
 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО -

ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
 

 

                                            Н А К А З 

 
29.07.2015                       м. Дніпропетровськ                        № 52                                                                       

 

 

Про підсумки  віртуального конкурсу 

фотографії «Я і моя професія» серед 

учнів професійно-технічних 

навчальних закладів   

 

З метою  підняття престижу робітничих професій і позитивного іміджу 

професійно-технічної освіти регіону, на виконання методичних рекомендацій 

Міністерства освіти і науки України з питань організації виховної роботи у 

навчальних закладах у 2014-2015 навчальному році, Концепції  національно-

патріотичного виховання молоді протягом 2014-2015 навчального року серед 

учнів професійно-технічних навчальних закладів області відбувся 

віртуальний конкурс фотографій «Я і моя професія». 

На Конкурс учнями ПТНЗ було представлено 280 робіт.  

    З них 134 робіт відповідали умовам положення Конкурсу та були 

виставлені на сайті НМЦ ПТО (http://nmc-pto.dp.ua/,) у розділі «Мій 

особистий методист», на сторінці «Форум» за номінаціями: 

 «Ексклюзивний  кадр на робочому місці» - 35 робіт,  

 «Я пишаюсь  своєю професією» - 63 роботи, 

 «Незвичайні професії поряд» - 15 робіт, 

 «Усмішка робітника» - 21 робота. 

 

Встановлено, що більшість представлених робіт відображають 

креативне, престижне, шанобливе відношення авторів до представників 

робітничої професії, свого навчального (робочого) місця в навчальному 

закладі та на виробництві. Деякі учні спрацювали як професійні фотографи і 

журналісти: якісно підібрали ракурс, композицію, освітлення, тематику, 

наповнили текст своїми емоціями та фантазією.  

 

     Згідно з результатами  он-лайн голосування та рішення журі конкурсу  

 

 

 

http://osvita.ua/legislation/other/5397/
http://osvita.ua/legislation/other/5397/
http://nmc-pto.dp.ua/


НАКАЗУЮ: 

 

1.   Затвердити протокол засідання журі конкурсу, що додається. 

2. Нагородити переможців віртуальний конкурс фотографій «Я і моя 

професія» серед учнів професійно-технічних навчальних закладів у 

номінаціях:   

«Ексклюзивний  кадр на робочому місці» 

Дипломом І ступеня 

Ковбасу Євгенію, ученицю Криворізького навчально-виробничого центру 

 

Дипломом ІІ ступеня 

Гричиху Дар’ю, ученицю Софіївського професійного ліцею 

Подкуйка Дениса, учня Дніпродзержинського професійного ліцею 

Єршова В’ячеслава, учня Дніпропетровського професійного залізничного 

ліцею 

 

Дипломом ІІІ ступеня 

Муренка Максима, учня Дніпродзержинського вищого професійного 

училища 

Краснокутського Романа, учня Міжрегіонального вищого професійного 

училища поліграфії та інформаційних технологій 

Ульянича Олександра, учня Нікопольського центру професійної освіти 

 

«Я пишаюсь  своєю професією» 

 

Дипломом І ступеня 

Горбук Олену, ученицю професійно-технічного училища №71 

Мізіна Андрія, учня Криворізького професійного будівельного ліцею 

Бабенка Олександра, учня вищого професійного училища №75 

  

Дипломом ІІ ступеня 

Підлубного  Анатолія, учня Тамаківського професійного агарного ліцею 

Вовченка Руслана, учня професійно-технічного училища №48 

Андріяку Іллю, учня Марганецького професійного ліцею 

Баригіну Софію, ученицю Криворізького професійного будівельного ліцею 

 

Дипломом ІІІ ступеня 

Шкуріна Віктора, учня Софіївського професійного ліцею 

Косих Олександра, учня Орджонікідзівського професійно-технічного 

училища  

Філіповського Ярослава, учня Криворізького професійного ліцею 

Комарова Вадима, учня професійно-технічного училища №88 

Яковенко Вікторію, ученицю Криворізького професійного ліцею 

Шарко Євгена, учня Криворізького професійного гірничого 

електромеханічного ліцею 

 

 «Незвичайні професії поряд» 



 

Дипломом І ступеня 

Іванова Богдана, учня Орджонікідзівського професійно-технічного училища  

Морнека Іллю, Софіївського професійного ліцею 

 

Дипломом ІІ ступеня 

Бутова Владислава, учня Дніпропетровського вищого професійного училища 

будівництва 

Трач Даяну, ученицю Криворізького навчально-виробничого центру 

 

Дипломом ІІІ ступеня 

Кожокара Віталія, учня Криворізького професійного ліцею 

Ручинську Оксану, ученицю Апостолівського центру підготовки і 

перепідготовки робітничих кадрів 

 

«Усмішка робітника» 

 

Дипломом І ступеня 

Шепотнік Лілію, ученицю Криворізького навчально-виробничого центру 

Сизоненко Анастасію, ученицю Дніпродзержинського центру підготовки і 

перепідготовки робітничих кадрів 

 

Дипломом ІІ ступеня 

Штихлінга Романа, учня Дніпродзержинського професійного ліцею 

Кафіяна Артура, учня Нікопольського професійного ліцею 

Мік Тетяну, ученицю вищого професійного училища №55  

 

Дипломом ІІІ ступеня 

Сліпченка Сергія, учня Криворізького професійного гірничо-металургійного 

ліцею 

Косенка Андрія, учня Синельниківського професійного ліцею 

Хусаінову Фаріду, ученицю Нікопольського центру професійної освіти 

 

3.  Директорам ПТНЗ довести зміст наказу  до відома  педагогічних    

колективів.  

 

4. Методисту НМЦ ПТО Головченко С.В. узагальнити матеріали конкурсу та 

довести до відома всіх  ПТНЗ  області. 

 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

     

Директор НМЦ ПТО  

у Дніпропетровській області                                          В.М.ВАСИЛИНЕНКО 

 

 


