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УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ  
 

Н А К А З 
 

 

24 червня 2021 року                  м. Луцьк         №  254 
 

 

Про підсумки обласного заочного 

конкурсу робіт юних фотоаматорів  

«Моя Україно!»  
 

 

На виконання наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від     

06 квітня 2021 року № 108 «Про проведення обласного заочного конкурсу робіт 

юних фотоаматорів «Моя Україно!», з метою створення сприятливих умов для 

інтелектуального, духовного та творчого розвитку учнівської молоді, 

популяризації та подальшого розвитку фотомистецтва, виявлення талановитих 

дітей, збільшення мережі фотогуртків у закладах освіти, стимулювання росту 

творчої майстерності учасників протягом травня-червня 2021 року на базі 

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді проведено обласний 

заочний конкурс робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!». 

У заході взяли участь 154 учасники закладів освіти Горохівської, 

Іваничівської, Камінь-Каширської, Ківерцівської, Локачинської, Луцької, 

Любомльської, Маневицької, Ратнівської, Рожищенської, Павлівської, 

Прилісненської, Турійської сільських територіальних громад, міст Володимира-

Волинського, Ковеля, Луцька, Нововолинська, Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Волинської обласної ради. На конкурс було подано 

понад 275 фоторобіт. 

Члени журі відмітили цікаві за змістом, з високим рівнем виконання, 

продуманим сюжетом, назвою та естетичним оформленням фотографії 

вихованців закладів освіти: ЗОШ І-ІІІ ст. с. Лище Підгайцівської сільської ради 

Волинської області, КЗ «Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького 

Луцької міської ради», Мирківської гімназії Горохівської міської ради 

Луцького району, ЗОШ І-ІІ ст. с. Хорлупи Підгайцівської сільської ради 

Волинської області, Куснищанського ЗЗСО І-ІІІ ст. Любомльської міської ради 

Волинської області, Будинку дитячої та юнацької творчості м. Горохів,                      

КЗ «Луцький міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Луцької міської ради», Центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Волинської обласної ради.   

Однак, є роботи, які не вирізняються новизною та оригінальністю. Якість 

окремих фотографій, оформлення відповідної документації не відповідає 

вимогам Положення про проведення обласного заочного конкурсу робіт юних 

фотоаматорів «Моя Україно!». В окремих об’єднаних територіальних громадах 

недостатньо активізувалась робота закладів освіти щодо розвитку мережі 

фотогуртків.  



 

На підставі підсумкових матеріалів членів журі  

 

НАКАЗУЮ: 

 

 1. За перемогу в обласному заочному конкурсі робіт юних фотоаматорів 

«Моя Україно!» нагородити дипломами управління освіти і науки 

облдержадміністрації: 

за зайняте І місце: 

Бичук Анастасію, вихованку фотогуртка Будинку дитячої та юнацької 

творчості м. Горохів, за роботу «Роса»;     

Дроздюка Артема, вихованця фотогуртка Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Волинської обласної ради, за роботу «Нескінченне 

божевілля»; 

Жаркова Андрія, вихованця фотогуртка Луцької гімназії № 4 імені 

Модеста Левицького Луцької міської ради, за роботу «Спинюсь на мить»; 

Киричук Єлизавету, вихованку фотогуртка Луцької гімназії № 4 імені 

Модеста Левицького Луцької міської ради, за роботу «Східна красуня»; 

Ковальчука Андрія, вихованця фотогуртка Куснищанської ЗЗСО І-ІІІ ст. 

Любомльської міської ради Волинської області, за роботу «Смачного!»; 

Лося Давида, вихованця фотогуртка Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Волинської обласної ради, за роботу «Королівський гамбіт». 

Маковецьку Анну, вихованку фотогуртка Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Волинської обласної ради, за роботу «Солодко»; 

Микитюка Артема, вихованця фотогуртка Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Волинської обласної ради, за роботу «Вуличний 

маг»; 

Орлову Олену, вихованку фотогуртка Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Волинської обласної ради, за роботу «Минай 

людські стежки, дитино…»; 

Осіпова Максима, вихованця фотогуртка Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Волинської обласної ради, за роботу 

«Самоствердження»; 

Осіпова Максима, вихованця фотогуртка Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Волинської обласної ради, за роботу «Погляд у 

життя»; 

Покляцького Мирослава, вихованця фотогуртка Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Волинської обласної ради, за роботу «У 

задзеркаллі»; 

за зайняте ІІ місце: 

Деркача Ярему, вихованця фотогуртка  ЗОШ І-ІІІ ст. с. Лище 

Підгайцівської сільської ради, за роботу «Мені все можливо»; 

Лося Ярослава, вихованця фотогуртка Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Волинської обласної ради, за роботу  «Все зацвіте 

багрянцем. Осінь»;  

Радчука Наума, вихованця фотогуртка Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Волинської обласної ради, за роботу «Сієста»; 

 

 



 

Сидорук Мілану, вихованку фотогуртка Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Волинської обласної ради, за роботу «Затишеність 

ранкова»; 

Цимбалюка Андрія, вихованця фотогуртка КЗ «Луцька гімназія                    

№ 4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради», за роботи «Ой, на Івана, 

на Купала». 

за зайняте ІІІ місце: 

Грудік Яну-Марію, вихованку фотогуртка ЗОШ І-ІІ ст. с. Хорлупи 

Підгайцівської сільської ради Луцького району, за роботу «По секрету усьому 

світу»; 

Грудік Яну-Марію, вихованку фотогуртка ЗОШ І-ІІ ст. с. Хорлупи 

Підгайцівської сільської ради Луцького району, за роботу «Попелюшка»; 

Козій Яну, вихованку фотогуртка Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Волинської обласної ради, за роботу «Повня»;     

Маковецьку Анастасію, вихованку фотогуртка  Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Волинської обласної ради, за роботу «Колесо 

історії»; 

Слюсарчук Соломію, вихованку фотогуртка Мирківської гімназії 

Горохівської міської ради Волинської області, за роботу «Ще трохи – і літ 

юнацьких не знайдеш, як вітру в полі»; 

Федоренко Діану, вихованку фотогуртка  Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Волинської обласної ради, за роботу «Україночки». 

2. Центру науково-технічної творчості учнівської молоді        

(Стельмащук І.А.) вищезазначені роботи представити до участі у 

Всеукраїнському заочному конкурсі робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!». 

3. Керівникам місцевих органів управління освітою проаналізувати 

результати обласного заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя 

Україно!», звернути увагу на проведення районних та міських заходів з 

художньо-технічного профілю науково-технічного напряму позашкільної 

освіти. 

4.    Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Заступник начальника управління                               Тетяна СОЛОМІНА 

 
Ігор Стельмащук  712 363 

Світлана Твердохліб  727 151 
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