
 
 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

Н А К А З 
 

05.02.2020               м. Запоріжжя № 59 

 
 
Про підсумки обласного етапу заочного Всеукраїнського конкурсу юних 
фотоаматорів «Моя країна - Україно!»  
 

 На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019 

№ 1489 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

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

основними напрямами позашкільної освіти)», відповідно до Програми розвитку 

освіти Запорізької області на 2018-2022 роки, затвердженої  рішенням  

Запорізької  обласної  ради  від 30.11.2017  № 54, плану роботи Департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації на 2020 рік комунальним закладом 

«Запорізький обласний центр еколого-натуралістичноїтворчості учнівської 

молоді» Запорізької обласної ради було проведено обласний етап заочного 

Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україно!», 

(далі – Конкурс). 

 У Конкурсі брали участь 276 учасників закладів освіти Бердянського, 

Більмацького, Веселівського, Вільнянського, Гуляйпільського, Запорізького, 

Камꞌянсько-Дніпровського, Мелітопольського, Михайлівського, 

Новомиколаївського, Пологівського, Приморського, Приазовського районів; 

мм. Запоріжжя, Бердянськ, Енергодар, Мелітополь, Токмак; закладів освіти 

обласного підпорядкування. 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Нагородити грамотою Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації переможців обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 

юних фотоаматорів «Моя країна – Україно!» за творчій підхід і високий рівень 

представлених фотоматеріалів: 

номінації «Пейзаж» 

І місце 

- Данилюк Єлизавету, ученицю комунального закладу 

«Верхньотерсянська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.» Воздвиженської 
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сільської ради Гуляйпільського району Запорізької області (керівник 

Петров О.В.); 

- Слятіна Федора, учня Бердянської гімназії № 1 «Надія» Бердянської 

міської ради Запорізької області (керівник Ралько О.В.); 

- Танченко Анну, ученицю комунального закладу «Софіївський 

навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад               

І-ІІІ ст. - дошкільний навчальний заклад» Новомиколаївської районної 

ради Запорізької області (керівник Польська О.А.); 

- Сасанчину Яну, ученицю Опорного закладу загальної середньої освіти 

Новозапорізька школа Долинської сільської ради Запорізького району 

Запорізької області; 

- Лукꞌянченко Юліану, вихованку позашкільного навчального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості» Енергодарської міської ради 

Запорізької області (керівник Семеренко С.І.); 

- Мангер Марію, вихованку комунального закладу «Центр позашкільної 

освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької області (керівник 

Сидорчук В.В.); 

- Оленіна Станіслава, учня Мелітопольської загальноосвітньої школи               

І-ІІІ ст. № 7 Мелітопольської міської ради Запорізької області; 

- Власюка Всеволода, учня комунального закладу «Банівська 

загальноосвітня школа І-ІІ ст.» Приморської районної ради Запорізької 

області; 

- Когута Івана, учня державного навчального закладу «Запорізьке 

професійне училище» Запорізької міської ради Запорізької області 

(керівник Войтюк Т.М.); 

- Іванову Анастасію, ученицю державного навчального закладу 

«Запорізьке професійне училище» Запорізької міської ради Запорізької 

області (керівник Стрілець Н.В.); 

- Малієнко Поліну, вихованку гуртка «Людина і довкілля» 

комунального закладу «Запорізький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної 

ради на базі Андріївської спеціалізованої різнопрофільної школи                

І-ІІІ ст. Бердянської районної ради Запорізької області (керівник                       

Малієнко Ю.М.); 

- Хижняк Каріну, ученицю державного навчального закладу «Запорізьке 

професійне училище» Запорізької міської ради Запорізької області 

(керівник Войтюк Т.М.); 

- Малієнко Поліну, вихованку гуртка «Людина і довкілля» 

комунального закладу «Запорізький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної 

ради на базі Андріївської спеціалізованої різнопрофільної школи                

І-ІІІ ст. Бердянської районної ради Запорізької області (керівник                  

Малієнко Ю.М.); 
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ІІ місце 

- Гаркушу Софію, ученицю Новотроїцької загальноосвітньої школи                

І-ІІІ ст. Бердянської районної ради Запорізької області (керівник                      

Шипота Л.В.); 

- Бідну Валерію, вихованку Андріївського будинку дитячої творчості 

Бердянської районної ради Запорізької області; 

- Кулініч Анастасію, ученицю Енергодарського багатопрофільного 

ліцею Енергодарської міської ради Запорізької області; 

- Ісаченко Владислава, учня Мелітопольської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ст. № 4 Мелітопольської міської ради Запорізької області; 

- Кірдіна Тимофія, учня державного навчального закладу 

«Мелітопольський професійний аграрний ліцей» Мелітопольської 

міської ради Запорізької області (керівник Панайотов П.С.); 

- Конакову Марію, ученицюТокмацького закладу загальної середньої 

освіти № 5 Токмацької міської ради Запорізької області; 

- Деркача Богдана, учня Благовіщенської загальноосвітньої школи                 

І-ІІІ ст. Комиш-Зорянської селищної ради Більмацького району 

Запорізької області; 

- Безсонову Маргариту, ученицю комунального закладу «Тимошівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ст.» Михайлівської селищної ради 

Михайлівського району Запорізької області; 

- Сарану Уляну, ученицюМирненського опарного закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ст. «Інтелект» Мирненської селищної ради 

Мелітопольського району Запорізької області (керівник                    

Бочарнікова Г.В.); 

- Тягун Анастасію, ученицю комунального закладу «Камꞌянсько-

Дніпровська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 3» Камꞌянсько-

Дніпровської міської ради Камꞌянсько-Дніпровського району 

Запорізької області (керівник Підгорська Н.І.). 

- Гурꞌянову Каріну, вихованку гуртка «Людина і довкілля» 

комунального закладу «Запорізький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної 

ради на базі Андріївської спеціалізованої різнопрофільної школи                 

І-ІІІ ст. Бердянської районної ради Запорізької області (керівник                    

Малієнко Ю.М.); 

 ІІІ місце 

- Куликову Єлизавету, ученицю Бердянської загальноосвітньої школи        

І-ІІІ ст. № 7 Бердянської міської ради Запорізької області; 

- Дворяк Оксану, ученицю Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

№ 7 Бердянської міської ради Запорізької області; 

- Дойнову Марію, ученицю Бердянської гімназії № 1 «Надія» 

Бердянської міської ради Запорізької області (керівник Ралько О.В.); 

- Онопрієнко Олександру, ученицю Бердянської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ст. № 5 Бердянської міської ради Запорізької області; 

user
Подсвеченный

user
Подсвеченный

user
Подсвеченный

user
Подсвеченный



 4 

- Думбедзе Єлизавету, ученицю Бердянської загальноосвітньої школи              

І-ІІІ ст. № 5 Бердянської міської ради Запорізької області; 

- Лебедєву Анну, ученицю Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

№ 5 Бердянської міської ради Запорізької області; 

- Булатову Аліну, ученицю загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 6 

Бердянської міської ради Запорізької області; 

- Хотинець Григорія, учня загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 6 

Бердянської міської ради Запорізької області; 

- Сосновську Софію, ученицю Новопетрівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ст. Осипенківської сільської ради Бердянського району 

Запорізької області; 

- Скорук Елеонору, ученицю Троянської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ст. Бердянської районної ради Запорізької області (керівник                      

Малий В.Г.); 

- Марченко Уляну, ученицю опорного закладу загальної середньої 

освіти Новозапорізької школи Долинської сільської ради Запорізького 

району Запорізької області; 

- Євус Миколу, учня опорного закладу загальної середньої освіти 

Новозапорізької школи Долинської сільської ради Запорізького району 

Запорізької області; 

- Бабашкіна Антона, учня опорного закладу загальної середньої освіти 

Новозапорізької школи Долинської сільської ради Запорізького району 

Запорізької області; 

- Лабор Анну, ученицю опорного закладу загальної середньої освіти 

Новозапорізької школи Долинської сільської ради Запорізького району 

Запорізької області; 

- Мильнікова Максима, вихованця Енергодарського центру туризму, 

краєзнавства та спорту Енергодарської міської ради Запорізької 

області; 

- Петракову Марію, вихованку комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької 

області; 

- КасꞌяноваРадіона, вихованця комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької 

області; 

- Колісник Володимира, вихованця комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької 

області; 

- ГончаровуДарꞌю, ученицю Ліцею № 10 Мелітопольської міської ради 

Запорізької області; 

- Орлову Мілєну, ученицю комунального закладу «Банівська 

загальноосвітня школа І-ІІ ст.» Приморської районної ради Запорізької 

області; 
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- Марч Діану, ученицю комунального закладу «Юрꞌївської 

багатопрофільної школи І-ІІІ ст. Приморської районної ради 

Запорізької області; 

- Бучакчийського Олександра, учня комунального закладу «Банівська 

загальноосвітня школа І-ІІ ст.» Приморської районної ради Запорізької 

області; 

- Березняк Катерину, ученицюВодянської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ст. № 1 ім. Ф.О. ОкатенкоВодянської сільської ради Камꞌянсько-

Дніпровського району Запорізької області (керівник Ященко М.В.); 

- Шепель Дениса, учня комунального закладу «Любимівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ст.» Роздольської сільської ради 

Михайлівського району Запорізької області; 

- Бенюх Катерину, ученицю комунального закладу «Чернігівська 

загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ст.» Запорізької обласної ради; 

- Волика Олександра, вихованця гуртка «Людина і довкілля» 

комунального закладу «Запорізький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної 

ради на базі Андріївської спеціалізованої різнопрофільної школи І-ІІІ 

ст. Бердянської районної ради Запорізької області (керівник               

Малієнко Ю.М.); 

номінація «Натюрморт» 

І місце 

- Бабашкіна Антона, учня Опорного закладу загальної середньої освіти 

«Новозапорізька школа» Долинської сільської ради Запорізького 

району Запорізької області; 

- Горохівця Віталія, вихованця позашкільного навчального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості» Енергодарської міської ради 

Запорізької області (керівник Семеренко С.І.); 

- Безухову Дарꞌю, вихованку комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької 

області; 

- Шрамка Ігора, учня Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

Олександрівської сільської ради Приазовського району Запорізької 

області (керівник Дудник С.М.); 

- Авраменка Дмитра, учня державного навчального закладу 

«Запорізький політехнічний центр професійно-технічної освіти» 

Запорізької міської ради Запорізької області (керівник Козлова Л.Б.); 

- Педенка Миколу, учня державного навчального закладу «Запорізький 

політехнічний центр професійно-технічної освіти» Запорізької міської 

ради Запорізької області (керівник Антонюк С.В.); 

- Носань Даниила, учня комунального закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ст. «Успіх» Новобогданівської сільської ради 

Мелітопольського району Запорізької області; 
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ІІ місце 

- Килосова Миколу, учня державного навчального закладу 

«Мелітопольський професійний аграрний ліцей» Мелітопольської 

міської ради Запорізької області (керівник Дядькова Л.Г.); 

ІІІ місце 

- Яковлєву Анастасію, ученицю Семенівського навчально-виховного 

комплексу Павлівської сільської ради Вільнянського району 

Запорізької області (керівник Яковлєва А.В.); 

номінація «Жанрове фото» 

І місце 

- Авдєєву Поліну, ученицю Токмацького закладу загальної середньої 

освіти № 5 Токмацької міської ради Запорізької області; 

- Фєдосєєвськова Анатолія, вихованця позашкільного навчального 

закладу «Клуб юних моряків «Екватор» з флотилією» Енергодарської 

міської ради Запорізької області; 

- Бебка Олександра, вихованця позашкільного навчального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості» Енергодарської міської ради 

Запорізької області (керівник Семеренко С.І.); 

- Кондратенко Марію, ученицю Благовіщенської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ст. Комиш-Зорянської селищної ради Більмацького району 

Запорізької області; 

- Крутю Миколу, учня опорного комунального закладу «Михайлівський 

навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-

гімназія» ім. І.А. Найденова» Михайлівської селищної ради 

Михайлівського району Запорізької області (керівник Бакута Т.Ю.); 

- Попова Ярослава, учня Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.       

№ 80 Запорізької міської ради Запорізької області; 

- Кравчун Дайану, ученицю комунального закладу вищої освіти 

«Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» 

Запорізької обласної ради (керівник Лещук В.В.); 

ІІ місце 

- Кокору Анастасію, ученицю Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ст. № 5Бердянської міської ради Запорізької області; 

- Страшка Олександра, вихованця Андріївського будинку дитячої та 

юнацької творчості Бердянської районної ради Запорізької області; 

- Дегтерьова Івана, учня державного навчального закладу 

«Мелітопольський професійний аграрний ліцей» Мелітопольської 

міської ради Запорізької області (керівник Стасенко С.М.); 

- Кажанова Данила, учня комунальної організації «Ботіївська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ст.» Ботіївської сільської ради Запорізької 

області; 

- Ковпака Михайла, учня комунального закладу «Михайлівський 

навчально-виховний комплекс І-ІІ ст. дошкільний навчальний заклад-

загальноосвітня школа» Михайлівської селищної ради Михайлівського 

району Запорізької області; 
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- Прядку Миколу, учня опорного комунального закладу 

«Михайлівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст.-гімназія» ім. І.А. Найденова» Михайлівської селищної 

ради Михайлівського району Запорізької області (керівник                       

Бакута Т.Ю.); 

ІІІ місце 

- Валентирову Ганну, ученицю Бердянської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ст. № 4 Бердянської міської ради Запорізької області; 

- Максименко Софію, ученицю Бердянської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ст. № 16 Бердянської міської ради Запорізької області; 

- Лукашову Юлію, ученицю Троянської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ст. Бердянської районної ради Запорізької області (керівник 

Тельчарова І.В.); 

- Мінакову Валерію, ученицю комунального закладу «Михайлівська 

загальноосвітня школа І-ІІ ст.» Михайлівської селищної ради 

Запорізької області (керівник Данилевська Л.К.); 

- Чорного Максима, учня комунальної установи «Федоровська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ст.» Пологівської районної ради 

Запорізької області (керівник Іваненко Л.М.); 

- Гардер Софію, ученицю комунального закладу «Чернігівська 

загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ст.» Запорізької обласної ради; 

- Марецьку Вікторію, ученицю комунального закладу «Чернігівська 

загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ст.» Запорізької обласної ради; 

- Момот Вікторію, ученицю комунального закладу «Чернігівська 

загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ст.» Запорізької обласної ради; 

номінація «Пам’ятка архітектури» 

І місце 

- Білоус Анжеліку, вихованку позашкільного навчального закладу 

«Клуб юних моряків «Екватор» з флотилією» Енергодарської міської 

ради Запорізької обласної ради; 

- Порхуна Максима, вихованця позашкільного навчального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості» Енергодарської міської ради 

Запорізької області (керівник Семеренко С.І.); 

- Щербакову Катерину, ученицю ліцею № 10 Мелітопольської міської 

ради Запорізької області; 

- Щербакова Микиту, учня Мелітопольської загальноосвітньої школи            

І-ІІІ ст. № 4 Мелітопольської міської ради Запорізької обласної ради; 

- Дегтерьова Івана, учня  державного навчального закладу 

«Мелітопольський професійний аграрний ліцей» Мелітопольської 

міської ради Запорізької області (керівник Горбачова Ю.В.); 

- Штукованого Артура, учня комунального закладу «Приморська 

загальноосвітня школа І-ІІ ст. № 3» Приморської міської ради 

Запорізької області (керівник Соніна Н.І.); 
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- Дусь Алісу, ученицю комунального закладу вищої освіти «Хортицька 

національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної 

ради (керівник Лещук В.В.); 

- Можайського Кирила, учня комунального закладу вищої освіти 

«Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» 

Запорізької обласної ради (керівник Хлібець Є.О.); 

ІІ місце 

- Троянова Ігора, вихованця Енергодарського центру туризму, 

краєзнавства та спорту Енергодарської міської ради Запорізької 

області; 

- Онипенко Ірину, ученицю Комиш-Зорянської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ст. Комиш-Зорянської селищної ради Більмацького району 

Запорізької області (керівник Фалдін А.Є.); 

- Матковську Єлизавету, ученицю Благовіщенської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ст. Комиш-Зорянської селищної ради Більмацького району 

Запорізької області; 

ІІІ місце 

- Карасіка Максима, учня Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

№ 5 Бердянської міської ради Запорізької області; 

- Шепеля Дениса, учня комунального закладу «Любимівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ст.» Роздольської сільської ради 

Запорізької області; 

номінація «Живий світ» 

І місце 

- Демочка Андрія, учня Токмацького закладу загальної середньої освіти 

№ 5 Токмацької міської ради Запорізької області; 

- Каліберду Євгенію, ученицю Бердянської загальноосвітньої школи               

І-ІІІ ст. № 5 Бердянської міської ради Запорізької області; 

- Танченко Анну, ученицю комунального закладу «Софіївський 

навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад» 

Новомиколаївської районної ради Запорізької області (керівник 

Польська О.А.); 

- Соколовську Євгенію, вихованку Андріївського будинку дитячої 

творчості Бердянської районної ради Запорізької області; 

- Павлухіну Вероніку, вихованку гуртка «Біологія людини» 

комунального закладу «Запорізький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної 

ради на базі Новотроїцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

Бердянської районної ради Запорізької області (керівник                      

Шипота Л.В.). 

- Кирпу Софію, ученицю опорного закладу загальної середньої освіти 

Новозапорізька школа Долинської сільської ради Запорізького району 

Запорізької області; 

- Шеченкова Володимира, учня Енергодарського багатопрофільного 

ліцею Енергодарської міської ради Запорізької області; 
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- Гордєєва Олексія, учня Енергодарського багатопрофільного ліцею 

Енергодарської міської ради Запорізької області; 

- Шишкіну Анастасію, вихованку Енергодарського центру туризму, 

краєзнавства та спорту Енергодарської міської ради Запорізької 

області; 

- Оленіну Карину, ученицю Мелітопольської загальноосвітньої школи     

І-ІІІ ст. № 7 Мелітопольської міської ради Запорізької області; 

- Татарінцеву Анну, ученицю Мелітопольської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ст. № 7 Мелітопольської міської ради Запорізької області; 

- Баська Єгора, учня Мелітопольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

№ 4 Мелітопольської міської ради Запорізької області; 

- Кірдіна Тимофія, учня державного навчального закладу 

«Мелітопольський професійний аграрний ліцей» Мелітопольської 

міської ради Запорізької області (керівник Сидоров О.В.); 

- Єсіпову Світлану, ученицю комунального закладу «Приморська 

загальноосвітня школа І-ІІ ст. № 3» Приморської міської ради 

Приморського району Запорізької області (керівник Зенюхова О.М.); 

- Шкіля Богдана, учня комунального закладу «Орлівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ст.» Приморської районної ради 

Приморського району Запорізької області (керівник Жавжарова О.А.); 

- Дмітрієва Давида, учня комунального закладу «Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ст. № 2» Приморської міської ради Приморського району 

Запорізької області (керівник Димова Т.М.); 

- Торцеву Юлію, вихованку комунальної установи «Приморський центр 

дитячої та юнацької творчості» Приморської міської ради 

Приморського району Запорізької області (керівник Чернова О.В.); 

- Шкляєву Анастасію, ученицю Ганно-Опанлинського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. – 

дошкільний навчальний заклад» Приазовської районної ради 

Запорізької області (керівник Костиря Т.І.); 

- Саніну Валерію, ученицю комунальної організації «Ботіївська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ст.» Ботіївської сільської ради 

Приазовського району Запорізької області; 

- Ляшенко Олександру, ученицю комунального закладу «Більмацька 

опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ст.» Більмацької районної ради 

Запорізької області; 

- Міняйленка Олександра, учня Благовіщенської загальноосвітня школа 

І-ІІІ ст. Комиш-Зорянської селищної ради Більмацького району 

Запорізької області; 

- Гіпоть Івана, учня комунального закладу «Михайлівська 

загальноосвітня школа І-ІІ ст.» Михайлівської селищної ради 

Михайлівського району Запорізької області (керівник Руднєва С.П.); 

- Шаповалову Юлію, вихованку позашкільного навчального закладу 

«Дитячий парк Запорізький міський ботанічний сад» Запорізької 

міської ради Запорізької області (керівник Ковальова Д.В.); 
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- Авєріну Ярославу, ученицю Новопилипівської філії Мирненського 

опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Мирненської 

селищної ради Мелітопольського району Запорізької області; 

- Петрущенко Євгена, вихованця Будинку дитячої та юнацької творчості 

Мелітопольської районної ради Запорізької області; 

- Султан Олександру, вихованку комунального закладу «Запорізька 

спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат «Орієнтир» Запорізької 

обласної ради; 

- Ращевську Анастасію, ученицю комунального закладу «Партизанська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ст.» Приморської районної ради 

Запорізької області (керівник Кара А.Л.); 

- Страшко Діану, вихованку гуртка «Людина і довкілля» комунального 

закладу «Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради на базі 

Андріївської спеціалізованої різнопрофільної школи І-ІІІ ст. 

Бердянської районної ради Запорізької області (керівник                         

Малієнко Ю.М.); 

ІІ місце 

- Кочеткову Вікторію, вихованку гуртка «Біологія людини» 

комунального закладу «Запорізький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної 

ради на базі Новотроїцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

Бердянської районної ради Запорізької області (керівник                         

Шипота Л.В.). 

- Кіхаєву Дарꞌю, вихованку комунального закладу «Центр позашкільної 

освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької області (керівник 

Гайченя Н.В,); 

- Біляк Єлизавету, ученицю комунального закладу «Борисівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ст.» Приморської районної ради 

Приморського району Запорізької області; 

- Бєляєву Дарꞌю, ученицю Олександрівської загальноосвітньої школа                       

І-ІІІ ст. Олександрівської сільської ради Приазовського району 

Запорізької області (керівник Середа Н.Ю.); 

- Солянову Марꞌяну, ученицю Ганно-Опанлинського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. – 

дошкільний навчальний заклад» Приазовської районної ради 

Запорізької області (керівник Костиря Т.І.); 

- ДоновськуДарꞌю, ученицю комунальної організації «Дніпровська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ст.» Петро-Михайлівської сільської ради 

Вільнянського району Запорізької області (керівник Росіхіна І.В.); 

- Дмитренко Кіру, вихованку комунального закладу «Запорізька 

загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ст. № 7» Запорізької 

обласної ради; 
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- Ценову Софію, вихованку комунального закладу «Запорізька 

спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. «Козацький ліцей» Запорізької 

обласної ради; 

ІІІ місце 

- Сагітдінову Дарину, вихованку Андріївського будинку дитячої 

творчості Бердянської районної ради Запорізької області; 

- Тєльчарова Данила, учня Троянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

Бердянської районної ради Запорізької області (керівник                      

Тельчарова І.В.); 

- Ведькала Євгена, учня Лукашівського навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітній навчальний заклад-заклад дошкільної освіти» 

Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області; 

- Шаповалову Єву, ученицю Петропільського опорного закладу 

загальної середньої освіти Широківської сільської ради Запорізького 

району Запорізької області; 

- Авазхонова  Авазхона, вихованця позашкільного навчального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості» Енергодарської міської ради 

Запорізької області (керівник Семеренко С.І.); 

- Воронянську Анжелу, ученицю комунального закладу «Таврійська 

загальноосвітня школа І-ІІ ст. Новоуспенівської сільської ради 

Веселівського району Запорізької області; 

- Лапезіну Ангеліну, ученицю комунального закладу «Михайлівський 

навчально-виховний комплекс І-ІІ ст. «дошкільний навчальний заклад-

загальноосвітня школа» Михайлівської селищної ради Михайлівського 

району Запорізької області; 

- Апанасову Вікторію, ученицю Запорізької загальноосвітньої школи                      

І-ІІІ ст. № 14 Запорізької міської ради Запорізької області; 

номінація «Позажанрове фото» 

І місце 

- Чернєву Анастасію, вихованку комунального закладу «Запорізький 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 

Запорізької обласної ради на базі Новотроїцької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ст. Бердянської районної ради Запорізької області 

(керівник Шипота Л.В.); 

- Дегтерьова Івана, учня державного навчального закладу 

«Мелітопольський професійний аграрний ліцей» Мелітопольської 

міської ради Запорізької області (керівник Горбачова Ю.В.); 

- колектив учнів групи подовженого дня Запорізької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ст. № 52 Запорізької міської ради Запорізької області 

(керівник Кучер Т.М.); 

 ІІ місце 

- Старусєва Тимофія, вихованця позашкільного навчального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості» Енергодарської міської ради 

Запорізької області (керівник Семеренко С.І.); 
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- Сторожука Олександра, учня Семенівського навчально-виховного 

комплексу Павлівської сільської ради Вільнянського району 

Запорізької області (керівник Сторожук М.О.); 

номінація «Репортажний портрет» 

І місце 

- Нікітєнкову Єлизавету, ученицю закладу загальної середньої освіти   

№ 2 ім. О.М. Кота Токмацької міської ради Запорізької області; 

- Поросюк Софію, ученицю Новопетрівської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ст. Осипенківської сільської ради Бердянського району 

Запорізької області; 

- Крісевич Поліну, ученицю опорного комунального закладу 

«Михайлівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст.-гімназія» ім. І.А. Найдьонова» Михайлівської селищної 

ради Михайлівського району Запорізької області (керівник                       

Бакута Т.Ю.); 

- Бабенко Кіру, ученицю Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.        

№ 32 Запорізької міської ради Запорізької області; 

- Ємченко Анастасію, ученицю Запорізької загальноосвітньої школи               

І-ІІІ ст. № 80 Запорізької міської ради Запорізької області; 

- Султан Олександру, ученицю комунального закладу «Запорізька 

спеціалізована школа-інтернат «Орієнтир» Запорізької обласної ради; 

ІІ місце 

- Маркарова Олександра, вихованця комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької 

області; 

- Килосова Миколу, учня державного навчального закладу 

«Мелітопольський професійний аграрний ліцей» Мелітопольської 

міської ради Запорізької області (керівник Бут Г.В.); 

- Ашихман Вікторію, ученицю комунального закладу «Михайлівська 

загальноосвітня школа І-ІІ ст.» Михайлівської селищної ради 

Михайлівського району Запорізької області (керівник Ашихман О.О.); 

ІІІ місце 

- Луговську Софію, ученицю Мирненського опорного закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ст. «Інтелект» Мирненської селищної ради 

Мелітопольського району Запорізької області (керівник                      

Устюгова О.О.); 

- Губарьову Вікторію, ученицю комунального закладу «Чернігівська 

загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ст.» Запорізької обласної ради; 

- Польшина Дмитра, учня комунального закладу «Чернігівська 

загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ст.» Запорізької обласної ради; 

- Мокієнко Поліну, ученицю комунального закладу «Хортицька 

національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної 

ради (керівник Лещенко А.В.); 
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номінація «Експериментальне фото» 

І місце 

- Третьякова Олександра, учня Бердянської загальноосвітньої школи                 

І-ІІІ ст. № 5 Бердянської міської ради Запорізької області; 

- Білан Кіру, ученицю Олексіївського навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-дошкільний навчальний заклад» 

Смирновської сільської ради Більмацького району Запорізької області; 

- Григорян Ліану, ученицю Смирновської філії Олексіївського 

навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-

дошкільний навчальний заклад» Смирновської сільської ради 

Більмацького району Запорізької області; 

ІІ місце 

- Бобринок Ангеліну, ученицю закладу загальної середньої освіти № 2 

ім. О.М. Кота Токмацької міської ради Запорізької області;  

- Кашляєва Андрія, учня Мирненського опорного закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ст. «Інтелект» Мирненської селищної ради 

Мелітопольського району Запорізької області (керівник                      

Сиващенко С.П.); 

ІІІ місце 

- Суліма Артема, учня Благовіщенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

Комиш-Зорянської селищної ради Більмацького району Запорізької 

області. 

 

2. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій та 

міськвиконкомів, уповноваженим в управлінні освітою об’єднаних 

територіальних громад,  керівникам закладів освіти обласного підпорядкування 

довести до відома педагогічних колективів підпорядкованих закладів освіти 

інформацію про підсумки участі учнівської молоді в обласному етапі 

Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів  (додаток 1, 2). 

 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 
Тимчасово виконувач обов’язків 
директора Департаменту     Віктор ЗАХАРЧУК 
 

 

 

 

 

 
Лариса Чурикова 239 02 98 
Микола Ярмощук 280 51 58 
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                                                                                                Додаток 1 
         до наказу Департаменту 
         від 05.02.2020 
         № 59 

  
 

Учасники обласного етапуВсеукраїнського конкурсу 
робіт юних фотоаматорів 

№ 
п/
п 

Назва району, 
міста, ОТГ 

конкурс юних фотоаматорів «Моя країна-Україно!» 

1.  м. Запоріжжя ЗОШ №32,Політехнічний центр,Вище професійне 
училище,ЗОШ №80,ПНЗ «Ботанічний сад», ЗОШ № 14,ЗОШ 
№52 

2.  м. Бердянськ ЗОШ №4, спец.шк.№ 16, ЗОШ №7, гім.№1 «Надія»,ЗОШ 
№5,ЗОШ № 6 

3.  м. Енергодар Енерг.багатопроф.ліц.,ПНЗ «Екватор»,ЦТКС,ЦДЮТ 
4.  м. Мелітополь ЦПО,ліц.№10,ЗОШ №7, ЗОШ №4, Аграрний ліцей 
5.  м. Токмак ЗЗСО №2 ім. О.М.Кота, ЗЗСО№5 
6.  Бердянський Новотроїцька ЗОШ, Андріївський БДЮТ, Троянська ЗОШ 
7.  Берестівська ОТГ  
8.  Осипенківська 

ОТГ 
Новопетрів.НВК, 

9.  Більмацький Опорна ЗОШ 
10.  Комиш-Зорянська 

ОТГ 
К.-Зорянська ЗОШ, Благовіщенська ЗОШ 

11.  Смирновська ОТГ Олексіївський НВК, Смирновська філія Олексіївського НВК 
12.  Василівський  
13.  Підгірненська 

ОТГ 
 

14.  В-Білозерська 
ОТГ 

 

15.  Веселівський  
16.  Веселівська ОТГ  
17.  Новоупенівська 

ОТГ 
Таврійська ЗОШ 

18.  Чкаловська ОТГ  
19.  Вільнянський  
20.  Павлівська ОТГ Семенівський НВК 
21.  Петро-

Михайлівська ОТГ 
Дніпровська ЗОШ 

22.  Гуляйпільський  
23.  Гуляйпільська 

ОТГ 
 

24.  Воздвиженська 
ОТГ 

Верхньотроянська ЗОШ 

25.  Запорізький  
26.  Біленьківська ОТГ  
27.  Долинська ОТГ Новозапорізька школа 
28.  Широківська ОТГ Лукашівський НВК, Петропільський ОЗЗС 
29.  К-Дніпровський К.-Дніпровська ЗОШ №3 
30.  К-Дніпровська 

ОТГ 
 

31.  Водянська ОТГ Водянська ЗОШ 
32.  Благовіщенська 

ОТГ 
 

33.  Мелітопольський БДЮТ 
34.  Новобогданівська ЗЗСО «Успіх» 
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Начальник відділу позашкільної, 
вищої освіти та інтернатних закладів   Ігор ШПІРНИЙ 
 
 
 
 
МиколаЯрмощук 280 51 58 
 
 
 
 

ОТГ 
35.  Мирненська ОТГ Новопилипівська філія Мирненс.ОЗЗСО, ОЗЗСО «Інтелект» 
36.  Михайлівський  
37.  Роздольська ОТГ Любимівська ЗОШ 
38.  Михайлівська 

ОТГ 
Михайлівський НВК, Тимошівська ЗОШ, НВК ім. 
І.А.Найдьонова, Михайлівська ЗОШ 

39.  Плодородненська 
ОТГ 

 

40.  Новомиколаївськи
й 

Софіївський НВК 

41.  Оріхівська ОТГ  
42.  Комишуваська 

ОТГ 
 

43.  Малотокмачанськ
а ОТГ 

 

44.  Преображенська 
ОТГ 

 

45.  Таврійська ОТГ  
46.  Пологівський Федорівська ЗОШ 
47.  Воскресенська 

ОТГ 
 

48.  Приазовський Богданівський НВК «ЗНЗ-ДНЗ», Ганно-Опалинський НВК 
49.  Приазовська ОТГ  
50.  Олександрівська 

ОТГ 
Олександрівська ЗОШ 

51.  Ботіївська ОТГ Ботіївська ЗОШ 
52.  Гірсівська ОТГ  
53.  Приморський Банівська ЗОШ, ЗОШ №3, Орлівська ЗОШ, Борисівська ЗОШ, 

Партизанська ЗОШ, ЗОШ №2, ЦДЮТ, Юрꞌївськабагат.шк. 
54.  Приморська ОТГ  
55.  Новоолексіївська 

ОТГ 
 

56.  Розівський  
57.  Токмацький  
58.  Остриківська ОТГ  
59.  Чернігівська ОТГ  
60.  Якимівський  
61.  Якимівська ОТГ  
62.  Кирилівська ОТГ  
63.  ДОН 

(підпорядковані 
заклади освіти) 

ЗОЦЕНТУМ, Хортиц.нац.академія, Чернігівська ЗОШ-
інтернат,ЗЗОШ-інтернат №7, ЗСЗОШ-інтернат «Орієнтир», 
Козацький ліцей 
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         Додаток 2 
         до наказу Департаменту 
         від 05.02.2020 
         № 59 
 
 

ІНФОРМАЦІЯ 
 

про участь учнівської молоді закладів освіти Запорізької області в обласному етапі 
Всеукраїнського конкурсу юних фотоаматорів 

 «Моя країна-Україно» 
 

 На обласний етап Всеукраїнського конкурсу юних фотоаматорів «Моя країна – 
Україно!»  були представлені творчі роботи за різними номінаціями, в яких було висвітлено 
інтерес школярів до рослинного і тваринного світу рідного краю, зацікавленість 
біорізноманіттям своєї країни, бажання відобразити краєвиди  рідної природи. Всі 
фотороботи  були пронизані темою патріотизму та шанобливого ставлення до 
навколишнього середовища та його мешканців. 
 Пейзаж – жанр образотворчого мистецтва, основним завданням якого є 
відображення навколишньої природи як в первозданному її вигляді, так і в зміненому 
людиною в тій чи іншій мірі. Такі творчі роботи надіслали вихованці «Центру позашкільної 
освіти» м. Мелітополя, Бердянської гімназії № 1 «Надія»,Софіївського навчально-виховного 
комплексу Новомиколаївського району, Верхньотерсянської загальноосвітньої школи 
Воздвиженської сільської ради Гуляйпільського району, Софіївського навчально-виховного 
комплексу Новомиколаївського району, Опорного закладу загальної середньої освіти 
Новозапорізька школа Долинської сільської ради Запорізького району,Центру дитячої та 
юнацької творчості м. Енергодар, Мелітопольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 7 м. 
Мелітополь, Банівської загальноосвітньої школи Приморського району, Запорізького 
професійного училища. 
 Багато фотографій, які надіслані на конкурс в жанрі натюрморт, вразили тонкістю 
композиційних рішень та чіткістю тонального і колірного малюнка. «Фотонатюрморти» 
представили учні Опорного закладу загальної середньої освіти «Новозапорізька школа» 
Долинської сільської ради Запорізького району, «Центр дитячої та юнацької творчості» м. 
Енергодар, «Центр позашкільної освіти»  м. Мелітополь, Олександрівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ст. Олександрівської сільської ради Приазовського району, закладу загальної 
середньої «Успіх» Новобогданівської сільської ради Мелітопольського району. 
 Основним завданням жанрової фотографії є передача унікальності  конкретного 
моменту життя та зображення реальності такою, яка вона є. Саме такі роботи представили 
вихованці Токмацького закладу загальної середньої освіти № 5 м. Токмак, «Клуб юних 
моряків «Екватор» з флотилією», «Центр дитячої та юнацької творчості» м. Енергодар, 
Благовіщенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Комиш-Зорянської селищної ради 
Більмацького району, «Михайлівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня 
школа І-ІІІ ст.-гімназія» ім. І.А. Найденова» Михайлівської селищної ради Михайлівського 
району, Запорізької загальноосвітньої школи № 80 м. Запоріжжя, «Хортицької національної 
навчально-реабілітаційної академії». 
 В номінації «Пам’ятки архітектури» учні ліцею № 10 м. Мелітополь, Мелітопольської 
загальноосвітньої школи № 4, Мелітопольського професійного аграрного ліцею, 
Приморської загальноосвітньої школи № 3 Приморської міської ради в своїх роботах 
висвітлили у правдивому і точному показі форми будівлі, скульптур, елементи декору. 

 Однією з особливостей зйомки тваринного світу є їх непередбачуваність, 
неможливість  змусити тварин позувати, залишитися на одному місці або зобразити будь-яку 
емоцію. Цікаві кадри зафіксували  учні Токмацького закладу загальної середньої освіти № 5 
м. Токмак, Бердянської загальноосвітньої школи  № 5, Андріївського будинку дитячої 
творчості м. Бердянськ, Софіївського навчально-виховного комплексу Новомиколаївського 
району, опорного закладу загальної середньої освіти Новозапорізької школи Долинської 
сільської ради Запорізького району, Енергодарського багатопрофільного ліцею, 
Енергодарського центру туризму, краєзнавства та спорту м. Енергодар, Мелітопольської 
загальноосвітньої школи  № 4 та № 7, Мелітопольського професійного аграрного ліцею, 
Приморської загальноосвітньої школи № 2 та № 3, Орлівської загальноосвітньої школи 
Приморської районної ради Приморського району, Приморського центру дитячої та 
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юнацької творчості, Ганно-Опанлинського навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. – дошкільний навчальний заклад», Ботіївської 
загальноосвітньої школи Ботіївської сільської ради Приазовського району, Більмацької 
опорної загальноосвітньої школи, Благовіщенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Комиш-
Зорянської селищної ради Більмацької району, Михайлівської загальноосвітньої школи 
Михайлівської селищної ради Михайлівського району, позашкільного навчального закладу 
«Дитячий парк Запорізький міський ботанічний сад» м. Запоріжжя, Новопилипівської філії 
Мирненського опорного закладу загальної середньої освіти Мирненської селищної ради 
Мелітопольського району, Будинку дитячої та юнацької творчості Мелітопольського району. 
 У номінації «Позажанрове фото» не постановочні знімки представили учні 
Новотроїцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Бердянської району, державного навчального 
закладу «Мелітопольський професійний аграрний ліцей» м. Мелітополь. 

 Вдало розкрили завдання номінації «Репортажний портрет»  (ведення зйомки по 
ходу дії, що розвивається) учні закладу загальної середньої освіти № 2 ім. О.М. Кота м. 
Токмак, Новопетрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Осипенківської сільської ради 
Бердянського району, опорного комунального закладу «Михайлівський навчально-виховний 
комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-гімназія» ім. І.А. Найдьонова» Михайлівської 
селищної ради Михайлівського району, Запорізької загальноосвітньої школи № 32 та № 80 м. 
Запоріжжя, комунального закладу «Запорізька спеціалізована школа-інтернат «Орієнтир» 
Запорізької обласної ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу позашкільної, 
вищої освіти та інтернатних закладів   Ігор ШПІРНИЙ 
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