
 

 

 

 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 
 

 28.05.2021     м. Полтава     № 204 

 

 

Про підсумки проведення 

обласного конкурсу юних 

фотолюбителів „Моя Україна” 

 

 

 

Відповідно до Положення про проведення обласного конкурсу юних 

фотолюбителів „Моя Україна”, затвердженого наказом Департаменту освіти і 

науки Полтавської обласної державної адміністрації від 27 червня 2019 року 

№ 253, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у 

Полтавській області від 12 липня 2019 року № 343/3460, наказу Департаменту 

освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації  

03 грудня 2020 року № 363 „Про затвердження та внесення змін до деяких 

положень про проведення обласних конкурсів, змагань, зльоту, виставки, 

колоквіуму” зареєстрованого в Північно-Східному міжрегіональному 

управлінні Міністерства юстиції (м. Суми) 09 грудня 2020 розу за № 228/228, 

Полтавським обласним центром науково-технічної творчості учнівської молоді 

Полтавської обласної ради з 11 до 20 травня 2021 року було проведено 

дистанційно обласний конкурс юних фотолюбителів „Моя Україна”  

(далі – Конкурс). 

У Конкурсі брали участь вихованці закладів позашкільної освіти, учні 

закладів загальної середньої освіти, а саме: Градизької гімназії імені  

Героя України О. І. Білаша Градизької селищної ради Кременчуцького району, 

Градизької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Градизької селищної 

ради Кременчуцького району, Кременчуцького міського центру позашкільної 

освіти Кременчуцької міської ради Полтавської області, Високовакулівської 

гімназії Козельщинської селищної ради, Центру дитячої та юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської 

області, Комунального закладу „Карлівський міський центр позашкільної 

освіти” Карлівської міської ради, Полтавського міського центру позашкільної 

освіти Полтавської міської ради Полтавської області, Сенчанського будинку 

дитячої та юнацької творчості Сенчанської сільської ради, Загальноосвітньої 

школи I - III ступенів № 1 Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького 

району Полтавської області, Комунального закладу Зіньківська станція юних 

техніків Зіньківської міської ради Полтавської області, Лохвицького міського 
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центру дитячої та юнацької творчості, Станції юних техніків відділу освіти 

Миргородської міської ради, Худоліївського закладу загальної середньої освіти 

Оболонської сільської ради Полтавської області, Полтавського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної 

ради, Новосанжарського ліцею Новосанжарської селищної ради Полтавської 

області, Великобагачанської станції юних техніків виконавчого комітету 

Великобагачанської селищної ради (всього – 35 учасників). 

Конкурс проводився з метою залучення учнівської молоді до 

фотолюбительства, знайомства їх з новинками фототехніки, популяризації 

кращих робіт фотолюбителів.  

Учасники Конкурсу надсилали в електронному вигляді на розгляд журі 

по 5 кольорових фотографій домашнього завдання та по 3 фотографії, в 

номінаціях пейзаж, портрет, жанр, конкурсного завдання в трьох вікових 

групах. 

На підставі підсумкових протоколів та рішень журі 

 

НАКАЗУЮ: 

 
1. Нагородити дипломами Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 

державної адміністрації переможців і призерів обласного конкурсу юних фотолюбителів 

„Моя Україна” (додаток 1). 

 

2. Керівникам органів управління освітою, керівникам закладів позашкільної освіти 

обласного підпорядкування проаналізувати результати Конкурсу та сприяти покращенню 

якості фоторобіт та подальшій активізації науково-технічного напрямку роботи в закладах 

позашкільної освіти. 

 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор                                                                                     Віта КОВАЛЬСЬКА 

 



 

Додаток 1 

до наказу Департаменту 

освіти і науки 

від 28.05.2021 № 204 

 

 

Список 

переможців та призерів обласного конкурсу юних фотолюбителів  

„Моя Україна” 

 

У молодшій віковій групі 8 – 12 років 

 

І місце 
 

Чіп Богдан, учень 6-А класу Градизької гімназії імені Героя України 

Олександра Білаша Глобинської районної ради Полтавської області. 

Гур’янов Олексій, учень 3 класу Градизької загальноосвітньої школи  

І - ІІІ ступенів № 1 Глобинської районної ради Полтавської області. 

Більчич Юлія, вихованка гуртка „FANTAZY” Центру дитячої та юнацької 

творчості Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району 

Полтавської області. 

 

ІІ місце 

 

Гетало Ольга, учениця 6 класу Градизької загальноосвітньої школи  

І - ІІІ ступенів № 1 Глобинської районної ради Полтавської області. 

Комар Дмитро, вихованець гуртка „Юний фотоаматор” Кременчуцького 

міського центру позашкільної освіти Кременчуцької міської ради Полтавської 

області. 

Верес Анастасія, вихованка гуртка юних фотоаматорів Комунального 

закладу „Карлівський міський центр позашкільної освіти” Карлівської міської 

ради. 

Скрипка Віра, вихованка відеогуртка „Альфа” Полтавського міського 

центру позашкільної освіти Полтавської міської ради. 

 

ІІІ місце 

 

Помпе Анастасія, вихованка гуртка „Юні фотоаматори” Сенчанського 

будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської сільської ради. 

Житник Михайло, учень 3 класу Загальноосвітньої школи I - III ступенів 

№ 1 Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської 

області. 
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У середній віковій групі 13 – 15 років 
 

І місце 
 

Дехтяренко Денис, вихованець фотогуртка „Студія Промінь” 

Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Полтавської обласної ради. 

Тур Євгенія, вихованка гуртка „Фоторепортер” Станції юних техніків 

відділу освіти Миргородської міської ради. 

 

ІІ місце 
 

Огданська Юлія, учениця 9-А класу Градизької гімназії імені Героя 

України Олександра Білаша Глобинської районної ради Полтавської області. 

Полупан Роман, учень 9 класу Худоліївського закладу загальної середньої 

освіти Оболонської сільської ради Полтавської області. 

Сагун Валерія, вихованка гуртка юних фотоаматорів Комунального 

закладу „Карлівський міський центр позашкільної освіти” Карлівської міської 

ради. 

 

ІІІ місце 
 

Прокопенко Олександр, вихованець гуртка „Юні фотоаматори” 

Сенчанського будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської сільської 

ради. 

Пирлик Анна - Марія, вихованка фотогуртка Комунального закладу 

Зіньківська станція юних техніків Зіньківської міської ради Полтавської 

області. 

Стеблина Жанна, вихованка гуртка „Юні фотоаматори” Лохвицького 

міського Центру дитячої та юнацької творчості. 

Мовчан Ангеліна, вихованка гуртка „Фоторепортер” Станції юних 

техніків відділу освіти Миргородської міської ради. 

Махно Адан, учень 9 класу Худоліївського закладу загальної середньої 

освіти Оболонської сільської ради Полтавської області. 

Задорожній Максим, вихованець гуртка „Юні фотоаматори” 

Сенчанського будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської сільської 

ради. 

Чобітько Аліна, вихованка гуртка „Юні фотоаматори” Сенчанського 

будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської сільської ради. 
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У  старшій віковій групі 16 – 18 років 

 

І місце 

 
Маєвський Микола, вихованець гуртка „Юний фотоаматор” 

Кременчуцького міського центру позашкільної освіти Кременчуцької міської 

ради Полтавської області. 

Нещадим Едуард, вихованець гуртка „Юний фотограф” 

Новосанжарського ліцею Новосанжарської селищної ради Полтавської області. 

Троценко Ольга, вихованка гуртка „Юний фотограф” Новосанжарського 

ліцею Новосанжарської селищної ради Полтавської області. 

Піхуля Максим, вихованець фотогуртка „Юніор” Полтавського міського 

центру позашкільної освіти Полтавської міської ради Полтавської області. 

Беличко Максим, вихованець фотогуртка „Студія Промінь” Полтавського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської 

обласної ради. 

 

ІІІ місце 
 

Пугач Анжела, вихованка фотогуртка Комунального закладу Зіньківська 

станція юних техніків Зіньківської міської ради Полтавської області. 

Захарченко Максим, вихованець гуртка „Юні фотоаматори” Лохвицького 

міського Центру дитячої та юнацької творчості. 

Горбань Єлизавета, вихованка гуртка „Юні фотоаматори” 

Великобагачанської станції юних техніків виконавчого комітету 

великобагачанської селищної ради Великобагачанського району Полтавської 

області. 

Сергієць Ліна, вихованка гуртка „Юні фотоаматори” Великобагачанської 

станції юних техніків виконавчого комітету великобагачанської селищної ради 

Великобагачанського району Полтавської області. 

 

 

 

Директор Полтавського обласного 

центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді 

Полтавської обласної ради 

 

 

 

(підписано) 

 

 

 

Володимир ДУБРОВА 
 


