
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

НАКАЗ 

 

19.01.2021         м. Полтава               №  05 

 

 

Про підсумки обласного етапу  

Всеукраїнського заочного конкурсу  

юних фотоаматорів ,,Моя країна - Україна!” 

 

На виконання плану роботи Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді на 2020 рік, відповідно до листа 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки України від 20.11.2020 № 246, з метою формування 

в учнівської молоді активної життєвої позиції та готовності брати участь у 

суспільному і культурному житті країни; розвитку пізнавальних процесів у 

дітей, зокрема уяви, сприйняття, уваги, мислення; формування екологічної 

культури проведено обласний етап Всеукраїнського заочного конкурсу робіт 

юних фотоаматорів ,,Моя країна - Україна” у 2020 році”. 

До обласного оргкомітету на конкурс було надіслано 745 робіт з              

63 закладів загальної середньої та позашкільної освіти Полтавської області. 

Найактивнішими учасниками конкурсу стали учні закладів загальної 

середньої та вихованці закладів позашкільної освіти з міст Горішні Плавні, 

Лохвиці, Полтави, Кременчука, Хоролу та Зіньківського, Гребінківського, 

Гадяцького, Оржицького районів, Сенчанської селищної ради, Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 

На підставі висновків рішення журі обласного етапу конкурсу 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити дипломом Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді учасників обласного етапу 

Всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів ,,Моя країна - 

Україна” : 

1.1. У номінації  ,,Експериментальне фото”: 

за перше місце 

Дипломом І ступеня Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру   учнівської молоді: 



- Борейко Віталія, учня Кременчуцької гімназії № 8 Кременчуцької 

міської ради; 

за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді: 

- Олешко Ілону, ученицю Гадяцького обласного наукового  ліцею-

інтернату ІІ-ІІІ ступенів імені Є.П. Кочергіна; 

за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді: 

- Пигиньку Аліну, вихованку гуртка ,,Фоторепортер” Миргородської 

станції юних техніків. 

1.2. У номінації ,,Жанрове фото”: 

за перше місце 

Дипломом І ступеня Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді: 

- Семегрей Іванну, вихованку Великобагачанської станції юних техніків 

виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради; 

за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді: 

- Солодовник Анну, ученицю опорного закладу ,,Нехворощанський 

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів”; 

за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді: 

- Троцького Олексія, вихованця гуртка ,,Юніор” Полтавського міського 

центру позашкільної освіти. 

 1.3. У номінації ,,Живий світ (фото рослин та тварин)”: 

за перше місце 

Дипломом І ступеня Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді: 

- Дорошенка Ігоря, учня Градизької загальноосвітньої школи                     

І-ІІІ ступенів № 1 Глобинської районної ради; 

за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді: 

- Коваленко Анастасіїю, ученицю Полтавської гімназії № 13; 

за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді: 

- Федченка Богдана, учня філії ,,Хорошківська загальноосвітня школа        

І-ІІ ступенів” опорного закладу ,,Новооржицька загальноосвітня школа               

І-ІІІ ступенів” Оржицького району. 

 

 



1.4. У номінації ,,Натюрморт”: 

за перше місце 

Дипломом І ступеня Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді: 

- Гребьонкіну Аріну, ученицю спеціалізованої загальноосвітньої школи     

І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням англійської мови  

Горішньоплавнівської міської ради; 

за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді: 

- Захарченка Максима, учня Лохвицької гімназії № 1 Лохвицької міської 

ради; 

за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді: 

- Сидоренко Ангеліну, ученицю Тарасенківської загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів Оржицького району. 

 1.5. У номінації ,,Пам’ятки архітектури”: 

за перше місце 

Дипломом І ступеня Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді: 

- Колєсніка Євгена, учня Гадяцького обласного наукового ліцею-

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

за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді: 

- Захарченка Максима, учня Лохвицької гімназії № 1 Лохвицької міської 

ради; 

за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді: 

- Парасоцьку Марію, вихованку гуртка ,,Фотонатуралісти” Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 

1.6. У номінації ,,Пейзаж”: 

за перше місце 

Дипломом І ступеня Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді: 

- Варченко Дар’ю, вихованку гуртка ,,Фотонатуралісти” Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді: 

- Васюту Анастасію, вихованку гуртка ,,Юні підприємці” Кобеляцької 

філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді; 

 



за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді: 

- Жабко Кіру, ученицю Гадяцького обласного наукового ліцею-інтернату 

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

1.7. У номінації ,,Репортажний портрет”: 

за перше місце 

Дипломом І ступеня Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді: 

- Собко Тамілу, ученицю Бірківської загальноосвітньої школи                      

І-ІІІ ступенів імені І.А. Цюпи Зіньківської районної ради; 

за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді: 

- Терещенко Ярослава, учня Калениківського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради; 

за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді: 

- Чернявську Альбіну, вихованку Великобагачанської станції юних 

техніків виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради. 

 

2. Дипломом Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської   молоді за креативний підхід до створення фотознімків: 

- Адамчука Богдана, вихованця Сенчанського БДЮТ Сенчанської 

селищної ради. 

- Боєву Євгенію, вихованку гуртка ,,Лікарські рослини” Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

- Бокая Вячеслава, вихованця гуртка ,,Фотонатураліст” Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

- Бородач Вікторію, ученицю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 

Горішньоплавнівської міської ради; 

- Бурю Анжелу, ученицю Бірківської загальноосвітньої школи                

ім. І.А. Цюпи Зіньківської районної ради; 

- Володарець Вікторію, ученицю Бірківської загальноосвітньої школи                      

І-ІІІ ступенів імені І.А. Цюпи Зіньківської районної ради; 

- Володарець Вікторію, ученицю Бірківської загальноосвітньої школи ім. 

І.А.Цюпи Зіньківської районної ради; 

- Гавриш Анастасію, ученицю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів      

№ 4  з поглибленим вивченням англійської мови Горішньоплавнівської міської 

ради; 

- Герещенка Дмитра, учня загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 

Горішньоплавнівської міської ради; 

- Гончаренка Владислава, учня Дмитрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Дмитрівської сільської ради Полтавської області; 



- Горбатій Крістіну, ученицю Бірківської загальноосвітньої школи          

ім. І.А. Цюпи Зіньківської районної ради; 

- Гур’янова Олексія, учня Градизької загальноосвітньої школи                 

І-ІІІ ступенів № 1; 

- Гутника Родіона, учня опорного закладу ,,Вирішальненська ЗОШ          

І-ІІІ ступенів Лохвицької районної ради”; 

- Даніленка Назара, учня  Гадяцького обласного наукового ліцею-

інтернату ІІ-ІІІ ступенів імені Є.П. Кочергіна; 

- Дяченко Ірину, вихованку гуртка ,,Фотонатураліст” Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

- Захарова Олега, учня Дейкалівського опорного закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради; 

- Звєрєву Поліну, ученицю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4  з 

поглибленим вивченням англійської мови Горішньоплавнівської міської ради; 

- Зубкову Аріну, ученицю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4  з 

поглибленим вивченням англійської мови Горішньоплавнівської міської ради; 

- Кільдєєва Дениса, учня Хорольської гімназії Хорольської районної 

ради; 

- Кобилко Марію, вихованку Комунального закладу Новосанжарський 

будинок дитячої та юнацької творчості Новосанжарської селищної ради; 

- Комара Дмитра, вихованця студії ,,Березіль” Кременчуцького міського 

центру позашкільної освіти; 

- Лиманця Дмитра, учня Хорольської гімназії Хорольської районної 

ради; 

- Литвинова Давида, учня загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 

Горішньоплавнівської міської ради; 

- Михайлину Софію, ученицю Опорного закладу ,,Нехворощанський 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів”; 

- Москаленко Владислава, вихованця Гребінківської станції юних 

техніків; 

- Надточія Максима, вихованця гуртка ,,Юні зоологи” Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

- Парай Аріну, ученицю Дмитрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Дмитрівської 

сільської ради Полтавської області; 

- Савкіна Володимира, вихованця Гребінківської станції юних техніків; 

- Самусєєва Іллю, учня Лохвицької гімназії № 1 Лохвицької міської 

ради; 

- Сергієць Ліну, вихованку Великобачачанскої станції юних техніків 

виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради; 

- Срібну Дарину, ученицю Малобакайської загальноосвітньої школи       

І-ІІІ ступенів Решетилівської районної ради Полтавської області; 

- Тараско Софію, ученицю Бірківської загальноосвітньої школи              

ім. І.А. Цюпи Зіньківської районної ради; 

- Терещенка Богдана, вихованця Сенчанського БДЮТ Сенчанської 

селищної ради; 



- Терещенко Анну, ученицю Бірківської загальноосвітньої школи            

ім. І.А. Цюпи Зіньківської районної ради; 

- Федченко Вікторію, ученицю Дейкалівського опорного закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради; 

- Фетісова Дмитра, учня опорного закладу ,,Новооржицька ЗОШ             

І-ІІІ ступенів Оржицької районної ради Полтавської області”; 

- Чугуєвиць Тамілу, ученицю Бірківської загальноосвітньої школи        

ім. І.А. Цюпи Зіньківської районної ради. 

           

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Дулій В.О. 

 

 

В.о. директора                                                             Людмила СУСАХІНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	НАКАЗУЮ:

