорюк Г.О. заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

Чернівецького обласного центру 

туризму, краєзнавства та 

екскурсій учнівської молоді 

4. Заступник 

головного судді 

з дистанції 

«Смуга 

перешкод» ІІ 

класу 

Ткачук П.Д. керівник гуртків Чернівецького 

обласного центру туризму, 

краєзнавства та екскурсій 

учнівської молоді 

5. Заступник 

головного судді 

з дистанції 

«Смуга 

перешкод» І 

класу 

Дячук С.І. керівник гуртків Чернівецького 

обласного центру туризму, 

краєзнавства та екскурсій 

учнівської молоді 

6. Заступник 

Головного судді 

з безпеки  

Мельничук В.П. вчитель ЗОШ № 33 м. Чернівці;  

методист Чернівецького 

обласного центру туризму, 

краєзнавства та екскурсій 

учнівської молоді 

7.  Заступник 

Головного судді 

з організаційних 

робіт  

Марцісь Л.А. вчитель ЗОШ № 37 м. Чернівці  

(за згодою) 



8.  Заступник 

Головного судді 

з інформації  

Полич Т.В. методист Чернівецького 

обласного центру туризму, 

краєзнавства та екскурсій 

учнівської молоді 

9.  Старший суддя 

старту  

Омельченко Н.М. заступник директора з 

навчально-методичної роботи 

Чернівецького обласного центру 

туризму, краєзнавства та 

екскурсій учнівської молоді 

10.  Старший суддя 

фінішу  

Дребот Т.В. завідувач відділу краєзнавства та 

національно-патріотичного 

виховання Чернівецького 

обласного центру туризму, 

краєзнавства та екскурсій 

учнівської молоді 

11. Судя з 

нагородження 

Коваль Н.М. методист Чернівецького 

обласного центру туризму, 

краєзнавства та екскурсій 

учнівської молоді 

12. Комендант  Ціхоцький С.С. вчитель Багатопрофільного 

ліцею для обдарованих дітей; 

керівник гуртків Чернівецького 

обласного центру туризму, 

краєзнавства та екскурсій 

учнівської молоді 

13. Суддя при 

учасниках 

Тимчук В.А. вчитель ЗОШ № 24 м. Чернівці; 

керівник гуртків Чернівецького 

обласного центру туризму, 

краєзнавства та екскурсій 

учнівської молоді 

14. Суддя по 

спорядженню 

Барчук В.П. вчитель ЗОШ № 33;   

керівник гуртків Чернівецького 

обласного центру туризму, 

краєзнавства та екскурсій 

учнівської молоді 

15. Хронометрист Рябкін О.В. вчитель ліцею № 3 м. Чернівці;   

керівник гуртків Чернівецького 

обласного центру туризму, 

краєзнавства та екскурсій 

учнівської молоді 

 

 

Заступник директора Департаменту – 

начальник управління освіти і науки                    Оксана ГРИНЮК 
 



 

 

 

 

 

 



     ЗАТВЕРДЖЕНО                  

     Наказ Департаменту освіти 

              і науки облдержадміністрації 

    від 05.05.2021 № 133 
Програма 

проведення  64 обласних змагань ІІ етапу Чемпіонату України  

з пішохідного туризму серед учнівської молоді  

 

Заступник директора Департаменту – 

 начальник управління освіти і науки                                                                                                              Оксана 

ГРИНЮК 

Дата Назва Час Місце 

проведення 

Відповідальний 

 

 

 

 

 

 

26 

травня  

2021 

Заїзд учасників змагань 

(згідно графіку) 

 9:00 - 13:00  

 

 

 

 

 

КП «Парк 

Жовтневий» 

м.Чернівці 

Мельничук В.П. -  методист КЗ «ЧОЦТКЕУМ» 

Проходження мандатної 

комісії (згідно графіку) 

 9:00 - 13:00 Полич Т.В. – методист  КЗ «ЧОЦТКЕУМ» 

Омельченко Н.М. -  заступник директора  КЗ 

«ЧОЦТКЕУМ» 

Нарада з 

представниками команд 

(згідно графіку) 

10:00; 

11:00;  

12:00; 

13:00. 

Коновалова Г.М.- директор КЗ «ЧОЦТКЕУМ»;  

Федорюк Г.О.- заступник директора  КЗ ЧОЦТКЕУМ» 

Іванищук О.А.  – керівник гуртків  КЗ «ЧОЦТКЕУМ» 

«Смуга перешкод» ІІ 

класу 

11:00 - 16:30 Ткачук П.Д.  – керівник гуртків  КЗ «ЧОЦТКЕУМ» 

Романюк Ю.С. – керівник гуртків  КЗ «ЧОЦТКЕУМ» 

«Смуга перешкод» І 

класу  

11:00 - 16:30 Дячук С.І. – керівник гуртків  КЗ «ЧОЦТКЕУМ» 

Дребот Т.В. – заввіділом  КЗ «ЧОЦТКЕУМ» 

Нагородження 

переможців та призерів 

змагань 

17:30 - 18:00  Коновалова Г.М.- директор КЗ «ЧОЦТКЕУМ»;  

Полич Т.В. – методист  КЗ «ЧОЦТКЕУМ» 

Від’їзд команд 18:00 Мельничук В.П. -  методист КЗ «ЧОЦТКЕУМ» 


