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УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

Н А К А З  

 

 

25.08.2016                                            м. Київ                                                 № 08-03 

 

 

Про підсумки проведення 

Відкритого фестивалю дитячого 

кіно та телебачення «Веселка» та 

Всеукраїнського відкритого 

конкурсу юних фотоаматорів 

«Ми – діти України» 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.05.2016 

№574 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 

25.12.2015. №1360» з 22 по 25 серпня 2016р. в м. Кременчуці Полтавської 

області на базі Кременчуцького міського центру позашкільної освіти та 

Професійно-технічного ліцею №19 були проведені Всеукраїнський фестиваль 

дитячого кіно та телебачення «Веселка» та Всеукраїнський фотоконкурс «Ми – 

діти України».  

Всього в заходах було представлено 17 фотостудій (49 учасників – 39 

дитини і 10 керівників) із 11 областей України, 15 відеостудій (32 учасника – 22 

дітей і 10 керівників) із 8 областей України. 

За підсумками проведення фестивалю і конкурсу та на підставі рішення 

журі 
 

 

НАКАЗУЮ: 
 

 

1.1. Нагородити дипломом Гран-Прі Відкритого фестивалю дитячого 

кіно та телебачення «Веселка»: 

Команду вихованців Комунального позашкільного навчального закладу 

Дніпровського обласного дитячо-юнацького кіноцентру «Веснянка», за роботу: 

«Дневник фокса Микки». 
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1.2. Нагородити дипломом Лауреат Відкритого фестивалю дитячого кіно 

та телебачення «Веселка»: 

Команду вихованців Комунального позашкільного навчального закладу 

Дніпровського обласного дитячо-юнацького кіноцентру «Веснянка», за фільми: 

«Постарайтесь вернуться назад» та «Верность»; 

Студію «Березіль», вихованців Кременчуцького міського центру 

позашкільної освіти Полтавської області, за ігровий фільм: «Артем»; 

Студію «Березіль», вихованців Кременчуцького міського центру 

позашкільної освіти Полтавської області, за фільм: «У мережі»; 

Народний художній колектив «Дитячо-юнацька телестудія «Грані», 

вихованців Комунального закладу «Запорізький обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді Грані», за анімаційний фільм: «Павло 

Чубинський – автор слів гімну України» та документально – публіцистичний 

фільм: «Волонтери»; 

Студію «Фокус», вихованців Тульчинського районного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Тульчинської районної ради Вінницької 

області, за фільм: «Палац Потоцьких у Тульчині»; 

Студію «Я+ТИ», вихованців Будинку дитячої та юнацької творчості міста 

Сміла Черкаської області, за фільм: «З днем народження!»; 

Студію «Альфа», вихованців Полтавського міського центру позашкільної 

освіти, за телепередачу: «Калейдоскоп»; 

Відеостудію Костопільського центру технічної творчості та комп’ютерних 

технологій Рівненської області, за фільм: «Мовчазні свідки історії»; 

Гурток «Відео справи», вихованців Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді управління освіти і науки Волинської обласної державної 

адміністрації, за фільм: «Різдвяне диво». 

1.3. Нагородити дипломом Відкритого фестивалю дитячого кіно та 

телебачення «Веселка»: 

Команду вихованців Комунального позашкільного навчального закладу 

Дніпровського обласного дитячо-юнацького кіноцентру «Веснянка», за фільм: 

«Наступний»; 

Студію «Березіль», вихованців Кременчуцького міського центру 

позашкільної освіти Полтавської області, за анімаційний фільм: «Не забувайте 

вірних друзів»; 

Студію «Я+ТИ», вихованців Будинку дитячої та юнацької творчості міста 

Сміла Черкаської області, за  фільм: «Формула щастя»; 
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Студію «Фокус», Тульчинського районного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Тульчинської районної ради Вінницької області, за 

фільм: «Фанатичне захоплення»; 

Відеостудію Костопільського центру технічної творчості та комп’ютерних 

технологій Рівненської області, за фільм: «За правду, за волю». 

1.4. Нагородити дипломом Лауреат заочного етапу Відкритого 

фестивалю дитячого кіно та телебачення «Веселка»: 

Студію «Пролісок», вихованців Комунального позашкільного навчального 

закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» 

Новомосковського району Дніпровської області, за фільм: «Маленька батарейка 

– велика шкода»; 

Студію «Гребінка», вихованців Станції юних техніків міста Гребінки 

Полтавської області, за фільм: «Наш край»; 

Студію «Енергія», вихованців Комунального закладу «Кіровоградський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді», за фільми: 

«Веселка без кордонів» та «Волшебная сила цветка»; 

Народну студію дитячого телебачення та преси «Рожевий слон», вихованців  

Центру дитячої та юнацької творчості міста Добропілля Донецької області, за 

фільм; «Все залежить від нас»; 

Студію «Кадр», вихованців Комунального позашкільного навчального 

закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» 

Новомосковського району Дніпровської області, за фільм: «Краса і біль землі 

моєї»; 

Клуб юних моряків міста Миколаєва, за фільм: «Юний рятувальник»; 

Гурток «Комп’ютерний дизайн і графіка», вихованців Южноукраїнської 

районної станції юних техніків Миколаївської області, за фільм: «Єдина 

Україна»; 

Студію «Фокус», вихованців Сторожинецького районного центру дитячої та 

юнацької  творчості Чернівецької області, за телепередачу: «День перемоги». 

1.5. Нагородити дипломом Відкритого фестивалю дитячого кіно та 

телебачення «Веселка» у Бліц-конкурсі: 

Студію «Фокус», вихованців Тульчинського районного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Тульчинської районної ради Вінницької 

області; 

Студію «Березіль», вихованців Кременчуцького міського центру 

позашкільної освіти Полтавської області; 

Студію «Альфа», вихованців Полтавського міського центру позашкільної 

освіти; 
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Гурток «Відео справи», вихованців Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді управління освіти і науки Волинської обласної державної 

адміністрації; 

Відеостудію Костопільського центру технічної творчості та комп’ютерних 

технологій Рівненської області; 

Фотостудію «Промінь», вихованців Черкаської районної станції юних 

техніків. 

2.1.  Нагородити переможців у командній першості Всеукраїнського 

відкритого конкурсу юних фотоаматорів «Ми – діти України»: 

Дипломом І ступеня: 

Команду Волинської області (керівник Солодовник С.В.). 

Дипломом ІІ ступеня: 

Команди  Миколаївської та Черкаської  областей (керівники – Гузій І.С. та 

Павлов О.А.). 

Дипломом ІІІ ступеня: 

Команду Вінницької області (керівник Шуткевич І.П) . 

2.2. Нагородити переможців в особистій першості Всеукраїнського 

відкритого конкурсу юних фотоаматорів «Ми – діти України»: 

Дипломом І ступеня: 

У номінації: «Жанрове фото»: 

Андрусишин Ольгу, вихованку Івано-Франківського обласного державного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за фотороботу: «Котяче 

танго»; 

Олійника Богдана, вихованця Тульчинського районного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Тульчинської районної ради Вінницької 

області, за фотороботу: «Ціль»; 

Биць Дарину, вихованку Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського 

району міста Миколаєва, за фотороботу: «Старий рибалка». 

У номінації «Пейзаж»: 

Биць Дарину, вихованку Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського 

району міста Миколаєва, за фотороботу: «Туман»; 

Драгулу Діану, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості міста 

Болехів Івано-Франківської області, за фотороботу: «Гірський водограй». 

У номінації: «Макрозйомка»: 

Голюк Наталію, вихованку Центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації, 

за фотороботу: «Прибулець». 

У номінації: «Натюрморт»: 
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Алхазову Валентину, вихованку Черкаської районної станції юних техніків, 

за фотороботу: «Діти сонця». 

У номінації: «Експериментальне фото»: 

Биць Дарину, вихованку Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського 

району міста Миколаєва, за фотороботу: «Чарівний годинник»; 

Горяїнову Людмилу, вихованку Черкаської районної станції юних техніків, 

за фотороботу: триптих «Занурення». 

У номінації: «Портрет»: 

Волкову Анастасію, вихованку Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді управління освіти і науки Волинської обласної державної 

адміністрації, за фотороботу: «Попереду»; 

Олійника Богдана, вихованця Тульчинського районного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Тульчинської районної ради Вінницької 

області, за фотороботу: «Струни душі». 

У номінації:  «Чорно-білий портрет»: 

Волкову Анастасію, вихованку Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді управління освіти і науки Волинської обласної державної 

адміністрації, за фотороботу: «Мрійлива дівчина». 

Дипломом ІІ ступеня: 

У номінації: «Жанрове фото»: 

Волкову Анастасію, вихованку Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді управління освіти і науки Волинської обласної державної 

адміністрації, за фотороботу: «Інь і Янь»; 

Козака Дмитра, вихованця Хмельницького палацу творчості дітей та 

юнацтва, за фотороботу: «Один із найважливіших моментів життя»;  

Кузьменко Софію, вихованку Кременчуцького міського центру 

позашкільної освіти Полтавської області, за фотороботу: «Пильний погляд»; 

Голюк Наталію, вихованку Центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації, 

за фотороботу: «Нічне соло». 

У номінації: «Пейзаж»; 

Волкову Анастасію, вихованку Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді управління освіти і науки Волинської обласної державної 

адміністрації, за фотороботу: «Безмежні коридори»; 

Голюк Наталію, вихованку Центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації, 

за фотороботу: «Світає, край неба палає»; 
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Горяїнову Людмилу, вихованку Черкаської районної станції юних техніків, 

за фотороботу: «Надвечір′я». 

У номінації: «Натюрморт»: 

Самотюк Мар'яну, вихованку Путильського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Чернівецької області, за фотороботу: «Щедрий кошик»; 

Кравчук Аню, вихованку Івано-Франківського обласного державного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за фотороботу: «Забуті 

тіні». 

У номінації: «Експериментальне фото»: 

Дегтяр Альону, вихованку Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського 

району міста Миколаєва, за фотороботу: «Нептун»; 

Олійника Богдана, вихованця Тульчинського районного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Тульчинської районної ради Вінницької 

області, за фотороботу: «Уполоні природи»; 

Ревуцького Владислава, вихованця Путильського районного центру дитячої 

та юнацької творчості Чернівецької області, за фотороботу: «Осінній етюд». 

У номінації: «Портрет»: 

Дідух Анастасію, вихованку Центру технічної творчості та комп’ютерних 

технологій міста Костопіль Рівненської області, за фотороботу: «Лети!»; 

Горяїнову Людмилу, вихованку Черкаської районної станції юних техніків, 

за фотороботу: «Під дощем»; 

Алхазов Валентина, вихованця Черкаської районної станції юних техніків, 

за фотороботу: «Кокетка». 

У номінація: «Чорно-білий портрет»: 

Туменко Юлію, вихованку Полтавського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за фотороботу: «Мрії серед трав». 

Дипломом ІІІ ступеня: 

У номінації: «Жанрове фото»: 

Ревуцького Владислава, вихованця Путильського районного центру дитячої 

та юнацької творчості Чернівецької області, за фотороботу:  «Яблука на снігу»; 

Драгулу Діану, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості міста 

Болехів Івано-Франківської області, за фотороботу: «Ти мене чуєш?»; 

Самотюк Мар'яну, вихованку Путильського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Чернівецької області, за фотороботу: «Резиденція 

Митрополита»; 

Урядку Людмилу, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості міста 

Болехів Івано-Франківської області, за фотороботу: «Селфі»; 
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Цацуро Катерину, вихованку Комунального закладу «Запорізький обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Грані», за фотороботу: «На 

самоті». 

У номінації: «Пейзаж»; 

Кривошею Ксенію, вихованку Кременчуцького міського центру 

позашкільної освіти Полтавської області, за фотороботу: «Хмара немов вата»; 

Дуб Яну, вихованку Івано-Франківського обласного державного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, за фотороботу: «Захід сонця»; 

Толмачову Вікторію, вихованку Комунального закладу «Запорізький 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Грані», за 

фотороботу: «Будівництво»; 

Андрусишин Ольгу, вихованку Івано-Франківського обласного державного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу: «Нічне 

затишшя». 

У номінації: «Натюрморт»: 

Ревуцького Владислава, вихованця Путильського районного центру дитячої 

та юнацької творчості Чернівецької області, за фотороботу: «Рапсодія кольорів». 

У номінації: «Експериментальне фото»: 

Погрібну Євгенію, вихованку Полтавського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за фотороботу: «Дует однієї миті»; 

Реннєву Катерину, вихованку Центру технічної творчості та комп’ютерних 

технологій міста Костопіль Рівненської області, за фотороботу: «Космічна 

туманність»; 

Самотюк Мар’яну, вихованку Путильського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Чернівецької області, за фотороботу: «Змішані кольори». 

У номінації: «Портрет»: 

Ткачука Владислава, вихованця Хмельницького палацу творчості дітей та 

юнацтва, за фотороботу: «Художниця»; 

Гончар Яну, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості міста 

Болехів Івано-Франківської області, за фотороботу: «У студії»; 

Козака Дмитра, вихованця Хмельницького палацу творчості дітей та 

юнацтва, за фотороботу: «Заворожуючий погляд»; 

Дегтяр Альону, вихованку Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського 

району міста Миколаєва, за фотороботи: «Наречена» та «Засумувала»; 

Урядку Людмилу, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості міста 

Болехів Івано-Франківської області, за фотороботу: «Христинка». 

У номінації: «Чорно-білий портрет»: 
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Гнатків Ірину, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості міста 

Болехів Івано-Франківської області, за фотороботу: «Милодна»; 

2.3. Нагородити переможців заочного етапу Всеукраїнського відкритого 

конкурсу юних фотоаматорів «Ми – діти України»: 

Дипломом І ступеня: 

У номінації: «Жанрове фото»: 

Петрикіну Катерину, вихованку Народної студії дитячого телебачення і 

преси «Рожевий слон» Центру дитячої та юнацької творчості міста Добропілля 

Донецької області, за фотороботи: «Нарівні з чоловіками» та «Шахтарські 

перегони»; 

Липку Юлію, вихованку Кременчуцького міського центру позашкільної 

освіти, Полтавської області, за фотороботу: «Сонячна кульбабка»; 

Писаренка Костянтина, вихованця Гребінківської станції юних техніків 

Полтавської області, за фотороботу: «Любовний трикутник»; 

Вергун Діану, вихованку Кам’янець-Подільської філії Хмельницького 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за фотороботу: 

«Спогади»; 

Фастовець Анастасію, вихованку Будинку творчості дітей та юнацтва 

Інгульського району міста Миколаєва, за фотороботу: «Ромео і Джульєтта»; 

Циганчука Андрія, вихованця Чернівецького міського клубу юних техніків 

«Кварц», за фотороботу: «Феєрія барв». 

У номінації: «Пейзаж»: 

Семенова Петра, вихованця Народної студії дитячого телебачення і преси 

«Рожевий слон» Центру дитячої та юнацької творчості міста Добропілля 

Донецької області, за фотороботу: «Породні пагорби»; 

Коржевич Христину, вихованку Кременчуцького міського центру 

позашкільної освіти Полтавської області, за фотороботу: «Три сонця»; 

Липку Юлію, вихованку Кременчуцького міського центру позашкільної 

освіти Полтавської області, за фотороботу: «Зачарую»; 

Борджієнка Владислава, вихованця Кам’янець-Подільської філії 

Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, за фотороботу: «Після снігопаду». 

У номінації: «Макрозйомка»: 

Лунгу Анну, вихованку Гребінківської станції юних техніків Полтавської 

області, за фотороботу:  «Трудівниця»; 

У номінації: «Портрет»: 

Писаренка Костянтина, вихованця Гребінківської станції юних техніків 

Полтавської області, за фотороботу: «Мужик»; 
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Ващенка Олега, вихованця Народної студії дитячого телебачення і преси 

«Рожевий слон» Центру дитячої та юнацької творчості міста Добропілля 

Донецької області, за фотороботи: «Погляд шахтаря», «Портрет, намальований 

вуглем»; 

Вергун Діану, вихованку Кам’янець-Подільської філії Хмельницького 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за фотороботу: 

«Мудрість»; 

Борджієнка Владислава, вихованця Кам’янець-Подільської філії 

Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, за фотороботу:  «Приємно здивований». 

Уномінації: «Позажанрове фото»: 

Аношку Максима, вихованця Народної студії дитячого телебачення і преси 

«Рожевий слон» Центру дитячої та юнацької творчості міста Добропілля 

Донецької області, за фотороботи: «Захід сонця над копром», «Нема ріднішої 

землі». 

Дипломом ІІ ступеня: 

У номінації: «Жанрове фото»: 

Кашубу Володимира, вихованця Полтавського міського центру 

позашкільної освіти, за фотороботи: «У засідці», «На полюванні» та «Зустріч»; 

Носатченко Марину, вихованку Полтавського міського центру позашкільної 

освіти, за фотороботу: «Їжачок»; 

Толок Марію, вихованку Кременчуцького міського центру позашкільної 

освіти Полтавської області, за фотороботу: «Маша і ведмідь»; 

Федана Ігоря, вихованця Полтавського міського центру позашкільної 

освіти, за фотороботу: «Весна прийшла»; 

Волощук Катерину, вихованку Чернівецького міського клубу юних техніків 

«Кварц», за фотороботу: «В ритмі танцю». 

У номінації: «Пейзаж»: 

Сухомлинову Ганну, вихованку Народної студії дитячого телебачення і 

преси «Рожевий слон» Центру дитячої та юнацької творчості міста Добропілля, 

за фотороботи:  «І над копром дмухнули вітри полиновим запахом» та «Лунають 

передзвони над копрами»; 

Вергун Діану, вихованку Кам’янець-Подільської філії Хмельницького 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за фотороботу: 

«Старе місто»; 

Фастовець Анастасію, вихованку Будинку творчості дітей та юнацтва 

Інгульського району міста Миколаєва, за фотороботу: «Фінська затока». 

У номінації: «Макрозйомка»: 
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Дергай Анастасію, вихованку Полтавського міського центру позашкільної 

освіти, за фотороботу: «Пробудження весни»; 

Ягнюка Артема, вихованця Полтавського міського центру позашкільної 

освіти, за фотороботу: «Разом легко». 

У номінації: «Портрет»: 

Циганчука Андрія, вихованця Чернівецького міського клубу юних техніків 

«Кварц», за фотороботу: «Перший поцілунок». 

Дипломом ІІІ ступеня: 

У номінації: «Макрозйомка»: 

Колієнко Валерію, вихованку Полтавського міського центру позашкільної 

освіти, за фотороботу «Сонячне листя». 

У номінації: «Портрет»: 

Фастовець Анастасію, вихованку Будинку творчості дітей та юнацтва 

Інгульського району міста Миколаєва, за фотороботу: «Шофер»; 

Дудуцу Ірину, вихованку Чернівецького міського клубу юних техніків 

«Кварц», за фотороботу: «Думки»; 

Волощук Катерину, вихованку Чернівецького міського клубу юних техніків 

«Кварц», за фотороботу: «Солодкоїжка». 

У номінації: «Пейзаж»: 

Циганчука Андрія, вихованця Чернівецького міського клубу юних техніків 

«Кварц», за фотороботу: «В променях сонця». 

У номінації: «Жанрове фото»; 

Золотухіну Антоніну, вихованку Чернівецького міського клубу юних 

техніків «Кварц», за фотороботу: «Усамітнення». 

2.4. Нагородити переможців у Бліц конкурсі Всеукраїнського відкритого 

конкурсу юних фотоаматорів «Ми – діти України»: 

Дипломом І ступеня: 

Комара Володимира, вихованця Кременчуцького міського центру 

позашкільної освіти Полтавської області. 

Дипломом ІІ ступеня: 

Волкову Анастасію, вихованку Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді управління освіти і науки Волинської обласної державної 

адміністрації; 

Кравчук Аню, вихованку Івано-Франківського обласного державного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді. 

Дипломом ІІІ ступеня: 

Очеретну Сніжанну, вихованку Черкаської районної станції юних техніків; 
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Кузьменко Софію, вихованку Кременчуцького міського центру 

позашкільної освіти Полтавської області; 

Косолапову Світлану, вихованку Комунального позашкільного навчального 

закладу Дніпровського обласного дитячо-юнацького кіноцентру «Веснянка»; 

Маєвського Миколу, вихованця Кременчуцького міського центру 

позашкільної освіти Полтавської області. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

директора з виховної роботи – Левіну І.Є. 

 

 

Директор                                                                                                     Г.А. Шкура 


