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Про підсумки обласного конкурсу 
„Паспорт походу”

На виконання наказу Головного управління освіти і науки обласної 
державної адміністрації від 22.06.2006 № 248 „Про затвердження Положення 
обласного заочного туристсько-краєзнавчого конкурсу „Паспорт походу” 
(далі -  конкурс) та відповідно до плану роботи Черкаського обласного Центру 
туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді Черкаської обласної ради 
(далі -  Центр), в листопаді 2017 року журі розглянуло 10 робіт: 9 з пішохідного 
туризму, 1 -  велосипедного, які надійшли для участі в обласному конкурсі.

Активну участь у конкурсі взяли представники закладів освіти: 
Городищенського, Звенигородського, Кам’янського, Лисянського, 
Смілянського, Чигиринського, Чорнобаївського районів, міст Сміла та Умань.

Підсумки підводилися окремо з кожного виду туризму і відповідно до 
складності маршруту.

На підставі протоколів журі,

НАКАЗУЮ:

1. Нагородити грамотами Центру:
За напрямком пішохідні неступеневі походи:
Онопрієнка Миколу Миколайовича, керівника гуртка з пішохідного 

туризму Городищенської районної станції юних туристів -  лауреата конкурсу, 
за паспорт походу „Подорож Городищенським краєм”.

Марущак Людмилу Миколаївну, керівника туристсько-краєзнавчих гуртків 
Звенигородського центру дитячої та юнацької творчості -  лауреата конкурсу, за 
паспорт походу „Про що мовчить Діброва”.

Кіяна Ігоря Володимировича, вчителя історії та географії Грушківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кам’янської районної ради -  лауреата 
конкурсу, за паспорт походу „Грушківськими стежками”.
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Кравченко Марину Михайлівну, керівника туристсько-краєзнавчого гуртка 

„Мандри” Позашкільного навчального закладу Чигиринський будинок дитячої 
та юнацької творчості Чигиринської районної ради -  лауреата конкурсу, за 
паспорт походу „Слідами історії (затоплені села Чигиринщини)”.

Дишлюк Наталію Миколаївну, керівника гуртків Будинку дитячої та 
юнацької творчості Смілянської міської ради -  лауреата конкурсу, за паспорт 
походу „Рідна Смілянщина”.

Кошеленко Олексія Вадимовича, керівника гуртків станції юних туристів 
м. Умань -  лауреата конкурсу, за паспорт походу „Церква Святої Трійці”.

За напрямком пішохідні походи ІІ-го ступеня складності:
Шульгу Миколу Андрійовича, вчителя фізичної культури 

Костянтинівської спеціалізованої школи Смілянської районної ради та Рака 
Юрія Євгенійовича, вчителя географії та біології Костянтинівської 
спеціалізованої школи Смілянської районної ради -  лауреатів конкурсу, за 
паспорт походу „Мальовнича Канівщина та Корсунщина”.

2. Завідувачу організаційно-масового відділу Кроту С.Ю. розмістити наказ 
на сайті Центру.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 
Центру Коханчука В. П.

Директор

З наказом ознайойле 
Коханчук В. Г 
Кріт С.Ю.


