
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 

17.09.2020                                     с.Миколаївка                                       № 103-ОД 
 

Про підсумки проведення І етапу 

обласного конкурсу робіт юних  

фотоаматорів «Моя Україно!» 

серед учнів закладів загальної  

середньої освіти Миколаївської сільської ради  

Сумського району 

 

На виконання наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації від 11.08.2020 № 328-ОД «Про проведення обласного 

конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!» та з метою виявлення та 

підтримки обдарованої учнівської молоді у вересні 2020 року заклади загальної 

середньої освіти Миколаївської сільської ради Сумського району брали участь 

у І етапі обласного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!». На 

розгляд журі було подано роботи 12 учнів з 4 закладів освіти: 

- Миколаївський навчально-виховний комплекс: загальноосвітній 

навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області – 4 учнів; 

- Лікарський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа  І-

ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Миколаївської сільської 

ради Сумського району Сумської області – 3 учнів; 

- Северинівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області – 2 учнів; 

- Кровненський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області – 3 

учнів. 

Більшість робіт відповідали вимогам Положення. Комісія конкурсу 

відзначила високий художній рівень (тематичну спрямованість, естетичне 

оформлення, творчий підхід) наданих робіт. Учні вповні продемонстрували свої 

творчі здібності.  

Ураховуючи вищезазначене та на підставі рішення журі І етапу 

Конкурсу, 

НАКАЗУЮ: 

1. Визнати переможцями І етапу обласного конкурсу робіт юних 

фотоаматорів «Моя Україно!» та нагородити Грамотами відділу освіти, молоді 

та спорту Миколаївської сільської ради: 



 Шевченко Катерину, ученицю 11 класу Кровненського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області; 

 Чокан-Лісовіченко Даніелу, ученицю 10 класу Кровненського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області; 

 Антошенка Арсенія, учня 5 класу Кровненського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області 

 

2. Направити на обласний етап Конкурсу роботи переможців І етапу 

відповідно до пункту 1 наказу. 

 

3. Керівникам закладів загальної середньої освіти Миколаївської 

сільської ради Сумського району проаналізувати результати участі учнівської 

молоді в конкурсах художньо-естетичного напрямку. 

 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста 

відділу освіти, молоді та спорту Гаврилюк М. С. 

 

 

 

Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту 

Наталія МАКШЕЄВА 

 


