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Про підсумки обласного національно- 
патріотичного фотоконкурсу 
«Чернігівщина -  край мій рідний»

На виконання наказу Управління освіти і науки Чернігівської обласної 
державної адміністрації від 19.09.2016 № 362, зареєстрованого в Головному 
територіальному управлінні юстиції в Чернігівський області 26.09.2016 за 
№ 24/1059 «Про проведення обласного національно-патріотичного 
фотоконкурсу «Чернігівщина -  край мій рідний», з метою залучення учнівської 
молоді до активних форм краєзнавчо-пошукової роботи, удосконалення змісту і 
засобів громадянського та патріотичного виховання підростаючого покоління 
комунальним позашкільним навчальним закладом «Центр національно- 
патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді» з 
01 жовтня 2016 року до 31 травня 2017 року проведено обласний національно- 
патріотичний фотоконкурс «Чернігівщина -  край мій рідний» (далі -  
Фотоконкурс).

Фотоконкурс проводився за номінаціями: «Ми -  українці», «Герої поруч з 
нами», «Видатні люди рідного краю», «Архітектурні скарби рідного краю», 
«Чарівний світ природи рідного краю». На розгляд журі було представлено 119 
робіт. Найактивнішими учасниками Фотоконкурсу були професійно-технічні 
навчальні заклади області. Високий художній рівень, оригінальність та творчий 
підхід продемонстрували юні фотохудожники Чернігівського обласного Палацу 
дітей та юнацтва, Козелецької районної станції юних туристів, комунального 
позашкільного навчального закладу «Центр національно-патріотичного 
виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді», Семенівського 
районного Будинку творчості дітей та юнацтва.

За підсумками роботи журі Фотоконкурсу

НАКАЗУЮ:

1. Визнати переможцями обласного національно-патріотичного 
фотоконкурсу «Чернігівщина -  край мій рідний» та нагородити дипломами 
Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації:



1.1 У номінації «Ми-українці»:
І місце

- колектив гуртка «Пішохідний туризм» комунального позашкільного 
навчального закладу «Центр національно-патріотичного виховання, туризму та 
краєзнавства учнівської молоді» (керівник Гладченко Ганна Леонідівна) за 
роботу «Україночка».

1.2 У номінації «Герої поруч з нами»:
І місце

- Скибу Олександра, вихованця фотостудії «Данко» Чернігівського 
обласного Палацу дітей та юнацтва (керівник Івкін Вадим Олександрович), за 
роботу «Майбутні захисники Вітчизни»;

- колектив медіа групи Ради старшокласників Семенівської гімназії № 2 
Семенівської районної ради Чернігівської області (керівник Асмаковська Аліна 
Михайлівна) за роботу «Захисники кордонів України».

1.3 У номінації «Видатні люди рідного краю»:
І місце

- колектив туристсько-краєзнавчого гуртка Козелецької районної станції 
юних туристів (керівник Янко Лариса Олександрівна) за роботу «Видатні люди 
Козелеччини».

1.4 У номінації «Архітектурні скарби рідного краю»:
І місце

- Стрембіцьку Катерину, ученицю Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Чернігівське вище професійне училище побутового 
обслуговування» (керівник Савченко Микола Миколайович), за роботу 
«Казковий Чернігів».

1.5 У номінації «Чарівний світ природи рідного краю»:
I місце

- колектив гуртка «Юні туристи-краєзнавці» Центру туризму і 
краєзнавства учнівської молоді Управління освіти Ніжинської міської ради 
(керівник Гребенніков Ігор Олександрович) за роботу «Заграви»;

- Курінську Оксану, вихованку гуртка «Фото» Борзнянського районного 
Будинку дитячої та юнацької творчості (керівник Курінський Юрій 
Васильович), за роботу «Чернігівський козак на сторожі»;

- колектив загону «Нащадки» Козелецької районної станції юних туристів 
(керівник Янко Лариса Олександрівна) за роботу «Краса Козелеччини».

2. Визнати переможцями обласного національно-патріотичного 
фотоконкурсу «Чернігівщина - край мій рідний» та нагородити грамотами 
комунального позашкільного навчального закладу «Центр національно- 
патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді»:

2.1 У номінації «Ми - українці»:
II місце

- Хіменка Олександра, вихованця фотостудії «Данко» Чернігівського 
обласного Палацу дітей та юнацтва (керівник Івкін Вадим Олександрович), за 
роботу «Козацькому роду нема переводу»;



III місце
- Слабченко Анну, представника міської ради старшокласників Новгород- 

Сіверського Центру дитячої та юнацької творчості Новгород-Сіверської міської 
ради (керівник Слабченко Ольга Василівна), за роботу «Шана живе в наших 
серцях»;

- колектив загону «Нащадки» Козелецької районної станції юних туристів 
(керівник Янко Лариса Олександрівна) за роботу «Весілля на Козелеччині»;

- колектив загону «Нащадки» Козелецької районної станції юних туристів 
(керівник Янко Лариса Олександрівна) за роботу «Свято хліба».

2.2 У номінації «Герої поруч з нами»:
II місце

- колектив гуртка «Ми -  літописці історії» Прилуцького професійного 
ліцею Чернігівської області (керівник Іщенко Андрій Петрович) за роботу 
«Ніхто не забутий, ніщо не-забуте»;

III місце
- Хіменка Олександра, вихованця фотостудії «Данко» Чернігівського 

обласного Палацу дітей та юнацтва (керівник Івкін Вадим Олександрович), за 
роботу «Ми пам'ятаємо»;

- колектив гуртка «Джерело» Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Чернігівське вище професійне училище» (керівник 
Симанчук Наталія Анатоліївна) за роботу «Все життя разом».

2.3 У номінації «Видатні люди рідного краю»:
II місце

- колектив медіа групи Ради старшокласників Семенівської гімназії № 2 
Семенівської районної ради Чернігівської області (керівник Асмаковська Аліна 
Михайлівна) за роботу «Кращий майстер спортивної ходьби України»;

III місце
- колектив гуртка «Джерело» Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Чернігівське вище професійне училище» (керівник 
Симанчук Наталія Анатоліївна) за роботу «Чоловіча розмова».

2.4 У номінації «Архітектурні скарби рідного краю»:
II місце

- колектив туристсько-краєзнавчого гуртка Козелецької районної станції 
юних туристів (керівник Янко Лариса Олександрівна) за роботу «Будинок 
полкової канцелярії»;

- Скибу Олександра, вихованця фотостудії «Данко» Чернігівського 
обласного Палацу дітей та юнацтва (керівник Івкін Вадим Олександрович), за 
роботу «Погляд століть»;

- колектив гуртка «Пішохідний туризм» комунального позашкільного 
навчального закладу «Центр національно-патріотичного виховання, туризму та 
краєзнавства учнівської молоді» (керівник Гладченко Ганна Леонідівна) за 
роботу «Святий Спас»;

Грабовець Ірину, ученицю Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Чернігівське вище професійне училище побутового



обслуговування» (керівник Спешинська Світлана Олександрівна), за роботу 
«Історія та сучасність»;

III місце
- колектив туристсько-краєзнавчого гуртка Козелецької районної станції 

юних туристів (керівник Янко Лариса Олександрівна) за роботу «Собор Різдва 
Богородиці»;

- Комелькову Марію, ученицю Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Чернігівське вище професійне училище побутового 
обслуговування» (керівник Савченко Микола Миколайович), за роботу 
«Чернігів вітає!»;

- колектив гуртка «Пішохідний туризм» комунального позашкільного 
навчального закладу «Центр національно-патріотичного виховання, туризму та 
краєзнавства учнівської молоді» (керівник Гладченко Ганна Леонідівна) за 
роботу «Прозора осінь»; -

- Садову Олександру, ученицю Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Чернігівське вище професійне училище побутового 
обслуговування» (керівник Савченко Микола Миколайович), за роботу «Велич 
століть»;

- Канторіз Єлизавету, ученицю Новгород-Сіверської гімназії № 1 
ім. Б. Майстренка Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області 
(керівник Канторіз Тетяна Миколаївна), за роботу «Перлина Сіверщини -  
Спасо-Преображенський монастир».

2.5 У номінації «Чарівний світ природи рідного краю»:
II місце

- колектив туристичного гуртка «Юний турист» Семенівського 
районного Будинку творчості дітей та юнацтва (керівник Баранов Борис 
Анатолійович) за роботу «Лебідь»;

- колектив гуртка «Пішохідний туризм» комунального позашкільного 
навчального закладу «Центр національно-патріотичного виховання, туризму та 
краєзнавства учнівської молоді» (керівник Гладченко Ганна Леонідівна) за 
роботу«Чарівний світ алеї на Валу...»;

- колектив загону «Нащадки» Козелецької районної станції юних 
туристів (керівник Янко Лариса Олександрівна) за роботу «Примхливий 
березень»;

- Курінську Оксану, вихованку гуртка «Фото» Борзнянського районного 
Будинку дитячої та юнацької творчості (керівник Курінський Юрій 
Васильович), за роботу «Вдале приземлення на землю»;

- колектив гуртка «Пішохідний туризм» комунального позашкільного 
навчального закладу «Центр національно-патріотичного виховання, туризму та 
краєзнавства учнівської молоді» (керівник Гладченко Ганна Леонідівна) за 
роботу «Ласунка»;



III місце
- колектив туристичного гуртка «Юний турист» Семенівського районного 

Будинку творчості дітей та юнацтва (керівник Баранов Борис Анатолійович) за 
роботу «Рванець взимку»;

- колектив загону «Нащадки» Козелецької районної станції юних туристів 
(керівник Янко Лариса Олександрівна) за роботу «Така краса є лише в нас на 
Україні»;

- колектив туристичного гуртка «Юний турист» Семенівського районного 
Будинку творчості дітей та юнацтва (керівник Баранов Борис Анатолійович) за 
роботу «Чарівна Десна»;

- Іваницького Владислава, учня Дігтярівського професійного аграрного 
ліцею Чернігівської області (керівник Власенко Галина Петрівна), за роботу 
«Краса Срібнянщини»;

Мельничука Назарія, учня Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Чернігівський професійний ліцей деревообробної 
промисловості», за роботу «Посмішка з неба» (керівник Іллєнко Олена 
Олексіївна);

- Черноморець Альону, ученицю Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Чернігівське вище професійне училище побутового 
обслуговування» (керівник Спешинська Світлана Олександрівна), за роботу 
«Перший раз на Десні»;

- Дьоміну Анастасію, ученицю Державного професійно-технічного 
навчального закладу «Чернігівське вище професійне училище побутового 
обслуговування» (керівник Спешинська Світлана Олександрівна), за роботу 
«Руде диво».

3. Нагородити Почесними грамотами Управління освіти і науки 
облдержадміністрації керівників груп, гуртків, загонів за активну участь та 
значні досягнення вихованців в обласному національно-патріотичному 
фотоконкурсі «Чернігівщина-край мій рідний»:

- Асмаковську Аліну Михайлівну, керівника медіа групи Ради 
старшокласників Семенівської гімназії № 2 Семенівської районної ради 
Чернігівської області;

- Баранова Бориса Анатолійовича, керівника туристичного гуртка 
«Юний турист» Семенівського районного Будинку творчості дітей та юнацтва;

- Власенко Галину Петрівну, куратора групи Дігтярівського 
професійного аграрного ліцею Чернігівської області;

- Гладченко Ганну Леонідівну, керівника гуртка «Пішохідний туризм» 
комунального позашкільного навчального закладу «Центр національно- 
патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді»;

- Гребеннікова Ігоря Олександровича,керівника гуртка «Юні туристи- 
краєзнавці» Центру туризму і краєзнавства учнівської молоді Управління 
освітй Ніжинської міської ради;

- Івкіна Вадима Олександровича, керівника фотостудії «Данко» 
Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва;



- Іллєнко Олену Олексіївну, куратора групи Державного професійно- 
технічного навчального закладу «Чернігівський професійний ліцей 
деревообробної промисловості»;

- Іщенка Андрія Петровича, керівника гуртка «М и-літописці історії» 
Прилуцького професійного ліцею Чернігівської області;

- Канторіз Тетяну Миколаївну, вчителя Новгород-Сіверської гімназії 
№ 1 ім. Б. Майстренка Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області;

- Курінського Юрія Васильовича, керівника гуртка «Фото» 
Борзнянського районного Будинку дитячої та юнацької творчості;

- Савченка Миколу Миколайовича, куратора групи Державного 
професійно-технічного навчального закладу «Чернігівське вище професійне 
училище побутового обслуговування»;

- Симанчук Наталію Анатоліївну, керівника гуртка «Джерело» 
Державного професійно-технічного навчального закладу «Чернігівське вище 
професійне училище»;

- Слабченко Ольгу Василівну, координатора міської ради 
старшокласників Новгород-Сіверського Центру дитячої та юнацької творчості 
Новгород-Сіверської міської ради;

- Спешинську Світлану Олександрівну, куратора групи Державного 
професійно-технічного навчального закладу «Чернігівське вище професійне 
училище побутового обслуговування»;

- Янко Ларису Олександрівну, керівника туристсько-краєзнавчого 
гуртка Козелецької районної станції юних туристів.

4. Начальникам відділів освіти районних державних адміністрацій, 
органів місцевого самоврядування, управлінь освіти міських рад:

4.1 Довести до відома керівників навчальних закладів результати 
Фотоконкурсу.

4.2 Сприяти участі дітей та учнівської молоді у заходах національно- 
патріотичного виховання.

5. Контроль за ви собою.

Начальник Управління М. А. Конопацький


