
 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

Н А К А З 
 

06 червня 2019 року                  м.Запоріжжя № 398 

 
Про підсумки обласного 
фестивалю-виставки 
фотомистецтва для закладів 
дошкільної освіти  
«Україна – рідний край» 
 

На виконання наказу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

від 07.02.2019 № 74 «Про фестиваль-виставку фотомистецтва для закладів 

дошкільної освіти «Україна – рідний край» комунальним закладом 

«Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

Запорізької обласної ради з 14.02.2019 по 15.04.2019 забезпечено проведення 

обласного фестивалю-виставки фотомистецтва для закладів дошкільної освіти 

«Україна – рідний край». 

У фестивалі взяли участь 77 закладів дошкільної освіти Дніпровського, 

Комунарського, Олександрівського, Шевченківського, Хортицького районів 

м. Запоріжжя, Василівського, Запорізького, Мелітопольського, Михайлівського, 

Приморського, Пологівського районів та м. Бердянськ, Вільнянськ, Гуляйполе, 

Енергодар, Мелітополь, Приморськ, Токмак. 

Журі фестивалю розглянуло 115 авторських робіт, підготовлених 

директорами, вихователями-методистами, психологами, музичними 

керівниками, логопедами, вчителями-дефектологами, інструкторами з фізичної 

культури, вихователями, керівниками гуртків закладів дошкільної освіти, 

батьками і дітьми. 

На підставі рішення журі 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визначити переможців обласного фестивалю-виставки фотомистецтва 

для закладів дошкільної освіти «Україна – рідний край» (далі – Фестиваль) та 

нагородити їх грамотами Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

(додаток). 

 

2. Схвалити управлінську діяльність керівників органів управління 

освітою райдержадміністрацій, міськвиконкомів, уповноважених в управлінні 

освітою об’єднаних територіальних громад щодо створення належних умов для 
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реалізації творчого потенціалу педагогів закладів дошкільної освіти, які за 

результатами Фестивалю стали переможцями. 

 

3. Виконуючому обов’язки ректора комунального закладу «Запорізький 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної 

ради (далі - КЗ «ЗОІППО» ЗОР) Казачуку А.В. забезпечити: 

1) до 15.09.2019 підготовку грамот переможцям Фестивалю, учасникам – 

сертифікатів від КЗ «ЗОІППО» ЗОР; 

2) у жовтні 2019 року вручення грамот переможцям Фестивалю під час 

проведення урочистого обласного заходу «День дошкілля». 

 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 
Директор Департаменту                                                        Т. ОЗЕРОВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Людмила Шульга 233 40 02 
Оксана Устименко 239 01 70 



 

Додаток  

до наказу Департаменту освіти і 

науки Запорізької обласної 

державної адміністрації  

від 06.06.2019 № 398 

 

ПЕРЕМОЖЦІ 

обласного фестивалю–виставки фотомистецтва 

для закладів дошкільної освіти «Україна – рідний край» 

 

Номінація «Сім’я, родина, рід і родовід» 

 

Гран-прі 

Діброва Алла Олександрівна, вихователь дошкільного навчального 

закладу (центр розвитку дитини) «Лазурний» Запорізької міської ради 

Запорізької області; 

 

І місце 

Деревянко Лілія Володимирівна, завідувач, Манжульянова Олена 

Миколаївна, вихователь-методист, дошкільний навчальний заклад № 29 

«Золотий півник»» комбінованого типу Мелітопольської міської ради 

Запорізької області; 

 

ІІ місце 

Барньова Світлана Миколаївна, керівник гуртка «Умілі рученята» 

комунального закладу «Любимівський дошкільний навчальний заклад 

«Ромашка» - ясла-садочок загального розвитку» Роздольської сільської ради 

Михайлівського району Запорізької області; 

Селюк Ніна Михайлівна, вихователь дошкільного навчального закладу 

№ 30 «Світлячок» комбінованого типу Мелітопольської міської ради 

Запорізької області; 

Сухорукова Людмила Семенівна, вихователь дошкільного навчального 

закладу (центр розвитку дитини) «Веселка» Запорізької міської ради 

Запорізької області; 

 

ІІІ місце 

Бакарджиєва Юлія Володимирівна, практичний психолог комунального 

дошкільного навчального закладу № 2 «Оленка» комбінованого типу 

Дніпрорудненської міської ради Запорізької області; 

Зінченко Вікторія Василівна, інструктор із фізичної культури 

дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 19 

«Вогник» Запорізької міської ради Запорізької області; 
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Сиротенко Ольга Валентинівна, вихователь-методист дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) компенсуючого типу «Золотий ключик» № 5 

Енергодарської міської ради Запорізької області. 

 

Номінація «Краєзнавство» 

 

І місце 

Халіуліна Юлія Іванівна, вихователь дошкільного навчального закладу 

(ясла-садок) № 269 «Сосенки» Запорізької міської ради Запорізької області; 

 

ІІ місце 

Гавриленко Олена Вячеславівна, вихователь-методист дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 244 «Біла лілея» 

Запорізької міської ради Запорізької області; 

Ільющенко Наталія Михайлівна, вихователь-методист дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 43 «Росинка» 

Запорізької міської ради Запорізької області; 

Лонська Олександра Іванівна, вихователь дошкільного навчального 

закладу «Дзвіночок» Новоолексіївської сільської ради Приморського району 

Запорізької області;  

Скокова Оксана Станіславівна, вихователь-методист дошкільного 

навчального закладу № 290 (ясла-садок) «Зайчатка» Запорізької міської ради 

Запорізької області; 

 

ІІІ місце 

Горгулько Анжела Вікторівна, вихователь дошкільного навчального 

закладу (дитячий садок) № 98 «Жайворонок» Запорізької міської ради 

Запорізької області; 

Іщенко Олена Анатоліївна, вихователь дошкільного навчального закладу 

(ясла-садок) № 293 «Багряні вітрила» Запорізької міської ради Запорізької 

області; 

Крижко Людмила Стефанівна, завідувач дошкільного навчального 

закладу «Теремок» Костянтинівської сільської ради Мелітопольського району 

Запорізької області. 

 

Номінація «Суспільне життя» 
 

І місце 

Ляпіна Олена Олександрівна, директор дошкільного навчального закладу 

(ясла-садок) № 130 «Казка» Запорізької міської ради Запорізької області; 

 

ІІ місце 

Москалєнко Юлія Євгенівна, практичний психолог дошкільного 

навчального закладу № 44 «Веселка» комбінованого типу Мелітопольської 

міської ради Запорізької області; 
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Шишанова Анастасія, Кочмар Мілєна - вихованці комунального закладу  

«Полтавський ЗДО (дитячий садок) «Віночок» Полтавської сільської ради 

Гуляйпільського району  Запорізької області; 

авторський колектив: Зальотіна Тетяна Василівна, директор; Бєлолугова 

Валентина Іванівна, вихователь-методист; Лісняк Наталія Анатоліївна, 

вихователь; Кас’ян Тетяна Олександрівна, вихователь закладу дошкільної 

освіти №1 «Олімпійський» Токмацької міської ради Запорізької області; 

 

ІІІ місце 

Завальнюк Ірина Анатоліївна, вихователь навчально-виховного 

комплексу «Єлизаветівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - Дошкільний 

навчальний заклад» Приморського району Запорізької області; 

Перекрест Ілона Валеріївна, керівник гуртка дошкільного навчального 

закладу (ясла-садок) «Золота рибка» № 13 Енергодарської міської 

ради Запорізької області; 

Пономарьов Максим Сергійович, батько вихованки дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) № 291 «Витязь» Запорізької міської ради 

Запорізької області;  

Халаїм Вікторія Федорівна, вихователь дошкільного навчального закладу 

(ясла-садок) № 210 «Славутич» Запорізької міської ради Запорізької області. 

 

Номінація «Історія України, державні символи» 

 

І місце 

Махлакова Надія Василівна, вихователь дошкільного навчального закладу 

(ясла-садок) «Веселка» № 8 Енергодарської міської ради  Запорізької області; 

 

ІІ місце 

Гужева Ірина Олександрівна, вихователь Малокатеринівського 

комунального дошкільного навчального закладу «Рукавичка» 

Малокатеринівської селищної ради Запорізького району Запорізької області; 

Каржова Злата Дмитрівна, завідувач спеціального дошкільного 

навчального закладу (дитячий садок) № 36 «Дзвіночок» Запорізької міської 

ради Запорізької області; 

 

ІІІ місце 

Дементьєва Олена Петрівна, вихователь дошкільного навчального 

закладу (ясла-садок) № 262 «Олімпієць» Запорізької міської ради Запорозької 

області; 

Кадігрова Світлана Дмитрівна, вихователь дошкільного навчального 

закладу (ясла садок) № 286 «Полунична галявина» Запорізької міської ради 

Запорізької області; 

Руснак Яна Олексіївна, вихователь дошкільного навчального закладу 

(ясла-садок) № 3 «Райдуга» Запорізької міської ради Запорізької області. 
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Номінація «Традиції і культура українського народу» 

 

І місце 

Лєзіна Ольга Сергіївна, вихователь комунального дошкільного 

навчального закладу № 5 «Теремок» Дніпрорудненської міської ради 

Запорізької області; 

 

ІІ місце 

Засуха Уляна Михайлівна, директор дошкільного навчального закладу 

(ясла-садок) № 94 «Перлина» Запорізької міської ради Запорізької області; 

Кішик Ірина Олексіївна, Коваленко Лариса Іванівна вихователі 

дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 166 Запорізької міської ради 

Запорізької області; 

Рула Юлія Миколаївна, вихователь дошкільного навчального закладу 

(ясла-садок) № 274 "Зайчатко" Запорізької міської ради Запорізької області; 

 

ІІІ місце 

Зискун Тетяна Анатоліївна, вихователь Розумовського комунального 

закладу дошкільної освіти «Казка» Долинської сільської ради Запорізького 

району Запорізької області; 

Кожухарь Олена Володимирівна, вихователь-методист комунального 

дошкільного навчального закладу ясла-садок № 4 «Сонечко» Пологівської 

міської ради Запорізької області; 

Пачина Марина Валеріївна, вихователь дошкільного навчального закладу 

(ясла-садок) комбінованого типу № 182 «Щасливе дитинство» Запорізької 

міської ради Запорізької області; 

Прокопенко Інна Андріївна, вихователь-методист комунального 

дошкільного навчального закладу загального розвитку (ясла-садок) № 34 

«Оленка» Бердянської міської ради Запорізької області. 

 

Номінація «Людство на планеті Земля» 
 

І місце 

Михальченко Тетяна Миколаївна, вчитель-дефектолог дошкільного 

навчального закладу № 41 «Барвінок» комбінованого типу Мелітопольської 

міської ради Запорізької області; 

 

ІІ місце 

Макарчук Вікторія Олегівна, вчитель-логопед комунального дошкільного 

навчального закладу «Ясла-садок № 5 «Казочка» Вільнянської міської ради 

Запорізької області; 

Парабик Ірина Миколаївна, завідувач дошкільного навчального закладу 

«Зернятко» Борисівської сільської ради Приморського району Запорізької 

області; 
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Поліщук Олена Миколаївна, вихователь комунального закладу «Заклад 

дошкільної освіти ясла-садок «Джерельце» Гуляйпільської міської ради 

Запорізької області; 

 

ІІІ місце 

Барабаш Наталія Володимирівна, вихователь дошкільного навчального 

закладу (ясла садок) № 286 «Полунична галявина» Запорізької міської ради 

Запорізької області; 

Казарян Наталія Вікторівна, вихователь-методист комунального 

дошкільного навчального закладу «Ясла-садок № 3 «Сонечко» Вільнянської 

міської ради Запорізької області; 

Кацюба Віта Володимирівна, вихователь дошкільного навчального 

закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 188 «Червона гвоздика» 

Запорізької міської ради Запорізької області. 

 

 
Заступник начальника управління – 
начальник відділу                                                                 О. КОНОВАЛЕНКО 
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