
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА 

 

НАКАЗ 

 

___  ___________ 2017 року м. Умань №  ____________ 

 

Про підсумки І-го етапу  

фотоконкурсу «Любіть свою  

землю, любіть український 

світ –– і все у Вас буде добре» 

 

Розглянувши пропозиції журі І-го етапу фотоконкурсу «Любіть свою 

землю, любіть український світ –– і все у Вас буде добре» 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визначити переможцями І етапу фотоконкурсу «Любіть свою землю, 

любіть український світ – і все у Вас буде добре» 

 

– Керімову Діану – студентку 11-тек групи, за фотороботу 

«Весняна мить» – І місце; 

– Мамчур Валентину – аспірантку кафедри лісового господарства, 

за фотороботу «Вечірня тиша» – ІІ місце; 

– Успаленко Ольгу – студентку 21-т групи, за фотороботу 

«Весняні Софіївські крони» – ІІ місце; 

– Махаринську Аліну – студентку 51-з групи, за фотороботу 

«Ой, козаче…» - ІІІ місце; 

– Балтченка Андрія – студента 23-ас групи, за фотороботу «За тебе 

Богу помолюсь» – ІІІ місце. 

  Нагородити переможців грамотами університету. 

 

2. За активну участь у І етапі фотоконкурсу «Любіть свою землю, любіть 

український світ – і все у Вас буде добре» оголосити подяку 

 

– Кохановій Антоніні – студентці групи 12-аг; 

– Школьному Павлу – студенту групи 13-ас; 

– Кириленко Владу – студенту групи 43-ас; 

– Слуцькій Олександрі – студентці групи 22-аг; 

– Василишину Володимиру – студенту групи 23-ас; 

– Галасуну Богдану – студенту групи 23-ас; 

– Рябоконь Ользі – студентці групи 32-аг; 

– Ющенко Ользі – студентці групи 23-ас. 



 

 

2 
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Продовження до наказу № __________ від __________ 

 

3. За активну участь в підготовці та проведенні І етапу фотоконкурсу, 

надання практичної допомоги авторам фоторобіт оголосити подяку 

 

– Гронській Валентині Василівні – коменданту навчального 

корпусу; 

– Михайловій Наталії Василівні – провідному  бібліотекарю; 

– Черно Олені Дмитрівні – доценту кафедри агрохімії та 

ґрунтознавства, заступнику декана з виховної роботи факультету 

агрономії. 

  

 

Ректор       О.О. Непочатенко 

 

Проект наказу вносить:  ПОГОДЖЕНО: 

Завідувач Центру культури  

і виховання студентів 
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  Юрисконсульт 

  ________________С.С. Каленська 

  Завідувач канцелярії 
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