
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ  

ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ  

 

НАКАЗ 
 

02.12.2021     м. Полтава   № 186 

 

Про підсумки проведення  

обласної фотоолімпіади  

,,Пізнай свій рідний край!”  

 

Відповідно до плану роботи Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді на 2021 рік проведено заочну 

обласну фотоолімпіаду серед учнівської молоді ,,Пізнай свій рідний край!”. 

У фотоолімпіаді взяли участь 84 учні та вихованці вихованці із 9 закладів 

освіти Полтавської області. 

Найактивнішим учасниками стали вихованці із Зіньківської, 

Миргородської, Пирятинської міських рад, Чорнухинської селищної ради, 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді та 

Шишацької і Решетилівської філій. 

За підсумками роботи журі заочної обласної фотоолімпіади ,,Пізнай свій 

рідний край!”  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити переможців заочної фотоолімпіади ,,Пізнай свій рідний 

край!”: 

1.1. У категорії ,,Краєвиди” 

за перше місце 

Дипломом І ступеня Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді: 

- Коваленко Аделіну, вихованку гуртка ,,Здоровим будь” Решетилівської 

філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді; 

за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді: 

- Захарова Олега, учня Дейкалівського закладу загальної середньої                

освіти І-ІІІ ступенів Зіньківської міської ради; 



- Лимоню Максима, учня Ставківського опорного навчально-виховного 

комплексу ,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад” Зіньківської міської ради; 

за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді: 

- Донця Андрія, учня Ставківського опорного навчально-виховного 

комплексу ,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад” Зіньківської міської ради; 

- Найдюка Ярослава, вихованця гуртка ,,Фотонатуралісти” Пирятинської 

станції юних натуралістів Пирятинської міської ради. 

- Чубенко Аліну, вихованку гуртка ,,Флористика та фітодизайн 

інтер’єру” Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді. 

 

1.2. У категорії ,,Екологія міста” 

за перше місце 

Дипломом І ступеня Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді: 

- Дзерин Лілію, вихованку гуртка ,,Флористика та фітодизайн інтер’єру” 

Решетилівської філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді; 

за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді: 

- Демченко Юлію, вихованку гуртка анімації та медіамистецтва 

,,Мандрівний замок” Комунального закладу позашкільної освіти ,,Зіньківський 

будинок дитячої та юнацької творчості” Зіньківської міської ради; 

за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді: 

-  Беличка Максима, вихованця гуртка ,,Фотонатуралісти” Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 

 

1.3. У категорії ,,Тваринний і рослинний світ” 

за перше місце 

Дипломом І ступеня Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді: 

-  Теймуразяна Олександра, вихованця гуртка ,,Юні кролівники” 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді: 

- Буденну Антоніну, ученицю Проценківської загальноосвітньої школи                 

І-ІІІ ступенів Зіньківської міської ради; 



- Трухову Дарью, вихованку гуртка ,,Флористика та фітодизайн 

інтер’єру” Решетилівської філії Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 

за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді: 

- Запеку Олексія, вихованця гуртка ,,Цікава зоолоогія” Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

- Момот Вероніку, вихованку гуртка ,,Квітникарство” Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 

- Ненько Дарію, вихованку гуртка ,,Фотонатуралісти” Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

 

2. Дипломом Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за креативний підхід до створення фотознімків 

нагороджуються: 

- вихованці гуртка ,,Квіткова фантазія” Шишацької філії Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

- вихованці гуртка ,,Мій рідний край, моя земля” Шишацької філії 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

- Горяйнова Карина, вихованку гуртка ,,Фотонатуралісти” Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

- Кравченко Валерій, учень 11 класу Вороньківського ліцею                         

імені О.Д. Перелета Чорнухинської селищної ради; 

- Лимар Вікторія Юріївна, вихованка гуртка анімації та медіамистецтва 

,,Мандрівний замок” Комунального закладу позашкільної освіти ,,Зіньківський 

будинок дитячої та юнацької творчості” Зіньківської міської ради; 

- Лисенко Валерія, вихованка гуртка ,,Юні екологи” Пирятинської 

станції юних натуралістів Пирятинської міської ради; 

- Нестеренко Анна, вихованка гуртка анімації та медіамистецтва 

,,Мандрівний замок” Комунального закладу позашкільної освіти ,,Зіньківський 

будинок дитячої та юнацької творчості” Зіньківської міської ради; 

- Пилипченко Вадим, вихованець гуртка анімації та медіамистецтва 

,,Мандрівний замок” Комунального закладу позашкільної освіти ,,Зіньківський 

будинок дитячої та юнацької творчості” Зіньківської міської ради; 

- Сівов Артем, вихованець Миргородського міського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді. 

 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

В.о. директора         Валентина ДУЛІЙ 

 

 

 


