
 
УКРАЇНА 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ     

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 

 
«__22_ »_лютого__ 2021 р.                                                       № __42_ 

 

Про підсумки проведення  

обласного конкурсу мистецької  

акції-реконструкції  

«Українка у фокусі ХХІ століття» 

 

На виконання постанов Верховної Ради України від 08.02.2020                

№ 2286-VIII «Про відзначення 150-річчя з дня народження Лесі Українки», від 

16.12.2020 № 1092-ІХ «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2021 році», 

наказу Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації від 

16.01.2021 № 9 «Про організацію та проведення обласного конкурсу мистецької 

акції-реконструкції «Українка у фокусі ХХІ століття», з метою збереження та 

розвитку суспільно-державницьких та духовно-моральних цінностей 

українського народу, усвідомлення його досягнень, інтелектуальних, духовних 

та інших надбань та з нагоди 150-річчя з дня народження Лесі Українки 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Організувати 25.02.2021 року, об 11:00 відкриття фотовиставки 

«Українка у фокусі ХХІ століття» (далі – фотовиставка) у приміщені 

Чернівецької обласної державної адміністрації (301 кабінет). 

2. Нагородити дипломами Департаменту освіти і науки обласної 

державної адміністрації за активну участь у збереження та розвитку суспільно-

державницьких та духовно-моральних цінностей українського народу, 

підготовку кращих світлин обласної виставки «Українка у фокусі ХХІ століття» 

та з нагоди відзначення 150-річчя з дня народження Лесі Українки: 

- Томнюк Анну, ученицю Розтоківський ЗЗСО І - ІІІ ступенів Усть-

Путильської територіальної громади; 

-  Бакун Світлану, ученицю Новоселицької гімназії Новоселицької міської 

ради; 

- Обшанську Євгенію, ученицю Чернівецької загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №37 Чернівецької міської ради; 



 

 

- Козар Анну, ученицю Чернівецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №37 Чернівецької міської ради; 

- Бойко Інессу, ученицю Державного професійно-технічного навчального 

закладу «Чернівецький професійний ліцей сфери послуг»; 

- Вентонюк Анну, ученицю Старововчинецького ліцею Кам'янецької 

сільської ради;  

- Тюфтій Олександру, ученицю Старововчинецького ліцею Кам'янецької 

сільської ради;   

- Чеботаренко Ангеліну, вихованку Будинку творчості дітей та юнацтва 

міста Чернівці; 

- Гука Владислава, вихованця Будинку творчості дітей та юнацтва міста 

Чернівці; 

- Ксьонзик Іванну, ученицю Панківського навчально - виховного 

комплексу Сторожинецької міської ради. 

3. Оголосити подяку Департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації: 

- Маркуляк Ларисі, доценту кафедри української літератури 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; 

- Антоновій Ганні, журналістці медійної платформи «Шпальта»; 

- Лабі Ользі, заступниці директора з навчально-виховної роботи 

Чернівецької гімназії № 4 Чернівецької міської ради; 

- Плотніковій Інні, методистці Чернівецького обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

- Філіп Юлії, завідувачці редакційно-видавничого відділу Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області. 

4. Керівникам органів управлінь/відділів освіти міських, сільських, 

селищних територіальних громад, закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти: 

4.1. Забезпечити участь у нагородженні та відкритті фотовиставки 

переможців обласного конкурсу мистецької акції-реконструкції «Українка у 

фокусі ХХІ століття» 25.02.2021 року. 

4.2.  Сприяти відзначенню педагогів, які підготували переможців 

обласного конкурсу мистецької акції-реконструкції «Українка у фокусі ХХІ 

століття». 

5. Наказ розмістити на інформаційному сайті Департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації. 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Департаменту – начальника управління освіти і науки Гринюк О.І.  

 

 

 

 

Директор Департаменту  Людвига ЦУРКАН  

  


