
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 

Н А К А З  

 

 

від 24.11.2016р.                                       м. Київ                                                    №11-10/1 

 

 

Про підсумки проведення Всеукраїнського 

конкурсу робіт юних фотоаматорів 

«Моя Україно!» 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.05.2016  № 547 

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 25.12.2015 

№1360» 24 листопада ц. р. Українським державним центром позашкільної освіти було 

підведено підсумки Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя 

Україно!». 

На конкурс було представлено 768 робіт вихованців загальноосвітніх шкіл, 

профтехучилищ, позашкільних установ та окремих фотоаматорів з Вінницької, 

Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Івано-

Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Одеської, Полтавської, 

Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, 

Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей та міста Києва. 

На підставі рішення журі 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 
1. Нагородити дипломами Українського державного центру позашкільної 

освіти: 

У номінації «Жанрове фото» (молодша група) 

Дипломом І ступеня 

Лобанова Артема, вихованця Кам’янської станції юних техніків Черкаської 

області, за роботу «Музик…». 

Дипломом ІІ ступеня 

Панасюк Олександру, вихованку Рівненського міського центру творчості 

учнівської молоді, за роботу «Несподівана зустріч»; 

Салтикову Марію, вихованку загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 міста 

Кам’янець-Подільського Хмельницької області, за роботу «Проводжаємо Тата»; 



2 
 

Федоренка Тараса, вихованця Кулонівського районного центру позашкільної 

освіти Чернігівської області, за роботу «Дідове щастя». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Панченко Ганну, вихованку Навчально-виховного комплексу №14 міста 

Маріуполя Донецької області, за роботу «Попелюшка»;  

Радіонова Данила, вихованця Недогарського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» 

Олександрійської районної ради Кіровоградської області, за роботу «Еврика». 

У номінації «Жанрове фото» (середня група) 

Дипломом І ступеня 

Фастовець Анастасію, вихованку Будинку творчості дітей та юнацтва 

Ленінського району міста Миколаєва, за роботу «Ромео та Джульетта»; 

Усенко Олену, вихованку Станції юних техніків – Центру науково-технічної 

творчості молоді Дніпровського району міста Києва, за роботу «Очікування». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Шкіру Мар’яну, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості Бережанської 

міської ради Тернопільської області, за роботу «Гончарик»;  

Габісоній Катерину, вихованку Знамянського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Кіровоградської творчості, за роботу «На самоті». 

У номінації «Жанрове фото» (старша група) 

Дипломом І ступеня 

Яценко Дарю, вихованку Станції юних техніків – Центру науково-технічної 

творчості молоді Дніпровського району міста Києва, за роботу «Подруги»; 

Наконечного Олексія, вихованця Станції юних техніків – Центру науково-

технічної творчості молоді Дніпровського району міста Києва, за роботу «Самотність 

серед людей». 

Дипломом ІІ ступеня 

Яценко Дар’ю, вихованку Станції юних техніків – Центру науково-технічної 

творчості молоді Дніпровського району міста Києва, за роботу «Шляхи дороги»; 

Бондарюка Олександра, вихованця Луцької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №19 Луцької міської ради, за роботу «Вірність»; 

Наконечного Олексія, вихованця Станції юних техніків – Центру науково-

технічної творчості молоді Дніпровського району міста Києва, за роботу «Малюнки 

на снігу». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Саєнка Сергія, вихованця Районного центру дитячої та юнацької творчості 

Харківської районної ради Харківської області, за роботу «Родина»; 

Лисюк Каріну, вихованку Івано-Франківського обласного державного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Ранкова гімнастика»; 

Кононюк Наталію, вихованку Вінницького обласного центру технічної творчості 

учнівської молоді, за роботу «Так потрібно». 

У номінації «Натюрморт» (молодша група) 

Дипломом І ступеня 

Калюту Юлію, вихованку Борівської загальноосвітньої школи Зарічненського 

району Рівненської області, за роботу «Осінні плоди». 

Дипломом ІІ ступеня 

Капітонову Анастасію, вихованку Спеціалізованої школи №3 міста Маріуполя 

Донецької області, за роботу «Дачний натюрморт». 
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Дипломом ІІІ ступеня 

Вовченко Марію, вихованку Центру творчості дітей та юнацтва «Соняшник» 

міста Білої Церкви Київської області, за роботу «Глибина душі». 

У номінації «Натюрморт» (середня група) 

Дипломом І ступеня 

Драган Анастасію, вихованку Бердичівської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Житомирської області, за роботу «Обід по-українськи». 

Дипломом ІІ ступеня 

Ситковецьку Ірину, вихованку Комунального закладу «Дашівська станція юних 

техніків» Вінницької області, за роботу «Дари осені»; 

Берегельську Вікторію, вихованку Хмельницького палацу творчості дітей та 

юнацтва, за роботу «Дари осені». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Бацуру Вікторію, вихованку Куражинської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Новоушицького району Хмельницької області, за роботу «Дари осені». 

У номінації «Натюрморт» (старша група) 

Дипломом І ступеня 

Голоско Світлану, вихованку Білоцерківської гімназії №2 Київської області за 

роботу «Натюрморт із сочевицею». 

Дипломом ІІ ступеня 

Харченко Анну, вихованку Новогуйвинської гімназії Житомирської області, за 

роботу «Бабусин гостинець»; 

Ягнюка Артема, вихованця Полтавського міського центру позашкільної освіти, 

за роботу «Старі фотографії». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Кулініч Діану, вихованку Головинського вищого професійного училища 

нерудних технологій Житомирської області, за роботу «Барви осені»; 

Нечипорука Максима, вихованця Славутської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Хмельницької області, за роботу «Мистецтво». 

У номінації «Пейзаж» (молодша група) 

Дипломом І ступеня 

Лесів Олександра, вихованця Золочівської станції юних техніків Львівської 

області, за роботу «Відблиски сонця»; 

Сороку Марію, вихованку Шепетівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№1 імені М. Островського Хмельницької області, за роботу «Моэ зимове місто». 

Дипломом ІІ ступеня 

Чорнея Андрія, вихованця Воловецького районного центру позашкільної роботи 

і дитячої творчості Закарпатської області, за роботу «Гори». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Жаркова Андрія, вихованця Комунального закладу №4 імені Модеста 

Левицького Луцького міської ради» Волинської області, за роботу «Човен»; 

Мамонт Анну, вихованку Долинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 

імені А.С. Макаренка Кіровоградської області, за роботу «Річка мого дитинства». 

У номінації «Пейзаж» (середня група) 

Дипломом І ступеня 

Іванченко Ксенію, вихованку Станції юних техніків – Центру науково-технічної 

творчості молоді Дніпровського району міста Києва, за роботу «Осінній пейзаж»; 
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Поворозніка Олександра, вихованця Станції юних техніків – Центру науково-

технічної творчості молоді Дніпровського району міста Києва, за роботу «Весна» 

Дипломом ІІ ступеня 

Константинова Сергія, вихованця загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №33 

міста Маріуполя Донецької області, за роботу «Срібло зими»; 

Пословську Євгенію, вихованку Станції юних техніків – Центру науково-

технічної творчості молоді Дніпровського району міста Києва, за роботу «Місячна 

Доріжка». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Еременка Максима, вихованця Миколаївського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Дніпро»; 

Білосевича Максима, вихованця Кременецького центру дитячої та юнацької 

творчості Тернопільської області, за роботу «Прийшла зима»; 

Усенко Олену, вихованку Станції юних техніків – Центру науково-технічної 

творчості молоді Дніпровського району міста Києва, за роботу «Осіння Прогулянка»; 

Пукалюка Вадима, вихованця Судобицької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Дубенського району Рівненської області, за роботу «Купаються хмари в 

ставку». 

У номінації «Пейзаж» (старша група) 

Дипломом І ступеня 

Яценко Дарю, вихованку Станції юних техніків – Центру науково-технічної 

творчості молоді Дніпровського району міста Києва, за роботу «Мрійниця». 

Дипломом ІІ ступеня 

Наконечного Олексія, вихованця Станції юних техніків – Центру науково-

технічної творчості молоді Дніпровського району міста Києва, за роботу «Пейзаж»; 

Величенко Анну, вихованку Чернігівського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Зимовий ранок». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Печенюк Дарію, вихованку професійно-технічного училища №12 міста 

Бердичева Житомирської області, за роботу «Тиша»; 

Наконечного Олексія, вихованця Станції юних техніків – Центру науково-

технічної творчості молоді Дніпровського району міста Києва, за роботу «Затишшя 

перед грозою»; 

Яценко Дарю, вихованку Станції юних техніків – Центру науково-технічної 

творчості молоді Дніпровського району міста Києва, за роботу «Світанок». 

У номінації «Позажанрове фото» (середня група) 

Дипломом І ступеня 

Шкіру Мар’яну, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості Бережанської 

міської ради Тернопільської області, за роботу «Весна красна». 

Дипломом ІІ ступеня 

Золотухіну Зореславу, вихованку Ірпінської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

художнього профілю №1 імені А.С. Макаренка Київської області, за роботу 

«Матриця». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Христинку Анастасію, виховнку Липоводолинського районного Будинку для 

дітей та юнацтва Сумської області, за роботу «Знову не прийшла». 

У номінації «Позажанрове фото» (старша група) 

Дипломом І ступеня 
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Гаврюшенка Володимира, вихованця Центру дитячої та юнацької творчості 

міста Черкас, за роботу «Лісова Фея». 

Дипломом ІІ ступеня 

Кобрин Тетяну, вихованку Зашківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Львівської області, за роботу «Чарівність в просторі»; 

Дегтяра Олександра, вихованця Шосткинської міської станції юних техніків 

Шосткинської міської ради Сумської області, за роботу «Весна». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Зварич Ірину, вихованку Тернопільського обласного комунального центру 

науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді, за роботу «Чому я не птах 

чому не літаю»; 

Свитко Марину, вихованку Шаргородського районного будинку дитячої та 

юнацької творчості Вінницької області, за роботу «Спогад». 

У номінації «Позажанрове фото» (молодша група) 

Дипломом ІІ ступеня 

Шендерецького Тимофія, вихованця Кам’янець-Подільської середньої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Хмельницької області, за роботу «відпочинок». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Гаврилюка Антона, вихованця Старокостянтинівського навчально-виховного 

комплексу Хмельницької області, за роботу «Оксаночка». 

У номінації «Портрет», (молодша група) 

Дипломом І ступеня 

Корбута Богдана, вихованця Знамянського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Кіровоградської області, за роботу «В каштанах»; 

Гук Владислава, вихованця Будинку творчості та юнацтва міста Чернівців, за 

роботу «Сашенька». 

Дипломом ІІ ступеня 

Капітонову Анастасію, вихованку Спеціалізованої школи №3 міста Маріуполя 

Донецької області, за роботу «Осінній букет для матусі»;  

Гордічагу Мирославу, вихованку Старокостянтинівської міської станції юних 

техніків Хмельницької області, за роботу «Чим не Мауглі ХХІ століття?». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Малишенка Богдана, вихованця Київського палацу дітей та юнацтва, за роботу 

«Я ще підросту»; 

Матвійчук Аліну, вихованку Бучацького центру дитячої та юнацької творчості 

«Сузіря» Тернопільської області, за роботу «А я просто українка, україночка»; 

Малеева Дмитра, вихованця Нетішинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Хмельницької області, за роботу «Безмежне щастя»; 

Терент’єва Михайла, вихованця Комунального позашкільного навчального 

«Палац дітей та юнацтва» Тростянецької районної ради Сумської області, за роботу 

«Коллега»; 

Гаврелюк Ангеліну, вихованку Чернівецького районного будинку дитячої та 

юнацької творчості Вінницької області, за роботу «Оце так дивина». 

У номінації «Портрет» (середня група) 

Дипломом І ступеня 

Голубко Діану, вихованку Славутської станції юних техніків Хмельницької 

області, за роботу «Сашко». 

Дипломом ІІ ступеня 
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Любошко Марію, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості Знам’янської 

міської ради. Кіровоградської області, за роботу «Україночка»; 

Тихомирову Анастасію, вихованку Позашкільного навчального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості міста Черкас», за роботу «Портрет». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Бикову Алісу, вихованку Маріупольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№33 Маріупольської міської ради Донецької області, за роботу «Синьоока квіточка». 

У номінації «Портрет» (старша група) 

Дипломом І ступеня 

Ткач Ангеліну, вихованку Рахівського районного центру науково-технічної 

творчості Закарпатської області, за роботу «Загадкова незнайомка»; 

Бессараб Злату, вихованку Позашкільного навчального закладу «Центр дитячої 

та юнацької творчості» міста Черкас, за роботу «Замріяна»; 

Шестюк Анну, вихованку Миколаївського муніципального коледжу імені В.Д. 

Чайки, за роботу «Руда». 

Дипломом ІІ ступеня 

Савицьку Анастасію, вихованку загальноосвітньої школи №15 міста Камянця-

Подільського Хмельницької області, за роботу «Дай, Боже, миру Україні!»; 

Данильчук Юлію, вихованку Житомирського міського центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Яблуко спокуси»; 

Федорця Івана, вихованця Центру професійно-технічної освіти міста Житомира, 

за роботу «Спокуса»; 

Наконечного Олексія, вихованця Станції юних техніків – Центру науково-

технічної творчості молоді Дніпровського району міста Києва, за роботу «Щирий 

погляд». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Тимчука Олександра, вихованця Манятинського навчально-виховного 

комплексу «Дошкільницй навчальнй заклад-середня загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів» Березівської сільської ради Славутського району Хмельницької 

області, за роботу «Україночка»; 

Яценко Дар’ю, вихованку Станції юних техніків – Центру науково-технічної 

творчості молоді Дніпровського району міста Києва, за роботу «Погляд». 

У номінації «Макрозйомка» (молодша група) 

Дипломом І ступеня 

Ляшенко Іван, вихованець Маріупольського центру науково-техніної творчості 

учнівської молоді Донецької області, за роботу «Символ працьовитості». 

Дипломом ІІ ступеня 

Матюшкіна Радіона, вихованця Комунального закладу освіти «Середня 

загальноосвітня школа» №118 міста Дніпра, за роботу «Стрибунець»; 

Маринюк Олександру, вихованку Кам’янець-Подільської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Хмельницької області, за роботу «А я тебе знайшла». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Русаковського Дмитра, вихованця Летичівського центру творчості дітей та 

юнацтва Хмельницької області, за роботу «Моя квітка»; 

Мельник Каріну, вихованку Теофіпольського районного Центру дитячої 

творчості Хмельницької області, за роботу «Бджілка трудівниця». 

У номінації «Макрозйомка» (середня група) 

Дипломом І ступеня 
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Самолюк Яну, вихованку Славутського районного будинку дитячої та юнацької 

творчості Хмельницької області, за роботу «Весела бабка»; 

Самолюк Яну, вихованку Славутського районного будинку дитячої та юнацької 

творчості Хмельницької області, за роботу «Павучки». 

Дипломом ІІ ступеня 

Самолюк Яну, вихованку Славутського районного будинку дитячої та юнацької 

творчості Хмельницької області, за роботу «Морозний подих»; 

Маршавку Олену, вихованку Путильського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Чернівецької області, за роботу «Трудівниця». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Корягіну Єлизавету, вихованку Комунального закладу «Центр дитячої 

творчості» міста Тернівки Дніпропетровської області, за роботу «Жук-рогач»; 

Курінську Оксану, вихованку Борзнянського районного Будинку дитячої та 

юнацької творчості Чернігівської області, за роботу «Росяний динозавр». 

У номінації «Макрозйомка» (старша група) 

Дипломом І ступеня 

Печенюк Дарію, вихованку професійно-технічного училища №12 міста 

Бердичева Житомирської області, за роботу «Вийшла жаба полювати, комарів лихих 

ганяти»; 

Пиріжка Андрія, вихованця Шепетівського міського центру дитячої та юнацької 

творчості Хмельницької області, за роботу «Весела бабка». 

Дипломом ІІ ступеня 

Корнієнка Дмитра, вихованця Кролевецької районної станції юних техніків 

Сумської області, за роботу «Пробудження». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Пиріжка Андрія, вихованця Шепетівського міського центру дитячої та юнацької 

творчості Хмельницької області, за роботу «Квіткові інтенції»; 

Бондарчука Олексія, вихованець Коростишівського професійного аграрного 

ліцею Житомирської області, за роботу «Богомол-жива пастка». 

У номінації «Флора та фауна» (старша група) 

Дипломом І ступеня 

Грабара Святослава, вихованця Коломийського навчально-виробничого центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Коломийської міської ради Івано-

Франківської області, за роботу «Осіння Ностальгія»; 

Наконечного Олексія, вихованця Станції юних техніків – Центру науково-

технічної творчості молоді Дніпровського району міста Києва, за роботу «Комаха»; 

Ольховецьку Христину, вихованку Галицького коледжу імені В’ячеслава 

Чорновола, за роботу «Україна-житниця». 

Дипломом ІІ ступеня  

Шпака Данила, вихованця Здолбунівської районної станції юних техніків 

Рівненської області, за роботу «Фатальна зустріч»; 

Донченко Анжелу, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу 

«Станція юних техніків» міста Дніпра, за роботу «Ласунка»; 

Андрусишин Ольгу, вихованку Болехівського будинку дитячої та юнацької 

творчості Болехівської міської ради Івано-Франківської області, за роботу «Я сказав: 

«ГАВ!»; 
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Наконечного Олексія, вихованця Станції юних техніків – Центру науково-

технічної творчості молоді Дніпровського району міста Києва, за роботу «В пошуках 

нектару». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Тимчука Олександра, вихованця Манятинського навчально-виховного 

комплексу «Дошкільницй навчальнй заклад-середня загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» Березівської сільської ради Славутського району Хмельницької області, за 

роботу «Замилувалася хмаринка відображенням своїм»; 

Донченко Анжелу, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу 

«Станція Юних техніків» міста Дніпра, за роботу «Ласунка»; 

Наконечного Олексія, вихованця Станції юних техніків – Центру науково-

технічної творчості молоді Дніпровського району міста Києва, за роботу «Осінній 

етюд»; 

Ягнюка Артема, вихованця Полтавського міського центру позашкільної освіти, 

за роботу «Щирий погляд». 

У номінації «Флора та фауна» (середня  група) 

Дипломом І ступеня 

Петрушевську Катерину, вихованку Криничанської середньої школи 

Дніпропетровської області, за роботу «Дружба»; 

Карчевську Світлану, вихованку Кунівської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Полтавської області, за роботу «А тепер я рада стала що господаря 

дістала». 

Дипломом ІІ ступеня 

Гонту Олександра, вихованця Білоцерківської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів Київської області за роботу «Ну що, помуркотимо?». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Наконечного Олексія, вихованця Станції юних техніків – Центру науково-

технічної творчості молоді Дніпровського району міста Києва, за роботу «Кольори 

осені»; 

Цапок Лілію, вихованку Позашкільного комунального навчального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості» Бережанської міської ради Тернопільської 

області, за роботу «Наперстянка». 

У номінації «Флора та фауна» (молодша група) 

Дипломом І ступеня 

Іванова Володимира, вихованця Міського центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді міста Маріуполя Донецької області, за роботу «Годувальниця». 

Дипломом ІІ ступеня 

Янкевич Поліну, вихованку Шепетівського міського центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Хмельницької області, за роботу «Цікавість перемагає»; 

Дзюбака Станіслава, вихованця Малолюбаської загальноосвітньої школи 

Костопільського району Рівненської області, за роботу «Довірливе серце». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Левчука Івана, вихованця Шепетівського міського центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Хмельницької області, за роботу «Красо України, 

Поділля!»; 

Котик Тетяну, вихованку Славутського районного будинку дитячої та юнацької 

творчості Хмельницької області, за роботу «Лебеді». 

У номінації «Репортажне фото», (старша група) 
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Дипломом І ступеня 

Стрихар Євгенію, вихованку Івано-Франківського обласного державного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Грація». 

Дипломом ІІ ступеня 

Наконечного Олексія, вихованця Станції юних техніків – Центру науково-

технічної творчості молоді Дніпровського району міста Києва, за роботу «Сільське 

свято». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Панічева Андрія, вихованця Летичівського центру творчості дітей та юнацтва 

Хмельницької області, за роботу «Козацькі перегони»; 

Мірошнікова Вячеслава, вихованця Центру професійно-технічної освіти міста 

Житомира, за роботу «Велопробіг-змагаємось за Україну!»; 

Грабара Святослава, вихованця Коломийського навчально-виробничого центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Коломийської міської ради Івано-

франківської області, за роботу «Надійний захист». 

У номінації «Репортажне фото» (середня група) 

Дипломом І ступеня 

Морозову Валерію, вихованку Миколаївського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Легкість та грація». 

Дипломом ІІ ступеня 

Гуцалюка Максима, вихованця Староконстантинівської міської станції юних 

техніків Хмельницької області, за роботу «Гідна заміна»; 

Гутник Анастасію, вихованку Центру творчості дітей та юнацтва «Соняшник» 

міста Білої Церкви Київської області, за роботу «Про Україну краще в танці 

розповім». 

У номінації «Репортажне фото» (молодша група) 

Дипломом І ступеня 

Ігнатова Микиту, вихованця Чернігівського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Королівна гімнастики». 

Дипломом ІІ ступеня 

Ігнатова Микиту, вихованця Чернігівського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Радість перемоги»; 

Міщенка Тараса, вихованця Славутської станції юних техніків Хмельницької 

області, за роботу «Боротьба за м’яч». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Ігнатова Микиту, вихованця Чернігівського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Крок до мрії»; 

Гуцалюк Маргариту, вихованку Староконстантинівської міської станції юних 

техніків Хмельницької області, за роботу «Перший раз у перший клас». 

У номінації «Архітектура» (середня група) 

Дипломом І ступеня 

Фадееву Ірину, вихованку Діанівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Волноваської районної ради Донецької області за роботу «Величний театр міста 

Лева». 

Дипломом ІІ ступеня 

Поповича Тімура, вихованця Шепетівського міського центру дитячої та 

юнацької творчості Хмельницької області, за роботу «Львів. Вулиці старого міста»; 
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Адамчука Романа, вихованця Кам’янець-Подільського центру дитячої та 

юнацької творчості Хмельницької області, за роботу «Крим це Україна. Фороська 

Церква». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Данильчука Богдана, вихованця Ярмолинецького будинку дитячої та юнацької 

творчості Хмельницької області, за роботу «Золочівський замок»; 

Маршавку Олену, вихованку Путильського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Чернівецької області, за роботу «Костел домініканців»; 

Кардаша Олександра, вихованця Вінковецького будинку дитячої та юнацької 

творчості Хмельницької області, за роботу «Бережімо традиції». 

У номінації «Архітектура» (старша група) 

Дипломом І ступеня 

Мазура Олександра, вихованця Рівненського міського центру творчості 

учнівської молоді, за роботу «Чудесне сяйво». 

Дипломом ІІ ступеня 

Федорця Івана, вихованця Центру професійно-технічної освіти міста Житомира, 

за роботу «Житомирський Свято-Михайлівський Кафедральний Собор – Собор 

душевного зцілення»; 

Долотцева Олександра, вихованця Застугнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Київської області, за роботу «Хатина дяді Тома». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Мовчан Каріну, вихованку Івано-Франківського обласного державного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, за серію робіт «Фрагмент модерну»; 

Голояда Артура, втхованця Тернопільського обласного комунального центру 

науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді, за роботу «Собор»; 

Лаптеву Карину, вихованку Маріупольського навчально-виховного закладу 

«Колегіум-Школа» №1 Донецької області, за роботу «Як у дзеркалі побачити 

мистецтво». 

У номінації «Архітектура» (молодша група) 

Дипломом І ступеня 

Пархоменко Поліну, вихованку Волноваської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №7 Донецької області, за роботу «Замок паланок». 

Дипломом ІІ ступеня 

Хіміч Юрія, вихованець Ярмолинецького будинку дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області,за роботу «Костел Святого Станіслава у Чорткові». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Камінського Олександра, вихованця Володарського районного центру творчості 

дітей та юнацтва Київської області, за роботу «Місто мрії та стихії»; 

Гросул Наталію, вихованку Дубенської міської станції юних техніків Рівненської 

області, за роботу «Стара гуцульська хата»; 

Корчевського Владислава, вихованця Летичівського центру творчості дітей та 

юнацтва Хмельницької області, за роботу «Сходинки до віри». 

У номінації «Фото з застосуванням програми Аdobe Photoshop» (молодша група) 

Дипломом І ступеня  
Кубку Карину, вихованку Старокостянтинівської міської станції юних техніків 

Хмельницької області, за роботу «Пори року». 

Дипломом ІІ ступеня 
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Шишкова Богдана, вихованця Чемеровецького районного Будинку школярів 

Хмельницької області, за роботу «З висоти сучасності». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Коринського Романа, вихованця Новоушицького будинку дитячої творчості 

Хмельницької області, за роботу «Якби це було колись»; 

Демчук Марину, вихованку Славутської станції юних техніків Хмельницької 

області, за роботу «Спробуй». 

У номінації «Фото з застосуванням програми Аdobe Photoshop» (середня група) 

Дипломом ІІІ ступеня 

Матвієно Юлію, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу 

«Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» Дніпропетровської 

області, За роботу «Замріяний погляд»; 

Алексееву Крістіну, вихованку Овідіопольської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Одеської області, за роботу «Я вмію літати»; 

Максимчука Богдана, вихованця Новоушицького будинку дитячої творчості 

Хмельницької області, за роботу «Мрія». 

У номінації «Фото з застосуванням програми Аdobe Photoshop» (старша група) 

Дипломом І ступеня  
Шевчука Івана, вихованця Новоград-Волинського районного центру творчості 

спорту та туризму учнівської молоді Житомирської області, за роботу «Натхнення». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Стецук Лілію, вихованку Черкаського державного бізнес коледжу, за роботу 

«Гра»; 

Левицького Григорія, вихованця Кременецького районного центру дитячої 

творчості Тернопільської області, за роботу «Святиня». 

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Т. в. о. директора                                                                                          О. В. Педоренко 

 


