
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

20.09.2021                                       с.Миколаївка                                       № 120-ОД

Про підсумки проведення  І етапу   
обласного конкурсу робіт юних 
фотоаматорів «Моя Україно!»
  

Відповідно  до  наказу  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Миколаївської
сільської  ради  «Про  проведення  І  етапу  обласного  конкурсу  робіт  юних
фотоаматорів «Моя Україно» № 111-ОД від 07.09.2021, з метою виявлення та
підтримки обдарованої учнівської молоді:

Н А К А З У Ю:

1.  Згідно  з  рішенням  журі  І  етапу обласного  конкурсу  робіт  юних
фотоаматорів  «Моя  Україно!»  у  закладах  загальної  середньої  освіти
Миколаївської  сільської  територіальної  громади  визначити  переможцями  І
етапу учнів відповідно до додатків 1-2 (додаються).

2.  Директорам  Миколаївського  навчально-виховного  комплексу:
«загальноосвітній  навчальний  заклад  –  дошкільний  навчальний  заклад»
Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області  та
Кровненського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Миколаївської
сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області  забезпечити  належну
підготовку  та  участь  переможців  І  етапу  в  обласному  етапі  конкурсу  робіт
юних фотоаматорів «Моя Україно!».

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
 

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту

  Наталія МАКШЕЄВА



Додаток 1
до наказу відділу освіти, 
молоді та спорту
Миколаївської сільської ради
від 20.09.2021 № 120-ОД

Протокол
результатів І етапу конкурсу юних фотоаматорів «Моя Україно!» 

І –а вікова категорія 10 – 14 років (включно)
№ Номінація Прізвище, ім’я

переможця І
етапу конкурсу

Назва фото Заклад освіти Зайня
те
місце

1 Пейзаж Пікінер Дар’я

Биваліна
Христина

«Рідний
краєвид»

«Вечірній
спокій»

Миколаївський навчально –
виховний комплекс 

«загальноосвітній навчальний
заклад – дошкільний навчальний

заклад» 
Миколаївської сільської ради
Сумського району Сумської

області

Кровненський заклад загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів
Миколаївської сільської ради
Сумського району Сумської

області

І

ІІ

2 Репортажне
фото

Антошенко
Арсеній

«День
туризму у

Кровненській
школі-2021»

Кровненський заклад загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів
Миколаївської сільської ради
Сумського району Сумської

області

ІІ

3 Флора та фауна Антошенко Єва 

Харченко
Катерина

«Іриси і небо» 

«Осіння
прогулянка»

Кровненський заклад загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів
Миколаївської сільської ради
Сумського району Сумської

області 

Миколаївський навчально –
виховний комплекс 

«загальноосвітній навчальний
заклад – дошкільний навчальний
заклад» Миколаївської сільської
ради Сумського району Сумської

області

І

ІІ

4 Експеримен-
тальне фото

Антошенко
Арсеній

«Сонячне
око»

Кровненський заклад загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів
Миколаївської сільської ради
Сумського району Сумської

області

І

Голова журі: __________Н. Макшеєва
Члени журі:  __________М. Геращенко
                       __________О. Нікітенко



Додаток 2
до наказу відділу освіти, 
молоді та спорту
Миколаївської сільської ради
від 20.09.2021 № 120-ОД

Протокол
результатів І етапу конкурсу юних фотоаматорів «Моя Україно!» 

ІІ –а вікова категорія 15 – 18 років (включно)
№ Номінація Прізвище, ім’я

переможця І етапу
конкурсу

Назва фото Заклад освіти Місце

1 Пейзаж Табурянська
Карина

Матвієвська Лілія

«Все
починається
з малого…»

«Літо у
розпалі»

Миколаївський навчально –
виховний комплекс 

«загальноосвітній навчальний заклад
– дошкільний навчальний заклад» 

Миколаївської сільської ради
Сумського району Сумської області

Кровненський заклад загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів
Миколаївської сільської ради

Сумського району Сумської області

І

ІІ

2 Натюрморт Матвієвська Лілія «На
здоров’я»

Кровненський заклад загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів
Миколаївської сільської ради

Сумського району Сумської області

І

3 Архітектура Свірідова Юлія «Собор» Кровненський заклад загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів
Миколаївської сільської ради

Сумського району Сумської області

І

4 Флора та
фауна

Андрющенко
Дарина

Матвієвська Лілія

«Літній
етюд»

«Іван-чай»

Миколаївський навчально –
виховний комплекс 

«загальноосвітній навчальний заклад
– дошкільний навчальний заклад» 

Миколаївської сільської ради
Сумського району Сумської області

Кровненський заклад загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів
Миколаївської сільської ради

Сумського району Сумської області

І

ІІ

5 Експеримен
тальне фото

Матвієвська Лілія «Сховався» Кровненський заклад загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів
Миколаївської сільської ради

Сумського району Сумської області

І

Голова журі: __________Н. Макшеєва
Члени журі:  __________М. Геращенко
                       __________О. Нікітенко


	

