
 

 

 
 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
28.01.2020     м. Полтава     № 29 

 

Про підсумки фотовиставки 

до Дня Соборності України: 

„Україна – це ми!”  

 

 

Відповідно до п.170 Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 28 листопада 2019 року № 1429, з метою реалізації Концепції 

національно-патріотичного виховання в системі освіти України, Полтавським 

обласним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді з 20 до 24 січня     

2020 року була організована Фотовиставка до Дня Соборності України: 

„Україна – це ми!” та проведено суддівство поданих матеріалів.  

На конкурс було представлено 126 фотографій з 18 районів та міст 

Полтавщини, 5 об’єднаних територіальних громад, 2 закладів обласного 

підпорядкування та Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді.  

Велику організаційну роботу з масового залучення учнівської молоді до 

фотовиставки та забезпечення ефективних результатів провели органи 

управління освітою Горішньоплавнівської, Гадяцької, Кременчуцької, 

Лубенської, Полтавської міських рад, Гребінківської, Зіньківської, Кобеляцької, 

Котелевської, Решетилівської, Оржицької, Хорольської, Шишацької 

райдержадміністрацій. 

З метою активізації національно-патріотичного виховання учнівської 

молоді, пошуку та розкриття нових юних талантів, підвищення ролі 

фотомистецтва у виховному процесі на підставі висновків журі конкурсу  

 

НАКАЗУЮ : 

 

1. Нагородити грамотами Департаменту освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації переможців, фотоматеріали яких 

направляються для участі у Всеукраїнській фотовиставці до Дня Соборності 

України: „Україна – це ми!” (додаток 1). 

 

2. Нагородити грамотами Полтавського обласного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді активних учасників – призерів фотовиставки до 

Дня Соборності України: „Україна – це ми!” (додаток 2). 
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3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 

виконкомів міських рад, об’єднаних територіальних громад сприяти подальшій 

участі учнівської молоді в заходах, акціях, конкурсах, які забезпечують 

подальше поширення та вдосконалення національно-патріотичного виховання 

учнівської молоді Полтавщини. 

  

4. Полтавському обласному центру туризму і краєзнавства учнівської 

молоді (Комісар С.В.) подати фотоматеріали переможців до Українського 

державного центру національно-патріотичного виховання, краєзнавства і 

туризму учнівської молоді. 

 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника управління 

позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти та правового 

забезпечення Рибалка С.В. 

 

 

Виконувач обов’язків директора Г. ВЛАСЮК 
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Додаток 1 

до наказу Департаменту  

освіти і науки  

 

 

  

СПИСОК 

переможців учасників Всеукраїнської фотовиставки  

до Дня Соборності України: „Україна – це ми!” 

 

Бабич Денис, учень 6 класу комунального закладу „Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №32 Полтавської міської ради Полтавської 

області”, вихованець Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді (керівник Прохорчук С.А.); 

Комар Дмитро, вихованець Кременчуцького міського центру 

позашкільної освіти Кременчуцької міської ради Полтавської області (керівник 

Холодняк В.А.); 

Масенко Ярослав, учень 11 класу Хорольської гімназії Хорольської 

районної ради Полтавської області (керівник Колісник М.В.); 

Прійдан Анастасія, вихованка гуртка Кобеляцького будинку дитячої та 

юнацької творчості імені М.А. Касьяна Кобеляцької районної ради Полтавської 

області (керівник Білаш О.В.); 

Собко Таміла, учениця 3 класу Бірківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів імені І.А. Цюпи Зіньківської районної ради Полтавської області 

(керівник Костенко Я.І.). 
 

 

 

Директор Полтавського обласного  

центру туризму і краєзнавства  

учнівської молоді                                підписано С. КОМІСАР   
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Додаток 2 

до наказу Департаменту  

освіти і науки  

    

 

СПИСОК 

активних учасників – призерів фотовиставки  

до Дня Соборності України: „Україна – це ми!” 

 

Євтушенко Тетяна, учениця 9 класу Котелевської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 2 Котелевської районної ради Полтавської області 

(керівник Коросташова В.І.); 

Захарченко Максим, вихованець гуртка „Юний фотодизайнер” 

Лохвицького міського центру дитячої та юнацької творчості Лохвицької міської 

ради Полтавської області (керівник Гресь Є.В.); 

Кіційов Денис, учень 7 класу Старосанжарського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Оксани Мешко Малоперещепинської 

сільської ради Полтавської області (керівник Ітякіна В.Г.);  

Кріль Вадим, студент Державного начального закладу „Решетилівський 

професійний аграрний ліцей імені І.Г. Боровенського” (керівники      

Калініченко О.В., Магомедов А.Г.);  

Кос Денис, учень 3 класу комунального закладу „Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 імені Бориса Серги Полтавської 

міської ради Полтавської області” (керівник Кос В.В.); 

Козаков Владислав, учень 7 класу Вищебулатецької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Засульської сільської ради Полтавської області (керівник 

Михайленко В.В.); 

Лобода Надія, учениця 10 класу Гадяцького обласного наукового ліцею-

інтернату ІІ-ІІІ ступенів імені Є.П. Кочергіна Полтавської обласної ради 

(керівник Филь Т.В.); 

Маленко Максим, учень 6 класу Тарасівської загальноосвітньої школи           

І-ІІІ ступенів Гребінківської районної ради Полтавської області (керівник 

Лисенко М.А.); 

Савченко Олександр, вихованець Решетилівського районного центру 

туризму і краєзнавства учнівської молоді Решетилівської районної ради 

Полтавської області (керівник Тернієвська Н.І.); 

Ступка Вікторія, вихованка Лубенського міського дитячо-юнацького 

клубу спортивного орієнтування і туризму „Валтекс” Полтавської області 

(керівник Полонський М.М.);  

Павленко Маргарита, учениця 5 класу Горішньоплавнівської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим 

вивченням предметів природничо-математичного циклу імені Л.І. Бугаєвської 

Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (керівник                

Біленко Л.А.); 
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Писаренко Михайло, учень 8 класу Свиридівської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Лохвицької районної ради Полтавської області (керівник 

Литвиненко В.В.); 

Харченко Олександр, учень 8 класу Свиридівської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Лохвицької районної ради Полтавської області (керівник 

Литвиненко В.В.); 

Чепа Ростислав, вихованець Лазірківського будинку дитячої та юнацької 

творчості Оржицької районної ради Полтавської області (керівник              

Корнійко С.Г.); 

члени гуртка „Джура” опорного закладу „Яреськівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів імені Ф.П. Борідька” Шишацького району Полтавської 

області (керівник Аксельрод Н.А.); 

Фетісов Дмитро, учень 10 класу опорного закладу „Новооржицька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Оржицької районної ради Полтавської 

області (керівник Федосеєнко Л.Л.); 

Янішевська Аміна, учениця 4 класу Горішньоплавнівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Горішньоплавнівської міської ради 

Полтавської області (керівник Швиданенко Л.А.); 

Юрченко Джулія, учениця 11 класу Майорщинської загальноосвітньої                              

школи І-ІІІ ступенів Гребінківської районної ради Полтавської області 

(керівник Лисенко Л.В.); 

Ярошенко Назар, учень 2 класу Горішньоплавнівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 Горішньоплавнівської міської ради Полтавської 

області (керівник Кармазіна О.В.). 

  

 

Директор Полтавського  

обласного центру туризму  

і краєзнавства учнівської молоді         підписано С. КОМІСАР   
 


