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Про підсумки проведення 

Всеукраїнського конкурсу 

робіт юних фотоаматорів 

“Моя Україно!” (заочний)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.01.2018 

року № 12 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік» 

22 листопада ц.р. були підведені підсумки Всеукраїнського заочного конкурсу 

робіт юних фотоаматорів “Моя Україно!”. 

На конкурс було представлено близько тисячі робіт з Вінницької, 

Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, 

Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, 

Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, 

Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, 

Чернігівської областей та м. Києва. 

Відповідно до умов проведення та на підставі рішення журі 

 

 

Н А К А З У Ю: 

 

 

1. Нагородити дипломами Українського державного центру позашкільної 

освіти відповідних ступенів: 

У номінації „Архітектура”, (молодша група) 

Дипломом І ступеня 

Гладишко Софію, вихованку Шаргородського районного будинку дитячої 

та юнацької творчості Вінницької області, за роботу “Дідова садиба”. 
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У номінації „Архітектура”, (середня група) 

Дипломом І ступеня 

Зленко Софію, вихованку Чернігівського ОЦНТТУМ, за роботу 

“Стародавнє місто”; 

Остаповича Богдана, вихованця Білоцерківської гімназії № 2 Київської 

області, за роботу «Костел». 

Дипломом ІІ ступеня 

Маркіну Вероніку, вихованку фотогуртка Київського Центру військово-

патріотичного та спортивного виховання молоді “Десантник”, за роботу 

“Святиня Києва”. 

Дипломом ІІІ ступеня 

Калініна Олега, вихованця Дворічанського Центру дитячої та юнацької 

творчості Дворічанської районної ради Харківської області, за роботу 

“Криниця”. 

У номінації „Архітектура” (старша група) 

Дипломом І ступеня 

Джурляка Андрія, вихованця Кам’янець-Подільської філії 

Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді за роботу «Оборонні споруди»; 

Паськів Софію, вихованку Бродівського РЦНТТУМ Львівської області, 

за роботу “Велич старовини”. 

Дипломом ІІ ступеня 

Литвиненко Анну, вихованку Тернівської СЮТ Дніпропетровської 

області, за роботу “Старовина”. 

Дипломом ІІІ ступеня 

Сергеєву Анну, вихованку Криворізької гімназії № 49 Дніпропетровської 

області, за роботу «Перлина України — Львів». 

У номінації „Репортаж” ( молодша група) 

Дипломом І ступеня 

Сорокіну Анастасію, вихованку Покровської СЮТ Криворізького району 

Дніпропетровської області, за роботу «Щастя в кошику». 

Дипломом ІІ ступеня 

Брижату Софію, вихованку Гайсинської міської СЮТ Вінницької 

області, за роботу «Поцілунок». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Пишненко Діану, вихованку КЗ “Знаменівський НВК І-ІІІ ст. 

Новомосковської районної ради Дніпропетровської області, за роботу “А пані 

сова не моя бабуся?”.  

У номінації „Репортаж” (середня група) 

Дипломом І ступеня 

Ігнатова Микиту, вихованця Чернігівського ОЦНТТУМ, за роботу “Юні 

Шумахери”. 

Дипломом ІІ ступеня 
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Пінчук Дар’ю, вихованку Деснянського центру творчості дітей та 

юнацтва Чернігівської області, за роботу “Ми йдемо на захист держави”. 

Дипломом ІІІ ступеня 

Максименка Станіслава, вихованця Ніжинської СЮТ Чернігівської 

області, за роботу “Тіні”. 

 

У номінації „Репортаж” (старша група) 

Дипломом І ступеня 

Кирилова Валентина, вихованця Чернігівського ОЦНТТУМ, за роботу 

“Лідер”. 

Дипломом ІІ ступеня 

Леончук Тетяну, вихованку СЮТ міста Славути Хмельницької області, за 

роботу “Нарешті перемога!”; 

Ковальчук Дарину, вихованку Дубенської міської СЮТ Рівненської 

області, за роботу “Веселі канікули”. 

Дипломом ІІІ ступеня 

Мазура Владислава, вихованця Крижопільського районного будинку 

школярів Вінницької області, за роботу “А вам слабо?”. 

У номінації „Жанрове фото” (молодша група) 

Дипломом І ступеня 

Войтович-Шевченко Олександру, вихованку Луцької гімназії №4 імені 

М.Левицького, за роботу “Життя кольорове...”; 

   Шумілкіну Валерію, вихованку КЗ “Станція юних техніків” 

Дніпровської міської ради Дніпропетровської області, за роботу “Моя сім’я”. 

Дипломом ІІ ступеня 

Павловську Анну, вихованку КЗ “Новгород-Сіверський районний 

будинок  дитячої та юнацької творчості” Чернігівської області, за роботу “На 

кладочці біля джерела”; 

Дабіжу Наталію, вихованку Київського Палацу дітей та юнацтва, за 

роботу “Добро спасе світ”. 

Дипломом ІІІ ступеня 

Гекманюк Діану, вихованку Верхньомайданської ЗОШ І-ІІ ст. 

Надвірнянського району  Івано-Франківської,  за роботу «Боюсь»; 

        Заїку Аріну, вихованку Устинівського районного Будинку дитячої та 

юнацької творчості Кіровоградської  області, за роботу «Дружба». 

У номінації „Жанрове фото” (середня група) 

Дипломом І ступеня 

Бандуру Вікторію, вихованку Олексіївської ЗОШ І-ІІІ ст. Краснокутської 

районної ради Харківської області, за роботу  “Комаха з іншої планети”. 

Дипломом ІІ ступеня 

Когут Анну, вихованку Дубенської міської СЮТ Рівненської області, за 

роботу “Завжди разом”. 

Дипломом ІІІ ступеня 
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Ворону Анну, вихованку Ямпільської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Сумської області, 

за роботу “Заклопотаний тато”. 

У номінації „Жанрове фото” (старша група) 

Дипломом І ступеня 

Ласійчук Анастасію, вихованку Коломийського НВЦТУМ Івано-

Франківської області, за роботу “Перевтілення”. 

Берелета  Максима, вихованця Державного навчального закладу 

«Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну», за 

роботу «Півстоліття»; 

Дипломом ІІ ступеня 

Польову Діану, вихованку Майдано-Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Віньковецького району Хмельницької області, за роботу “Маленька 

помічниця”; 

Кузьменко Анастасію, вихованку Енергодарського НВК 

“Загальноосвітній навчальний комплекс — міжшкільний навчально-

виробничий комбінат” Енергодарської місько ради Запорізької  області, за 

роботу “Весь світ у моїх долонях”; 

     Хамашейдик Дар’ю, вихованку КПНЗ “Міська СЮТ” міста 

Черкаси, за роботу “Погляд у майбутнє”; 

Олійничук Ірину, вихованку Білоцерківської ЗОШ І-ІІІ ст. №11 Київської 

області, за роботу «Хвостатий нянь». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Статкевича Іллю, вихованця Житомирського вищого професійного 

училища-інтернату, за роботу “Осінній смуток”; 

Борткевича Дмитра, вихованця ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 міста Коростеня 

Житомирської області, за роботу «Подружка». 

Бурикіна Владислава, вихованця Державного навчального закладу 

«Професійно-технічне училище № 21 м. Калинівка», за роботу «Бабусине 

благословення». 

У номінації „Позажанрове фото” (молодша група) 

Дипломом І ступеня 

Паєвського Олександра, вихованця Краматорської СЮТ Донецької 

області, за роботу “Останній штрих”. 

Дипломом ІІ ступеня 

Кичка Олега, вихованця Вертіївської ЗОШ І-ІІІ ст. ім.М. Кірпоноса 

Ніжинського району Чернігівської області, за роботу “Жага до перемоги”. 

Дипломом ІІІ ступеня 

Михайлову Катерину, вихованку Енергодарського НВК №1 Запорізької 

області, за роботу «Квітуча  Україна». 

У номінації „Позажанрове фото” (середня група) 

Дипломом ІІ ступеня 

    Рула Наталію, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості міста 

Шепетівки Хмельницької області, за роботу “Дивний птах”; 

У номінації  „Позажанрове фото”  (старша група) 
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Дипломом І ступеня 

Пустовіт Валерію, вихованку Київського Центру військово-

патріотичного та спортивного виховання молоді «Десантник», за роботу 

«Контрасти». 

Дипломом ІІ ступеня 

Крикус Альону, вихованку  ЗОШ І-ІІІ ст. № 6 м. Мирноград Донецької 

області, за роботу «Паморозь»; 

Себежко Олександра, вихованця Київського Палацу дітей та юнацтва, за 

роботу «Оце успіх!»; 

Матус Юлію, вихованку Державного навчального закладу «Вінницький 

центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну», за роботу 

«Ранкова росинка». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Козака Олексія, вихованця Вишгородського районного центру художньої 

творчості дітей, юнацтва та молоді “Дивосвіт” Київської області, за роботу 

«Вечірнє місто». 

У номінації „Натюрморт” (молодша група) 

Дипломом І ступеня 

 Мосійчук Аліну, вихованку Гайсинської районної СЮТ  Вінницької 

області, за роботу «Осінній»; 

Карпенка Андрія, вихованця ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Покровської міської ради 

Донецької області, за роботу “Осінні гостинці”. 

Дипломом ІІІ ступеня 

Гевко Софію, вихованку КЗ СЮТ міста Тернополя, за роботу «Слава 

Україні»; 

Саенка Іллю, вихованця центру позашкільної освіти міста Охтирка 

Сумської області, за роботу «Натюрморт».  

У номінації „Натюрморт”  (середня група) 

Дипломом І ступеня 

Горолюк Поліну, вихованку міського центру позашкільної освіти  

м.Кременчук  Полтавської області, за роботу “Смачна осінь”; 

Гарайду Емілію, вихованку ЗОШ 1-ІІІ ст. № 7 міста Ужгорода 

Закарпатської області, за роботу «З бабусиного саду»; 

Постолол Олександра, вихованця Ізмаїльської СЮТ  Одеської області, за 

роботу «Баранки з присмаком кави». 

Дипломом ІІ ступеня 

Маслєннікову Тетяну, вихованку ЗОШ І-ІІІ ст. № 32 міста Херсона, за 

роботу «Аромат кофе»; 

Вальчук Наталію, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості 

м.Бережани Тернопільської області, за роботу «Равлик та грибочки».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Дипломом ІІІ ступеня 

Молчанову Віру, вихованку Печенізького районного  Центру дитячої та 

юнацької творчості Харківської області, за роботу «Друге життя»; 
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Пасічник Ульяну, вихованку Кам’янець-Подільської філії Хмельницького 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

«Сніданок»; 

Кузьмича Віталія, вихованця Ізмаїльської СЮТ  Одеської області, за 

роботу «Селянські мотиви». 

У номінації „Натюрморт”  (старша група)   

Дипломом І ступеня 

Авдєєву Діану, вихованку Івано-Франківського обласного центру 

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

Крохун Вікторію, вихованку Рівненського міського центру творчості 

учнівської молоді, за роботу “Гаряча філіжанка”; 

Софій Марію,  вихованку  Донецького обласного центру технічної 

творчості дітей та юнацтва, за роботу «Фрукти». 

Дипломом ІІ ступеня 

Бондаренко Анастасію, вихованку Центру творчості дітей та юнацтва 

м. Селидове Донецької області, за роботу «Розпис»; 

Томчук Лесю, вихованку Будинку творчості дітей та юнацтва 

Красилівської міської об`єднаної територіальної громади Ерасилівського 

району Хмельницької області, за роботу “Ранкова кава з тістечком”; 

Козакова Андрія, вихованця Бердичівського професійного будівельного 

ліцею  Житомирської області, за роботу «На  перехресті»; 

Науменко Вікторію, вихованку ЗОШ І-ІІІ ст. №9 міста Василькова 

Київської області, за роботу «Осінній настрій». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Левченко Єлізавету, вихованку Гайсинської районної СЮТ Вінницької 

області, за роботу “Домашній”. 

Тітову Єлизавету, вихованку Державного професійного-технічного 

навчального закладу  «Козятинське міжрегіональне вище професійне 

училище залізничного транспорту», за роботу «Осінні нотки». 

У номінації „Пейзаж”  ( молодша група) 

Дипломом І ступеня 

Бойка Павла, вихованця ЗОШ № 93 м.Кривий Ріг Дніпропетровської 

області, за роботу «Схід сонця»; 

Чухрай Анну, вихованку НВК № 109 м.Запоріжжя, за роботу 

«Хортиця.Осінь…»; 

Шепеля Дениса, вихованця Любимівської ЗОШ І-ІІІ ст. Михайлівської 

районної ради Запорізької області, за роботу  “Прекрасна Україна”; 

Степанову Анну, вихованку центру позашкільної роботи Вітовського 

району Миколаївської області, за роботу “Краєвиди України”.  

Дипломом ІІ ступеня 

Маринича Даніїла, вихованця Іллінівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Константинівського  району Донецької області, за роботу «Золота осінь»; 

Приймака Владислава, вихованця ОЦНТТУМ Чернівецької області, за 

роботу “Стелеться туман”; 



7 

Онощенка Владислава, вихованця ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 міста 

Сєвєродонецька Луганської області, за роботу «Гойдають соняшникі небо»; 

Богданова Ярослава, вихованця Торецької ЗОШ І-ІІІ ст. №10  Донецької 

області, за роботу «Сіверський Донець»; 

Верешко Анжеліку, вихованку ЗОШ І-ІІІ ст. № 13 міста Сєвєродонецька 

Луганської області, за роботу «Гойдають соняшники небо». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Апецька Владислава, вихованця станції юних техніків Сновської міської 

ради Чернігівської області, за роботу “Вечір на морі”; 

Поліщука Богдана, вихованця Будинку школяра м.Прилуки Чернігівської 

області, за роботу “Мальовнича моя Україна”; 

Півнюка Павла, вихованця Надвірнянської СЮТ Івано-Франківської  

області, за роботу “Стежки земні”; 

Свиридова Дмитра, вихованця Тульчинського ЦНТТУМ Вінницької 

області, за роботу “Зимовий спокій”. 

У номінації „Пейзаж” (середня група) 

Дипломом І ступеня 

Шинкаренка Володимира, вихованця Будинку школяра м. Прилуки 

Чернігівської області, за роботу “Човен Удаєм пливе”; 

Матюшенка Івана, вихованця  Чернігівського ОЦНТТУМ, за роботу 

“Осіння річенька”; 

Барнацького Романа, вихованця Київського Палацу дітей та юнацтва, за 

роботу «Ах, літо !»; 

Літвінова Лева, вихованця Дворічанського Центру дитячої та юнацької 

творчості Дворічанської районної ради Харківської області, за роботу 

“Ранкова зимова зоря”. 

Дипломом ІІ ступеня 

Лашкібу Аніту, вихованку ОЦНТТУМ Чернівецької області, за роботу 

“Ранок”; 

Дідик Поліну, вихованку обласного палацу дитячої та юнацької 

творчості Донецької області, за роботу “Кам’яна голова”; 

Ніцкевич Дарину, вихованку Ірпенської ЗОШ І-ІІІ ст. №12 Київської 

області, за роботу «Спливає депнь»; 

Терницьку Лізу, вихованку Будинку школяра м.Прилуки Чернігівської 

області, за роботу “Осінь, ти така красива та така самотня”; 

Лавренчука Максима, вихованця Тульчинського міського центру 

творчості учнівської молоді Вінницької області, за роботу “Осінь”; 

Редекопа Івана, вихованця ЗОШ І-ІІІ ст. № 13 міста Сєвєродонецька 

Луганської області, за роботу «Гойдають соняшникі небо». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Косарєву Карину, вихованку центру дитячої та юнацької творчості  

м.Добропілля Донецької області, за роботу «Дощові хмари над рідним 

містом»; 
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Довгополого Дмитра, вихованця Дворічанського Центру дитячої та 

юнацької творчості Дворічанської районної ради Харківської області, за 

роботу “Тихий Єрик”;  

Нечитайла Владислава, вихованця Карлівської районної СЮТ 

Полтавської області, за роботу “Величавий птах”.  

У номінації „Пейзаж” (старша група) 

Дипломом І ступеня 

Жмаку Володимира, вихованця Будинку школяра м.Прилуки 

Чернігівської області, за роботу “Синій смуток ранньої зими”; 

Захарченка Григорія, вихованця Київського Палацу дітей та юнацтва, за 

роботу «Зупинка осінь»; 

Поддубкіну Алевтину, вихованку Дворічанського Центру дитячої та 

юнацької творчості Дворічанської районної ради Харківської області, за 

роботу “Над черемошем”;  

Матвєєву Василису, вихованку КЗ “Дніпропетровський обласний 

ЦНТТУМ та ІТ” м.Дніпро, за роботу “Одного разу на заході”; 

Приймак Марію, вихованку КЗ “Центр позашкільної роботи та дитячої 

творчості” Кам’янської міської ради Дніпропетровської області, за роботу 

“Літо.Річка.Вечір...”; 

Ряднову Анастасію, вихованку Дворічанського Центру дитячої та 

юнацької творчості Дворічанської районної ради Харківської області, за 

роботу «Моя стежина у житті…»;  

Тітечко Діану, вихованку Конотопського центру дитячо-юнацької 

творчості Сумської області,  за роботу “Ранок на річці”; 

Колієнко Валерію, вихованку Полтавського міського центру 

позашкільної освіти, за роботу “Давай рахувати зорі”; 

Коновалюк Христину, вихованку Івано-Франківського державного 

обласного ЦНТТУМ, за роботу “Світанок”; 

Сивчука Івана, вихованця Городницької ЗОШ І-ІІІ ст. Новоград-

Волинського району Житомирської області, за роботу «Сільські горизонти». 

Дипломом ІІ ступеня 

Жаровського Валентина, вихованця Київського Центру військово-

патріотичного та спортивного виховання молоді Десантник”, за роботу ; 

Козолуп Соломію, вихованку Палацу творчості дітей та юнацтва міста 

Хмельницького, за роботу “Світанок”; 

Корельчук Євгенію, вихованку ЗОШ  І-ІІІ ст. №22 міста Луцька, за 

роботу “Сніжний ранок”; 

Морозову Валерію, вихованку Миколаївського обласного ЦНТТУМ;  

Устрашкіна Микиту, вихованця КЗ “Нововодянська ЗОШ І-ІІІ ст.” 

Водянської сільської ради Дніпровського району Запорізької області, за 

роботу “Ніжність” осені; 

Соколика Олександра, вихованця Енергодарського багатопрофільного 

ліцею Енергодарської міської  ради Запорізької області, за роботу “Ніжність 

Карпат”; 
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Самойленка Владислава, вихованця ЗОШ І-ІІІ ст. № 13 міста 

Сєвєродонецька Луганської області, за роботу «Захід над озером». 

Дажура Володимира, вихованця Зозівського професійного аграрного 

ліцею Вінницької області, за роботу «Світанкове дзеркало»; 

Приймаченко Анастасію, вихованця Державного навчального закладу 

«Вище професійне училище № 7 м.Вінниця», за роботу «Водопад 

«Черепаха»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Буркацьку Надію, вихованку Радомишльського професійного ліцею  

Житомирської області, за роботу «Хатина  рибалки»;  

Оксентюк Анастасію, вихованку Юрківської ЗНВК І-ІІІ ст. 

Козятинського району Вінницької області, за роботу “Захід соня перед 

грозою”;  

Кашубу Володимира, вихованця Полтавського міського центру 

позашкільної освіти, за роботу “Осінні барви”. 

Янчук Аліну, вихованку Державного навчального закладу «Вінницький 

центр професійно-технічної освіти переробної промисловості», за роботу 

«Над хвилями Дністра». 

У номінації „Флора-фауна”,  (молодша група) 

Дипломом І ступеня 

Ляшевську Поліну, вихованку СЮТ Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Горобці»; 

Дипломом ІІ ступеня 

Лось Ізабеллу, вихованку СЮТ Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Міцна родина»; 

Онопрійчук Дарину, вихованку Будинку творчості школярів Полонської 

міської об’єднаної територіальної громади Полонського району 

Хмельницької області, за роботу “Шкільна білочка”. 

Дипломом ІІІ ступеня 

Цвіль Дар’ю, вихованку Бориспільського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Київської області, за роботу «Сніжний барс»; 

Власова Марка, вихованця Київського Палацу дітей та юнацтва, за 

роботу “Кто красивее?”; 

Безгубченко Олександру, вихованку районного Будинку школяра 

м.Прилуки Чернігівської області, за роботу «Модель ХІ». 

У номінації „Флора-фауна”,  (середня група) 

Дипломом І ступеня 

Таргоня Анастасію, вихованку Іванківського районного центру дитячої 

та юнацької творчості Київської області, за роботу «А він чекає на лебідку». 

Дипломом ІІ ступеня 

Зелінського Данила, вихованця  СЮТ міста Сєвєродонецька Луганської 

області, за роботу «Смаколик для білочки». 

Дипломом ІІІ ступеня 



10 

Коваленка Романа, вихованця Херсонського фізико-технічного ліцею 

Херсонської міської ради, за роботу «Неочікувано!». 

У номінації „Флора-фауна”,  (старша група) 

Дипломом І ступеня 

Михальова Володимира, вихованця Сокальскої СЮТ Львівської області, 

за роботу “Білий птах з чорною ознакою...”. 

Дипломом ІІ ступеня 

Хитрук Єлізавєту, вихованку Гайсинскої СЮТ Вінницької області, за 

роботу “Горобчик”; 

Фрайт Олену, вихованку ЦНТТУМ Львівської міської ради,  за роботу 

“Поділися з ближнім...”; 

Дроздович Анастасію, вихованку обласного державного ЦНТТУМ міста 

Івано-Франківська, за роботу «Квіти щастя»; 

Гузувату Вікторію, вихованку Комунального позашкільного закладу 

“Центр науково-технічної творчості учнівської молоді” с.Голубиниха 

Дніпропетровської області, за роботу «Вірність»; 

Ружицького Андрія, вихованця Баранівського професійного ліцею 

Житомирської області, за роботу «Гарна пара»; 

Прокопів Анну, вихованку Калуського міського ЦНТТУМ Івано-

Франківської області, за роботу «Собача вірність». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Антипіну Віру, вихованку СЮТ міста Сєвєродонецька Луганської 

області, за роботу «Бабине літо». 

У номінації „ Фото-Аdobe Photoshop ”,  (старша група) 

Дипломом І ступеня 

Устич Микиту, вихованця ЗОШ №106 м.Дніпро, за роботу “Орхідея”; 

Слободян Світлану, вихованку Крижопільського районного будинку 

школярів Вінницької області, за роботу “Все було як марення як сон”; 

Горохова Владислава, вихованця Западинської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Красилівського району Хмельницької області, за роботу “І навіть та берізка 

біля школи…”; 

Дорох Світлану, вихованку центру дитячої та юнацької творчості 

м.Добропілля Донецької області, за роботу «Замріялася». 

Дипломом ІІ ступеня 

Дубовика Данила, вихованця Ксаверівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Васильківського району Київської області, за роботу «Нескорена»; 

Івлєва Олександра, вихованця Полтавського міського центру 

позашкільної освіти, за роботу “Танець”; 

Мороз Анастасію, вихованку Тернівського центру дитячої творчості 

Дніпропетровської області, за роботу “Мрії”; 

Чубко Катерину, вихованку ЗОШ І-ІІІ ст. м.Дніпро, за роботу “Хто ти?”. 

Дипломом ІІІ ступеня 

Демчук Діану, вихованку Костопільського центру технічної творчості та 

комп’ютерних технологій, за роботу “Незвіданий всесвіт”;  
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Довгань Каріну,  вихованку Гайсинської районної станції юних техніків 

Вінницької області, за роботу “З кришталю”; 

Дробот Анастасію, вихованку Херсонського фізико-технічного ліцею, за 

роботу “Дождь”. 

У номінації „Портрет”, (молодша група) 

Дипломом І ступеня 

Попову Карину, вихованку Носівськоъ СЮТ Чернігівської області, за 

роботу «Весна»; 

Шаравару Владислава, вихованця Кам’янець-Подільської філії 

Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді за роботу «Замріялась». 

Дипломом ІІ ступеня 

Ломаку Христину, вихованку ЗОШ № 11 міста Сєвєродонецька 

Луганської області, за роботу «Золота осінь»; 

Валову Анну, вихованку КЗ “ЗОШ І-ІІІ ст. №1 дитячий юнацький центр 

“”Перлинка” Кіровоградської міської ради, за роботу «Трішечки літа в осені». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Чеховську Єлізавєту, вихованку Іллінівської сільської ради 

Костянтинівського району  Донецької області, за роботу «Серед троянд»; 

Волосянкіна Нестора, вихованця Ніжинської СЮТ Чернігівської області 

за роботу «Подружка». 

У номінації „Портрет”, (середня група) 

Дипломом І ступеня 

Іванченка Олексія, вихованця Побузького Центру дитячої та юнацької 

творчості Голованівського району Кіровоградської області за роботу “Юний 

дослідник”; 

Чаус  Віталіну, вихованку ЗОШ І-ІІ ст. м.Мирноград Донецької області, 

за роботу “Загадковість півоній”;  

Лисиха Назара, вихованця Центру дитячої та юнацької творчості 

Деснянської селищної ради  Чернігівської області, за роботу “Все Ок!”;  

Кравченко Тетяну, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості 

м.Сновськ Чернігівської області, за роботу “Замріяна красуня”. 

Дипломом ІІ ступеня 

Георгіца Юлію, вихованку Володимирської ЗОШ І-ІІ ст. Петрівського 

району Кіровоградської області, за роботу “Щедрий урожай”; 

Пташка Максима, вихованця Будинку творчості школярів  

Білогірського району Хмельницької області, за роботу “Пронизливий 

погляд”; 

Керезь Діану, вихованку Гайсинської міської СЮТ Вінницької області, за 

роботу «Сніжана»; 

Бородулю Олега, вихованця СЮТ м.Новгород-Сіверська Чернігівської 

області, за роботу “Юний технік”. 

Дипломом ІІІ ступеня 



12 

Устинову Кіру, вихованку центру творчості дітей та юнацтва м.Селидове 

Донецької області, за роботу «У роздумах троянд»; 

Фастовець Анастасію, вихованку міської СЮТ міста Миколаєва, за 

роботу “Погляд”; 

Кузьміна Олександра, вихованця СЮТ м.Новгород-Сіверська 

Чернігівської області, за роботу “Ерудит”; 

Заболотну Лілію, вихованку районного Будинку школяра м.Прилуки 

Чернігівської області, за роботу “Вже перше сіно запахло в покосах” ; 

Пінчук Дар’ю, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості 

Деснянської селищної ради  Чернігівської області, за роботу “Сонячний 

настрій”. 

У номінації „Портрет”, (старша група) 

Дипломом І ступеня 

Чипіль Максима,  вихованця Центру дитячої та юнацької творчості 

м.Добропілля Донецької області, за роботу “Перед спуском в шахту”; 

Вергун Діану, вихованку Кам’янець-Подільської філії Хмельницького 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді за роботу 

«Козак зажурився»; 

Олімпіюк Софію, вихованка КЗ “”Запорізький обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді “Грані” Запорізької обласної ради, за 

роботу “Я і смартфон”; 

Кладька Іллю, вихованця Рівненського міського центру творчості 

учнівської  молоді, за роботу “”Відбитки часу”; 

Дроник Оксану, вихованку ЦНТТУМ Львівської міської ради,  за роботу 

“Портрет-1”; 

Рекрутяка Олега, вихованця Івано-Франківського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу “Ніжність”; 

Ткачук Єлізавету, вихованку ЗОШ №6 м.Мирноград Донецької області, 

за роботу «Людська пам’ять на серці палає»; 

Гоголєву Марію, вихованку Державного професійно-технічного 

навчального закладу  «Вінницьке міжрегіональне вище професійне 

училище», за роботу «Замріяність». 

      Груць Іллю, вихованця Державного навчального закладу «Вінницький 

центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну», за роботу 

«Левітація»; 

Дипломом ІІ ступеня 

Петрович Світлану, вихованку ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 міста Бердичева 

Житомирської області, за роботу «Зачарований погляд»; 

Музиченко Катерину, вихованку Комунального позашкільного 

навчального закладу “Дніпропетровський обласний центр науково-технічної 

творчості та інформаційних технологій учнівської молоді” м.Дніпро, за 

роботу “Осінній погляд”; 

Матвєєву Василису, вихованку Комунального позашкільного 

навчального закладу “Дніпропетровський обласний центр науково-технічної 
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творчості та інформаційних технологій учнівської молоді” м.Дніпро, за 

роботу “У пошуках гравітації”. 

Дипломом ІІІ ступеня 

Стратійчук Іванну, вихованку Сторожинецького центру дитячо-юнацької 

творчості Чернівецької області, за роботу “Юна україночка”; 

Лунга Анну, вихованку Гребінківської районної СЮТ Полтавської 

області, за роботу “Сучасний Нептун”; 

Прокопів Анну, вихованку Калуського районного Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Івано-Франківської області, за роботу 

«Незнайомка». 

У номінації „Макрофото”, (молодша група) 

Дипломом І ступеня 

Білозір Дарію, вихованку Шаргородського районного будинку дитячої та 

юнацької творчості Вінницької області, за роботу “Ранковий пилок”. 

Дипломом ІІ ступеня 

Українцеву Євгенію, вихованку Запорізького міського Палацу дітей та 

юнацтва, за роботу “Погрітися на  сонці”; 

Федорчука Івана, вихованця Центру туризму і краєзнавства учнівської 

молоді міста Нетішина Хмельницької області за роботу “Бабка”; 

Кучерук Віру, вихованку Красноградського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Харківської області, за роботу “Метелик”. 

Дипломом ІІІ ступеня  

Тарасюк Марію, вихованку ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 міста Сєвєродонецька 

Луганської області, за роботу «Пухнасті гілочкі». 

У номінації „Макрофото”, (середня група) 

Дипломом І ступеня 

Сухонос Альону, вихованку КЗ “Васильківський центр позашкільної 

освіти”  Дніпропетровської області, за роботу «Інший світ поруч»; 

Ружанську Анну, вихованку Ірпінської ЗОШ № 18 Київської області, за 

роботу «Лорд Павучисько».  

Дипломом ІІ ступеня 

Дабіжу Марію, вихованку Київського Палацу дітей та юнацтва, за роботу 

«Квіти»; 

Солоділову Катерину, ученицю Криворізької ЗОШ І-ІІІ ст. №31 

Дніпропетровської області, за роботу «У загадковому світі рослин». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Медякову Софію, вихованку міської СЮТ Торецької військово-цивільно 

адміністрації Донецької області, за роботу «Городній красень»; 

Ільченко Анастасію, вихованку міського Центру дитячої та юнацької 

творчості міста Світловодська Кіровоградської області, за роботу «До сонця»; 

Уразаєва Владислава, вихованця Дубенської районної станції юних 

техніків Рівненської області, за роботу «Равлик»; 

Іванця Володимира, вихованця Компаніївського Центру дитячої та 

юнацької творчості Кіровоградської області, за роботу «Бажаний гість»; 
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Радіонова Данила, вихованця міського Центру дитячої та юнацької 

творчості міста Олександрія  Кіровоградської області, за роботу «Дарунки 

осені». 

У номінації „Макрофото”, (старша група) 

Дипломом І ступеня 

Піхоцьку Юлію, вихованку міської СЮТ Дніпропетровської області, за 

роботу “Антикваріат”; 

Семка Тараса, вихованця Шаргородського районного будинку дитячої та 

юнацької творчості Вінницької області, за роботу “Трудівниця”; 

Кобеляцьку Юлію, вихованку Кременчуцького міського центру 

позашкільної освіти, за роботу “Посиденьки корівки”. 

Дипломом ІІ ступеня 

Клочок Юлію, вихованку ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Водянської сільської ради 

Дніпропетровської області, за роботу “Квітка полонини”; 

Заденесець Вадима, вихованця Чернігівського ОЦНТТУМ, за роботу 

“Мушка цокотушка”.  

Дипломом ІІІ ступеня 

Кривчука Даніїла, вихованця комунального позашкільного навчального 

закладу “Будинок творчості дітей та юнацтва м. Покров” Дніпропетровської 

області, за роботу “Страшно прекрасний”; 

Ігнатова Микиту, вихованця Чернігівського ОЦНТТУМ, за роботу “Казка 

поруч”. 

2. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника директора 

– Педоренко О.В. 

 

 

Директор                                                                                                Г. А. Шкура 

 


