
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНО-

ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ, ТУРИЗМУ І КРАЄЗНАВСТВА 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» 

 

НАКАЗ 

 

24.01.2022     м. Полтава      № 6 

 

Про підсумки фотовиставки 

До Дня Соборності України: 

„Україна – це ми!” 

 

 

 Відповідно до п. 230 Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти) наказу Міністерства освіти і науки України від 

15 грудня 2021 року № 1379 „Про затвердження Плану всеукраїнських і 

міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 

2022 рік (за основними напрямами позашкільної освіти)”, з метою реалізації 

Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України 

протягом січня 2022 року була проведена фотовиставка до Дня Соборності 

України: „Україна-це ми!” (далі – Фотовиставка).  

У заході взяли участь 112 учасників, які показали велике почуття 

національної гідності, патріотизму, активної життєвої позиції, готовності брати 

участь у суспільному і культурному житті країни, своє знання історії і 

сьогодення України. 

 На підставі висновків роботи журі  

 

НАКАЗУЮ:   

 

 1. Нагородити грамотами Комунального закладу „Полтавський обласний 

центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської 

молоді Полтавської обласної ради” переможців фотовиставки „Україна – це ми!” 

(додаток 1). 

 

 2. Нагородити дипломами Комунального закладу „Полтавський обласний 

центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської 

молоді Полтавської обласної ради” активних учасників – призерів фотовиставки 

„Україна – це ми!” (додаток 2).  



 3. Методисту КЗ „ПОЦНПВТКУМПОР” Рябусі Юлії Анатоліївні: 

3.1. Проінформувати учасників про підсумки фотовиставки, висвітлити 

інформацію на сайті закладу. 

3.2. Фотоматеріали переможців обласного етапу Фотовиставки подати до 

Українського державного центру національно-патріотичного виховання, 

краєзнавства і туризму учнівської молоді до 01 лютого 2022 року.   

3.3. Провести роботу щодо подальшої участі учнівської молоді в заходах, 

акціях, конкурсах, які забезпечують подальше поширення та вдосконалення 

національно-патріотичного виховання учнівської молоді Полтавщини.  

 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

 

В. о. директора  Наталія ПОРУБАЙ 
  



Додаток 1 

до наказу  

КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР»  

24.01.2022 № 6 

 

Список переможців фотовиставки „Україна – це ми!”, нагороджених  

грамотами Комунального закладу „Полтавський обласний центр  

національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства  

учнівської молоді Полтавської обласної ради” 

 

Колектив Кременчуцького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 79 

Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області 

(керівник – Петренко В. В.); 

Колектив учнів 10 класу Березоворудської загальноосвітньої школи                 

І-ІІІ ступенів Пирятинської міської ради Полтавської області (керівник – 

Запорожець О. П.); 

Колектив учнів 10 класу Котелевського опорного закладу загальної 

середньої освіти № 4 І-ІІІ ступенів Котелевської селищної ради (керівник – 

Калюх С. П.); 

Федосеєнко Дмитро, учень Опорного закладу „Новооржицька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новооржицької селищної ради” (керівник – 

Федосеєнко Л. Л.); 

Ясінський Захар, учень Опорного закладу „Омельницька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів виконавчого комітету Омельницької сільської ради 

Кременчуцького району Полтавської області” (керівник – Бондаренко Г. Л.). 

 

 

В. о. директора                                                             Наталія ПОРУБАЙ 

  



Додаток 2 

до наказу  

КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР»  

24.01.2022 № 6 

 

Список активних учасників – призерів фотовиставки „Україна – це ми!”, 

нагороджених дипломами Комунального закладу „Полтавський обласний центр  

національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства  

учнівської молоді Полтавської обласної ради” 

 

 Артеменко Вікторія, учениця Глобинського ліцею № 1 імені В. Є. Кур-

ченка Глобинської міської ради (керівник – Обушна Є. Р.); 

 Білаш Максим, вихованець гуртка „Журналістика” Кобеляцького будинку 

дитячої та юнацької творчості імені Миколи Андрійовича Касьяна Кобеляцької 

міської ради Полтавської області (керівник – Білаш О. В.); 

 Богомаз Еліна, вихованка гуртка „Екологічне краєзнавство” 

Комунального закладу „Полтавський обласний центр національно-

патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської 

обласної ради” (керівник – Копилець Є. В.); 

 Верес Анастасія, вихованка Комунального закладу „Карлівський міський 

центр позашкільної освіти” Карлівської міської ради  (керівник – Гоменюк К. Д.); 

Верес Анастасія, учениця Попівської гімназії № 2 Карлівської міської ради 

(керівник – Павлюк С. О.); 

Гнатко Вікторія, учениця Гожулівського навчально-виховного комплексу 

Полтавської міської ради (керівник – Лісоколенко Ю. Г.); 

 Герасименко Олександра, учениця Карлівського ліцею № 3 Карлівської 

міської ради (керівник – Качалка Т. В.); 

Гурток „Робототехніка WEDO” Пологівської гімназії Новосанжарської 

селищної ради Полтавської області (керівник – Бровко В. М.); 

Ємиц Єлизавета, Калініченко Вікторія, учениці Ліцею № 33 Полтавської 

міської ради (керівник – Треба Л. О.); 

 Заєць Євген, Заєць Денис, вихованці гуртка „Археологічне краєзнавство” 

Комунального закладу „Полтавський обласний центр національно-

патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської 

обласної ради” (керівник – Рябуха Ю. А.); 

 Заєць Поліна, учениця Супрунівського навчально-виховного комплексу 

Полтавської міської ради (керівник – Заєць Л. С.); 

 Захаров Олег, учень Дейкалівського опорного закладу загальної середньої 

освіти I-III ступенів Зіньківської міської ради Полтавської області (керівник – 

Захарова О. В.); 

 Іванова Дарина, учениця Максимівського ліцею Піщанської сільської ради 

(керівник – Каптан Т. О.); 

 Калініченко Максим, учень Глобинського ліцею № 1 імені В. Є. Курченка 

Глобинської міської ради (керівник – Безульчак А. О.); 



 Кириндас Лада, вихованка гуртка „Спортивний туризм” Комунального 

закладу „Полтавський обласний центр національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради” (керівник 

– Бондаренко-Бровко М. П.); 

 Киценко Аліна, вихованка гуртка „Дитячий театр „Котигорошко” 

Кобеляцького будинку дитячої та юнацької творчості імені Миколи Андрійовича 

Касьяна Кобеляцької міської ради Полтавської області (керівник – Білаш О. В.); 

Козирод Анна, Козирод Дмитро, учні Опорного закладу „Білицька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Білицької селищної ради” (керівник – 

Дробина О. С.); 

Колектив 2-А класу Комунального закладу „Полтавська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 19 Полтавської міської ради Полтавської області” 

(керівник – Пупченко Т. А.); 

 Колектив 5-В класу Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів              

№ 2 Лубенської міської ради Полтавської області (керівник – Свєтлова Н. О.); 

 Колектив 6-го класу Божківського ліцею (опорного закладу) 

Новоселівської сільської ради Полтавського району Полтавської області 

(керівник – Пантюхова Т. М.); 

 Колектив 8-9 класів Комунального закладу „Полтавська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 19 Полтавської міської ради Полтавської області” 

(керівник – Пупченко Т. А.); 

 Колектив гуртка „Юні кореспонденти” Комунального закладу 

позашкільної освіти „Зіньківський будинок дитячої та юнацької творчості” 

Зіньківської міської ради Полтавської області (керівник – Стрибко Є. О.);  

 Колектив Комунального закладу „Карлівський міський центр 

позашкільної освіти” Карлівської міської ради (директор – Черненко О. П.); 

 Колектив Ліцею № 17 „Інтелект” Полтавської міської ради Полтавської 

області (керівники – Дорошенко Я. А., Алєксандрова О. О.); 

Колектив Майбородівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Піщанської сільської ради (керівник – Коваль О. І.); 

 Колектив пошукового загону „Спарта” Кобеляцького ліцею Полтавської 

обласної ради (керівник – Шабалтій О. М.); 

Колектив учнів 3 класу Березоворудської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Пирятинської міської ради Полтавської області (керівник –               

Левада А. О.); 

Колектив учнів 5 класу Гімназії № 15 Полтавської міської ради (керівник 

– Тесля С. Ю.);  

 Колектив учнів 9 класу Гімназії № 15 Полтавської міської ради (керівник 

– Поплавська А. С.); 

 Колектив Шилівського закладу дошкільної освіти (дитячий садок) 

„Берізка” Зіньківської міської ради Полтавської області (керівник –                  

Скрипник Л. В.); 

 Личко Денис, вихованець гуртка „Фольклорно-етнографічне 

краєзнавство” Комунального закладу „Полтавський обласний центр 



національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради” (керівник – Прохорчук С. А.); 

 Нетребко Нікіта, учень Пирятинського ліцею Пирятинської міської ради 

Полтавської області (керівник – Філімонова М. О.); 

 Пасічко Сергій, учень Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 9 Полтавської міської ради Полтавської області (керівник – Безверхий О. А.); 

 Рудь Андрій, вихованець Комунального закладу „Карлівський міський 

центр позашкільної освіти” Карлівської міської ради (керівник – Гоменюк К. Д.); 

 Сегеда Артем, учень Пирятинського ліцею Пирятинської міської ради 

Полтавської області (керівник – Калатіна Ю. С); 

 Ступка Вікторія, учениця Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 1 Лубенської міської ради Полтавської області (керівник –                   

Нагаль Т. С.); 

 Терещенко Віра, вихованка гуртка „Фольклорно-етнографічне 

краєзнавство” Комунального закладу „Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради” (керівник – Прохорчук С. А.); 

 Федченко Вікторія, учениця Дейкалівського опорного закладу загальної 

середньої освіти I-III ступенів Зіньківської міської ради Полтавської області 

(керівник – Федченко Т. П.); 

Хиль Артем, Жирко Дарія, учні Опорного закладу „Білицька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Білицької селищної ради” (керівник –

Чишкала А. Є.); 

 Чичкань Людмила, учениця Філії Пирятинського ліцею Пирятинської 

міської ради Полтавської області (керівник – Бескішкіна А. М.);  

 Шабалтій Софія, вихованка гуртка „Юні туристи-краєзнавці” Кобеляцької 

станції юних туристів Кобеляцької міської ради Полтавської області (керівник – 

Шабалтій М. П.); 

Штомпель Злата,  учениця Опорного закладу „Білицька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 1 Білицької селищної ради” (керівник – Дробина О.С.). 

 

 

В. о. директора                                                             Наталія ПОРУБАЙ 

 

 
 


