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24.12.2019                    м. Київ                                                 

№ 12-09 

 

 

Про підсумки проведення  

Всеукраїнського конкурсу робіт юних 

фото та відео аматорів «Моя Україно!» (заочний) 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2018 № 1292 «Про 

затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та 

учнівською молоддю на 2019 рік (за основними напрямами позашкільної освіти) 24 грудня  

ц. р. були підведені підсумки Всеукраїнського конкурсу робіт юних фото та відео аматорів 

«Моя Україно!» (заочний). 

На конкурс було представлено близько п’ятисот 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  конкурсу та згідно рішення журі 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 



 

1.Нагородити дипломами Українського державного центру позашкільної освіти, 
відповідних ступенів, переможців та учасників Всеукраїнського конкурсу робіт юних фото та 
відео аматорів «Моя Україно!» (заочний) 

У номінації «Портрет», (І – категорія 10 – 14 років) 

Дипломом І ступеня 

Манойло Олексія, вихованця Комунального позашкільного навчального закладу 

«Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних 

технологій учнівської молоді», за роботу «Очі – дзеркало душі»; 

Долганова Даниїла, вихованця Комунального позашкільного навчального закладу 

«Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Металургійного району» Криворізької 

міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Марфушенька-душенька»; 

Шаравару Владислава, вихованця Кам’янець-Подільської філії Хмельницького 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Ветеран»; 

Купчик Уляну, ученицю Довжанської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Мурафської сільської ради Шаргородського району Вінницької області, за роботу «Сива 

лебідка»; 

Доктор Ольгу, вихованку Славутської міської станції юних техніків Хмельницької 

області, за роботу «Маленький мрійник»; 

Василенко Анну, ученицю Комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа   № 

19 І-ІІІ ступенів Луцької міської ради Волинської області», за роботу «Монохромна 

гармонія»; 

Дипломом ІІ ступеня 

Ставничу Вероніку, вихованку Тернопільського обласного комунального центру 

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

Ігнатова Микиту, вихованця Чернігівського обласного центру науково- технічної 

творчості школярів та учнівської молоді, за роботу «Портрет чемпіона»; 

Немчук Діану, вихованку Степанського Будинку дітей та молоді Сарненського району 

Рівненської області, за роботу «Кокетка Ніколь»; 

Іванову Арину, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу 

«Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних 

технологій учнівської молоді», за роботу «Фотомайстер»; 

Стасевич Вероніку, вихованку Івано-Франківського обласного державного центру 

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

Чміленко Ярославу, вихованку Новомиргородського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Новомиргородської районної ради Кіровоградської області, за роботу 

«Через поле, через гай…»; 

Блашків Валерію, вихованку Деснянського позашкільного навчального закладу «Центр 

творчості дітей та юнацтва» Деснянської селищної ради Козелецького району Чернігівської 

області, за роботу «Радощі»; 

Крюковець Надію, вихованку Чернігівського обласного державного центру 

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

Штому Наталію, вихованку Бородянського районного центру дитячої та юнацької 

творчості Київської області, за роботу «Мій брат»; 

Гука Владислава, вихованця  Будинку творчості дітей та юнацтва м. Чернівці, за роботу 

«Почуття»; 

Василенко Анну, ученицю Хустської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Хустської 

міської ради Закарпатської області, за роботу «Українська краса»; 



Фастовець Анастасію, вихованку Міської станції юних техніків м. Миколаєва, за роботу 

«Рижик»; 

Тірон Віолету, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості Ізмаїльського району 

Одеської області, за роботу «Усміхався мені соняшник»; 

Пінчук Дар’ю, вихованку Деснянського позашкільного навчального закладу «Центр 

творчості дітей та юнацтва» Деснянської селищної ради Козелецького району Чернігівської 

області, за роботу «Радощі»; 

Невмержицьку Наталію, вихованку Кам’янець-Подільської філії Хмельницького 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Лісові квіти»; 

Іванову Арину, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу 

«Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних 

технологій учнівської молоді», за роботу «Пори року» (серія); 

Семеляк Валерію, ученицю Артемівського навчально-виховного комплексу 

«Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Печенізького району 

Харківської області, за роботу «Ой, ви, очі волошкові…»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Антоновського Даніїла, учня  Комунального закладу «Технічний ліцей імені Анатолія 

Лигуна» Кам’янської міської ради  Дніпропетровської області, за роботу «Красуня»; 

Костіну Анну, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу  

«Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних 

технологій учнівської молоді», за роботу «У музеї»; 

Дубіка Максима, вихованця Крижопільського районного будинку школяра Вінницької 

області, за роботу «Дівчина – Весна»; 

Тарарадченко Олену, вихованку Миколаївського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Усмішка»; 

Животовську Катерину, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості 

Світловодської міської ради Кіровоградської області, за роботу «ПЕРЕсвіт»; 

Снопенко Нелю, ученицю Навчально-виховного комплексу «Гармонія» 

(загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (дитячий 

садок) м. Сєвєродонецька Луганської області, за роботу «Перше знайомство»;  

У номінації «Портрет», (ІІ – категорія 15 – 18 років) 

Дипломом І ступеня 

Шевченко Анастасію, ученицю Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня 

школа № 143» Дніпровської міської ради, за роботу «Життя прекрасне»; 

Олімпіюк Софію, вихованку Комунального закладу «Запорізький обласний центр 

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

Бродві Ірину, ученицю Криворізької загальноосвітньої школи № 45 І-ІІІ ступенів 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Молодість душі»; 

Чорнобай Карину, ученицю опорного закладу «Почаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів» 

Почаївської міської ради Кременецького району Тернопільської області, за роботу «Дитя 

природи»; 

Козакова Андрія, учня Бердичівського професійного будівельного ліцею Житомирської 

області, за роботу «Красуне, зупинись хоча б на мить, дозволь побачити вогонь твоїх очей»; 

Щенону Вікторію, вихованку Кам’янець-Подільської філії Хмельницького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Зелені очі»; 

Арнаутова Лева, вихованця Центру дитячої та юнацької творчості Добропільської 

міської ради Донецької області, за роботу «Син шахтарської землі»; 

Піхетову Дарину, вихованку Березняківського будинку культури ім Т. Г. Шевченка 

Смілянського району Черкаської області, за роботу «Замисленість»; 



Лахай Карину, вихованку Гайсинської районної станції юних техніків Вінницької 

області, за роботу «Влада»; 

Кузьмову Анастасію, ученицю Херсонського загальноосвітнього навчально-виховного 

комплексу № 48 Херсонської міської ради, за роботу «Сива пам’ять України»; 

Шевченко Анастасію, ученицю Комунального закладу «Солоницівський ліцей №1» 

Дергачівської районної ради Харківської області, за роботу «Осіння красуня»; 

Дипломом ІІ ступеня 

Попову Анастасію, вихованку Ніжинської станції юних техніків Чернігівської області, 

за роботу «Старий фотограф»; 

Філатова Олега, вихованця Комунального позашкільного навчального закладу «Станція 

юних техніків» Дніпровської міської ради, за роботу «Портрет хлопчика»; 

Бродві Ірину, ученицю загальноосвітньої школи № 45 І-ІІІ ступенів м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської області, за роботу «Найкращий час»; 

Гринишак Ілону, ученицю Євгенівського навчально-виробничого комбінату  

Снігурівського району Миколаївської області, за роботу «Дівчина-весна»; 

Примушко Ольгу, вихованку  Комунального позашкільного навчального закладу 

«Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних 

технологій учнівської молоді», за роботу «Світло й тінь»; 

Салигу Карину, ученицю Навчально-виробничого комбінату загальноосвітньої 

школи-ліцею № 23 Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника м. 

Івано-Франківська, за роботу «Атмосфера міста»; 

Олтаржевського Андрія, учня Бердичівського професійного будівельного ліцею 

Житомирської області, за роботу «Майбутнє України»; 

Цалко Марію, ученицю спеціалізованої середньої школи № 17 І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням іноземних мов м. Сєвєродонецька Луганської області, за роботу 

«Lordliness»; 

Шампорову Ксенію, вихованку Навчально-виховного комплексу допрофесійної 

підготовки та технічної творчості молоді м. Києва, за роботу «Сни» (серія); 

Студзінську Ганну, ученицю Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Вінницьке вище професійне училище сфери послуг», за роботу «Смачний шлях до успіху»; 

Казьмірчук Анну, ученицю Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Вінницьке вище професійне училище сфери послуг», за роботу «Погляд в майбутнє»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Козакова Андрія, учня Бердичівського професійного будівельного ліцею Житомирської 

області, за роботу «Вони були задумливі, як осінь золота»; 

Кирилова Валентина, вихованця Чернігівського обласного центру науково технічної 

творчості школярів та учнівської молоді, за роботу «Світло й тінь»; 

Жмаку Володимира, вихованця районного Будинку школяра Прилуцької районної ради 

Чернігівської області, за роботу «Щасливе дитинство»; 

Бєлозор Діану, вихованку Полтавського міського центру позашкільної освіти, за роботу 

«Світло надії»; 

Засенко Ірину, вихованку Бориспільського районного будинку дитячої та юнацької 

творчості Київської області, за роботу «Квіточка»; 

Гусак Анну, вихованку Липоводолинського районного будинку для дітей та юнацтва 

Сумської області, за роботу «Посмішка»; 

Вакуленко Марину, ученицю Краснопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Краснопільської селищної ради Краснопільського району Сумської області, за роботу 

«Шаленію від чарівної краси»; 



Піхулю Максима, вихованця Полтавського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Квітнева муза»; 

Попову Анастасію, вихованку Ніжинської станції юних техніків Чернігівської області, 

за роботу «Янголятко»; 

Немикіна Максима, учня Нижньосирогозької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Херсонської області, за роботу «Погляд зрілості»; 

Шампорову Ксенію, вихованку Навчально-виховного комплексу допрофесійної 

підготовки та технічної творчості молоді м. Києва, за роботу «Мольфарка»; 

Кривченко Тетяну, вихованку Красноградського районного центру дитячої та юнацької 

творчості Харківської області, за роботу «Калинова посмішка»; 

У номінації «Пейзаж», (І – категорія 10 – 14 років) 

Дипломом І ступеня 

Бангу Вадима, вихованця Міжгірського районного центру позашкільної освіти 

Закарпатської області, за роботу «Зимова казка»; 

Селецьку Анетту, вихованку Миколаївського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Як Інь і Янь»; 

Марічка Євгена, учня Бабченського навчально-виховного комплексу загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Богородчанської районної ради Івано-Франківської області, за роботу 

«Карпатський захід»; 

Васільченка Кіріла, учня середньої загальноосвітньої школи № 13 І-ІІІ ступенів м. 

Сєвєродонецька Луганської області, за роботу «Сонце у Дінці»; 

Льовкіну Дар’ю, вихованку Красноградського районного центру дитячої та юнацької 

творчості Харківської області, за роботу «Рідний край»; 

Розовик Юлю, вихованку Київського палацу дітей та юнацтва, за роботу «Квітуче 

поле»; 

Дипломом ІІ ступеня 

Півнюка Павла, вихованця Надвірнянської районної станції юних техніків 

Івано-Франківської області, за роботу «Зимова казка»; 

Кошель Єлизавету, вихованку Іванківського районного центру дитячої та юнацької 

творчості Київської області, за роботу «Казка осіннього лісу»; 

Ключник Аріну, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості Великописарівської 

районної ради Сумської області, за роботу «Вечоріє сонце, дякую за день…»; 

Урівську Євгенію, вихованку Миколаївського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Осінь у Миколаївському парку»; 

Завалко Віталія, учня загальноосвітньої школи № 12 м. Івано-Франківська, за роботу 

«Струмок»; 

Стеця Дмитра, вихованця Чернігівського обласного центру науково- технічної творчості 

школярів та учнівської молоді, за роботу «Золота осінь»; 

Шлапак Олесю, ученицю Херсонської гімназії № 6 Херсонської міської ради, за роботу 

«Це тепло землі, це любов Карпат»; 

Зелінського Данила, вихованця Станції юних техніків Сєвєродонецької міської ради 

Луганської області, за роботу «Зимова казка»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Кучинську Крістіну, ученицю Слобода-Шаргородської середньої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Шаргородського району Вінницької області, за роботу «Відображення»; 

Карася Максима, вихованця Комунального закладу «Новгород-Сіверський районний 

будинок дитячої та юнацької творчості» Чернігівської області, за роботу «Світає»; 

Невмержицьку Наталію, вихованку Кам’янець-Подільської філії Хмельницького 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Жовтень»; 



Тарарадченко Олену, вихованку Миколаївського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Казковий ліс»; 

Хоронжука Іллю, учня Шепетівської загальноосвітньої школи № 3 І-ІІІ ступенів 

Шепетівської міської ради Хмельницької області, за роботу «Святе озеро»; 

Дудку Артема, вихованця районного Будинку школяра Прилуцької районної ради 

Чернігівської області, за роботу «Вода – це є життя. Очистимо струмки і будуть жити ріки!»; 

Копотун Аліну, вихованку Гребінківської станції юних техніків Гребінківської міської 

ради Полтавської області, за роботу «Політ над Карпатами»; 

Зелінського Данила, вихованця Станції юних техніків Сєвєродонецької міської ради 

Луганської області, за роботу «Різнокольорова осінь»; 

Васільченка Кіріла, учня середньої загальноосвітньої школи № 13 І-ІІІ ступенів м. 

Сєвєродонецька Луганської області, за роботу «Човняри»; 

У номінації «Пейзаж», (ІІ – категорія 15 – 18 років) 

Дипломом І ступеня 

Захарчук Ольгу, ученицю  Станишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Житомирського району Житомирської області, за роботу «Дорога в полі»;  

Павловську Діану, ученицю Державного навчального закладу «Бердичівське вище 

професійне училище» Житомирської області, за роботу «Новий день – нові барви»; 

Степаненко Ярослава, учня Державного навчального закладу «Олевський професійний 

ліцей» Житомирської області, за роботу «Вечірня тиша»; 

Оксенюк Тетяну, ученицю Коростишівського професійного аграрного ліцею 

Житомирської області, за роботу «Коли дерева були великими»; 

Шампорову Ксенію, вихованку Навчально-виховного комплексу допрофесійної 

підготовки та технічної творчості молоді м. Києва, за роботу «Туман»; 

Довгаля Костянтина, вихованця Станції юних техніків – Центру науково-технічної 

творчості молоді м. Києва, за роботу «Пейзаж»; 

Наконечного Олексія, вихованця Станції юних техніків – Центру науково-технічної 

творчості молоді м. Києва, за роботу «Захід сонця»; 

Дипломом ІІ ступеня 

Чорнобай Каріну, ученицю Опорного закладу «Почаївська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Кременецького району Тернопільської області, за роботу «Блакитні очі моєї 

столиці»; 

Дудку Артема, вихованця Сокальської районної станції юних техніків Львівської 

області, за роботу «Дім Сонця»; 

Федоренка Максима, вихованця Черкаського районного центру дитячої та юнацької 

творчості Черкаської області, за роботу «Спокій»; 

Ковальчука Олександра, учня Державного навчального закладу «Олевський 

професійний ліцей» Житомирської області, за роботу «Осінь над річкою Уборть»; 

Оксенюк Тетяну, ученицю Коростишівського професійного аграрного ліцею 

Житомирської області, за роботу «Стежками лісу»; 

Анденко Євгенія, учня Новгород-Сіверської гімназії ім. Б. Майстренка Чернігівської 

області, за роботу «Жива казка»; 

Колокольцеву Анастасію, вихованку Донецького обласного центру науково-технічної 

творчості дітей та юнацтва, за роботу «Триптих «Щедрі лани України»; 

Антіпіну Віру, вихованку Станції юних техніків Сєвєродонецької міської ради 

Луганської області, за роботу «Жовтень... Спокій...»; 

Чечельницьку Катерину, ученицю Державного професійно-технічного навчального 

закладу «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг», за роботу «Оксамитовий 

сезон»; 



Сиренко Катерину, вихованку Комунального закладу «Станція юних техніків № 3 

Харківської міської ради», за роботу «Прогулянка в лісі»; 

Довгаль Костянтина, вихованця Станції юних техніків – Центру науково-технічної 

творчості молоді м. Києва, за роботу «Захід сонця»; 

Наконечного Олексія, вихованця Станції юних техніків – Центру науково-технічної 

творчості молоді м. Києва, за роботу «Альтанка»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Козакова Андрія, учня Бердичівського професійного будівельного ліцею Житомирської 

області, за роботу «Я дерево, в якого прагнення до світла…»;  

Анденка Євгенія, учня Новгород-Сіверської гімназії ім. Б. Майстренка Чернігівської 

області, за роботу «Краса рідного краю»;  

Попову Анастасію, вихованку Ніжинської станції юних техніків Чернігівської області, 

за роботу «Оселя відлюдника»; 

Ящука Богдана, учня Чорнобоцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Шепетівського району Хмельницької області, за роботу «В полоні Дністра»; 

Чічкан Аліну, вихованку Деснянського позашкільного навчального закладу «Центр 

творчості дітей та юнацтва» Деснянської селищної ради Козелецького району Чернігівської 

області, за роботу «Дорога до лісу»; 

Лиховид Варвару, ученицю Херсонського фізико-технічного ліцею Херсонської міської 

ради при ХНТУ та ДНУ, за роботу «Дорога до храму»; 

Варченка Олександра, вихованця Комунального закладу «Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради», за роботу 

«Джерело життя»; 

Арчерь Владиславу, вихованку Комунального закладу «Центр позашкільної роботи та 

дитячої творчості» Кам’янської міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Зимова 

краса»; 

Лиспух Ярославу, ученицю Краснянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Краснянської сільської ради Тячівського району Закарпатської області, за роботу «Чарівна 

осінь»; 

Дєдуха Дениса, вихованця Костопільського центру технічної творчості та 

комп’ютерних технологій Костопільської міської ради Рівненської області, за роботу 

«Казковий ранок»; 

Плохого Назара, учня Комунального закладу «Технічний ліцей    ім. Анатолія Лигуна» 

Кам’янської міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Краса»; 

Шампорову Ксенію, вихованку Навчально-виховного комплексу допрофесійної 

підготовки та технічної творчості молоді м. Києва, за роботу «Соняшник»; 

Короткого Олександра, учня Дворічанського ліцею Дворічанської районної ради 

Харківської області, за роботу «Світанок»; 

У номінації «Натюрморт», (І – категорія 10 – 14 років) 

Дипломом І ступеня 

Мартиненко Марію, вихованку Теплодарського міського будинку дитячої та юнацької 

творчості Одеської області, за роботу «Осіннє чаювання»; 

Шумілкіну Валерію, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу 

«Станція юних техніків» Дніпровської міської ради, за роботу «Натюрморт з розою»; 

Радіонова Данила, вихованця Центру дитячої та юнацької творчості Олександрійського 

району Кіровоградської області, за роботу «Не такий як всі»; 

Розовик Юлю, вихованку Київського палацу дітей та юнацтва, за роботу «Ніжне ретро» 

Дипломом ІІ ступеня 



Потапенка Михайла, учня Херсонського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа ІІ ступеня – ліцей журналістики, економіки та правознавства» 

Херсонської міської ради, за роботу «Чарівний сухоцвіт»; 

Кропотову Марію, ученицю Херсонської загальноосвітньої школи № 34 ІІ-ІІІ ступенів 

Херсонської міської ради, за роботу «Таємна вечеря»; 

Лося Любомира, вихованця Центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації, за роботу «Із садів 

Едема»; 

Приходько Магдалену, ученицю Бориспільського навчально-виховного комплексу 

«Гімназія «Перспектива» – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів ім. Володимира Мономаха 

Бориспільської міської ради Київської області, за роботу «Вже брами літа замикає осінь»; 

Григорика Євгенія, учня Липовецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Хустської 

районної державної адміністрації Закарпатської області, за роботу «Натюрморт»; 

Чорномаз Софію, ученицю Комунального закладу «Дашівська станція юних техніків» 

Іллінецького району Вінницької області, за роботу «Осінній»; 

Козака Михайла, вихованця Позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості» Енергодарської міської ради Запорізької області, за роботу «Виноград»; 

Лобчук Ольгу, вихованку Гощанського центру дітей, юнацтва та молоді Рівненської 

області, за роботу «Осінній ноктюрн»; 

Вепрецьку Валентину, вихованку Краснокутського центру дитячої та юнацької 

творчості Краснокутської районної ради Харківської області, за роботу «Осіння кава»; 

Розовик Юлю, вихованку Київського палацу дітей та юнацтва, за роботу «Фантазія»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Артеменко Сніжану, вихованку Глухівського міського центру позашкільної освіти 

Сумської області, за роботу «На Масляну»; 

Коротича Івана, вихованця Комунального закладу «Центр позашкільної роботи та 

дитячої творчості» Кам’янської міської ради Дніпропетровської області, за роботу 

«Фруктовий рай»; 

Соломко Вікторію, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу 

«Станція юних техніків» Дніпровської міської ради Дніпропетровської області, за роботу 

«Натюрморт з яблуками»; 

Уварову Тетяну, вихованку Сумського міського Центру науково-технічної творчості 

молоді Сумської області, за роботу «Солодкі кольори»; 

Кравчук Діану, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу «Будинок 

дитячої творчості та юнацтва» Покровської міської ради Дніпропетровської області, за 

роботу «Міський натюрморт»; 

Гука Владислава, вихованця Будинку творчості дітей та юнацтва м. Чернівці, за роботу 

«З бабусиного саду»; 

Бойчук Софію, ученицю Івашковецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Новоушицької селищної об’єднаної територіальної громади Новоушицького району 

Хмельницької області, за роботу «Спокуса літа»; 

Дідусенко Ольгу, вихованку Борівського Будинку дитячої та юнацької творчості 

Борівської районної ради Харківської області, за роботу «Символи України»; 

У номінації «Натюрморт», (ІІ – категорія 15 – 18 років) 

Дипломом І ступеня 

Шербину Тетяну, ученицю Геройської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Геройської сільської ради Голопристанського району Херсонської області, за роботу 

«Образилась»; 



Федоренка Максима, вихованця Черкаського районного Центру дитячої та юнацької 

творчості Черкаської області, за роботу «Інь і Янь»; 

Пасічник Уляну, вихованку Кам’янець-Подільської філії Хмельницького обласного 

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

Ковальову Дашу, вихованку Комунальної організації «Шосткинська міська станція 

юних техніків Шосткинської міської ради Сумської області», за роботу «Прозорий 

натюрморт»; 

Шевченко Яну, вихованку Крижопільського районного будинку школярів Вінницької 

області, за роботу «Яблуневі дари»; 

Кожухівського Назарія, вихованця Навчально-виховного комплексу допрофесійної 

підготовки та технічної творчості молоді міста Києва, за роботу «Часник» (серія); 

Дубову Софію, ученицю Державного навчального закладу «Вінницький центр 

професійно-технічної освіти технологій та дизайну», за роботу «Ранок»; 

Дипломом ІІ ступеня 

Головко Вероніку, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості Заболотівської 

селищної ради об'єднаної територіальної громади Снятинського району Івано-Франківської 

області, за роботу «Літній ранок»; 

Шемендюк Владиславу, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу 

«Станція юних техніків» Дніпровської міської ради, за роботу «Яблучна композиція»; 

Махору Олексія, вихованця Станції юних техніків Ізмаїльської міської ради Одеської 

області, за роботу «Молодильне яблучко»; 

Шишилова Владислава, учня Новогуйвинської гімназії Житомирського району 

Житомирської області, за роботу «Калиновий орнамент»; 

Коваль Анастасію, вихованку Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія» м. 

Бровари Київської області, за роботу «Бабусина хата простою смакотою багата»; 

Вадзинську Божену, ученицю Головинського вищого професійного училища нерудних 

технологій Житомирської області, за роботу «Мудрість осені»; 

Федоренка Максима, вихованця Черкаського районного Центру дитячої та юнацької 

творчості Черкаської області, за роботу «Бережи життя»; 

Таргонського Віталія, учня Комунального навчального закладу «Житомирське вище 

професійне училище-інтернат», за роботу «Барви осені»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Стойко Яну, вихованку Позашкільного комунального навчального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості» відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради 

Тернопільської області, за роботу «Хелоуін»; 

Плотницьку Людмилу, ученицю Головинського вищого професійного училища 

нерудних технологій Житомирської області, за роботу «Осінній натюрморт»; 

Ковальову Анну, вихованку Будинку творчості дітей та юнацтва Красилівської міської 

ради Хмельницької області, за роботу «Хелоуін»; 

Моргаленко Марію, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу 

«Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних 

технологій учнівської молоді», за роботу «Ностальгія»; 

Лузанчука Сергія, учня Державного навчального закладу «Малинський професійний 

ліцей» Житомирської області, за роботу «Осінь розгубила яблука в саду!»; 

У номінації «Побутові або жанрові фотографії», 

(І – категорія 10 – 14 років) 

Дипломом І ступеня 

Коваленко Ксенію, вихованку Комунального закладу Тернопільської міської ради 

«Станція юних техніків», за роботу «Недитячі турботи»; 



Михальську Вероніку, ученицю Слобідкорахнівської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Маківської сільської об’єднаної територіальної громади Дунаєвецького району 

Хмельницької області, за роботу «Нарешті канікули!»; 

Головчанського Юрія, учня Вирішальненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Лохвицької районної державної адміністрації Полтавської області, за роботу «Спорт буває 

різний»; 

Тарарадченко Олену, вихованку Миколаївського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Друзі»; 

Дипломом ІІ ступеня 

Стойчан Анну, ученицю Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12 

Херсонської міської ради, за роботу «Матусина радість»; 

Мазура Ярослава, вихованця Крижопільського районного будинку школярів Вінницької 

області, за роботу «У кожного своє весілля»; 

Плисюка Володимира, учня Шепетівської загальноосвітної школи І-ІІІ ступенів № 3 

Шепетівської міської ради Хмельницької області, за роботу «Несподівана зустріч»; 

Ігнатова Микиту, вихованця Чернігівського обласного центру науково- технічної 

творчості школярів та учнівської молоді, за роботу «Друзі-лідери»; 

Тірон Віолетту, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості Ізмаїльського району 

Одеської області, за роботу «Я тільки вчуся»; 

Ященка Максима, учня Комунального закладу «Сахновщинський 

навчально-реабілітаційний центр» Сахновщинської районної ради Харківської області, за 

роботу «Молитва»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Олексюк Інну, вихованку Коломийського навчально-виробничого центру творчості 

учнівської молоді Коломийської міської ради Івано-Франківської області, за роботу «Як не 

з’їм то понадкушую»;  

Краплюк Іллю, учня Гринівецького навчально-виробничого комбінату Любарського 

району Житомирської області, за роботу «Музичний тандем»; 

Савіну Вікторію, вихованку Міського центру науково-технічної творчості Марганецької 

міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Чаювання на природі»; 

Ковальчука Олександра, вихованця Центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації, за роботу «Про 

те, чого не вимовиш словами»; 

Гука Владислава, вихованця Будинку творчості дітей та юнацтва м. Чернівці, за роботу 

«Нумо, карето, хутчіше на бал!»; 

Тренчук Олену, вихованку Комунального закладу «Тальнівський районний центр 

науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді» Черкаської області, за роботу 

«Виглядаю маму»; 

Завалка Віталія, учня загальноосвітньої школи № 12 м. Івано-Франківська, за роботу 

«Лицарський турнір»; 

У номінації «Побутові або жанрові фотографії», 

(ІІ – категорія 15 – 18 років) 

Дипломом І ступеня 

Нельгу Марину, ученицю Комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання № 6 

«Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання 

«Натхнення» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», за роботу «Найтепліше 

місце»; 

Павлюка Ростислава, учня Тернівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Тячівського району Закарпатської області, за роботу «В гармонії з природою»; 



Мухамеджанову Анну, ученицю Державного навчального закладу «Вінницький центр 

професійно-технічної освіти технологій та дизайну», за роботу «Лісова мавка»; 

Гаражу Максима, учня Державного навчального закладу «Вище професійне училище № 

7 м. Вінниця», за роботу «Смачний шлях до успіху»; 

Тонку Валерію, вихованку Комунального закладу «Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості», за роботу «Сон»; 

Дипломом ІІ ступеня 

Селедець Інну-Віоріку, ученицю Кременецького ліцею ім. Уласа Самчука 

Тернопільської області, за роботу «Гарячі новини»;  

Тревалова Олега, вихованця Чернігівського обласного центру науково- технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Майбутня професія»; 

Морозову Валерію, вихованку Миколаївського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Зупинись, мить, ти неймовірна!»; 

Сорохтея Романа, вихованця Івано-Франківського обласного державного центру 

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

Комарець Катерину, вихованку Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості» Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області, за 

роботу «Ой котилось яблучко до порога рідного...»; 

Лису Дар’ю, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу 

«Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних 

технологій учнівської молоді», за роботу «Погляд у нічне небо»; 

Козакова Андрія, учня Бердичівського професійного будівельного ліцею Житомирської 

області, за роботу «Не уходь, почекай, моя фанатко!»; 

Міхненка Кирила, учня Коростишівського професійного аграрного ліцею Житомирської 

області, за роботу «На хеллоуін»; 

Мороз Анастасію, ученицю Вищого професійного училища № 41 м. Тульчин 

Вінницької області, за роботу «Жовтень на річці»; 

Ругаленко Анастасію, вихованку Комунального закладу «Станція юних техніків № 3 

Харківської міської ради», за роботу «Прагнення перемоги»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Ісраілову Людмилу, вихованку Станції юних техніків м. Торецька Донецької області, за 

роботу «Смачного»;  

Козечко Анну, ученицю загальноосвітної школи І-ІІІ ступенів № 6 м. Синельниково 

Дніпропетровської області, за роботу «А я на осінь схожий?»; 

Любенко Анну, вихованку Центру творчості дітей та юнацтва м. Ірпінь Київської 

області, за роботу «Дівочі мрії»; 

Гришко Юлію, вихованку Сенчанського будинку дитячої та юнацької творчості 

Полтавської області, за роботу «Доторкнись до Батьківщини»; 

Олейніченко Маргариту, вихованку  Полтавського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Магія фільтру»; 

Потнікову Ольгу, вихованку Чернівецького обласного центру науково- технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Я все можу»; 

Примушко Ольгу, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу 

«Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних 

технологій учнівської молоді», за роботу «Розгублені серця»; 

Ходарченко Яну, вихованку Станції юних техніків Ізмаїльської міської ради Одеської 

області, за роботу «І кому гарбуз дістанеться?»; 

Шевченка Андрія, учня Державного навчального закладу «Гущинецьке вище 

професійне училище» Вінницької області, за роботу «Народ-героя, героїв прославляє…»; 



У номінації «Фото з застосуванням програми Аdobe Photoshop», 

(І – категорія 10 – 14 років) 

Дипломом І ступеня 

Бекшееву Софію, вихованку Комунального закладу «Станція юних техніків м. 

Слов’янська» Донецької області, за роботу «Якого розміру всесвіт?»;  

Ткачука Дмитра, вихованця Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, за 

роботу «Мандрівниця»; 

Сидорук Мілану, вихованку Центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації, за роботу «Без 

обмежень»;  

Стеця Дмитра, вихованця Чернігівського обласного державного центру 

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

Ходарченко Нікіту, вихованця Деснянського позашкільного навчального закладу 

«Центр творчості дітей та юнацтва» Деснянської селищної ради Козелецького району 

Чернігівської області, за роботу «Віртуальний світ …»; 

Костікову Олександру, вихованку Київського палацу дітей та юнацтва, за роботу 

«Омріяне»; 

Дипломом ІІ ступеня 

Маслея Артема, вихованця Здолбунівської районної станції юних техніків Рівненської 

області, за роботу «Нічний спокій»; 

Ричик Аріну, вихованку Навчально-виховного комплексу допрофесійної підготовки та 

технічної творчості молоді м. Києва, за роботу «Коліжанка»; 

Соломка Івана, вихованця Донецького обласного центру науково-технічної творчості 

дітей та юнацтва, за роботу « Триптих «Царівна Ніч»; 

Шумілкіну Валерію, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу 

«Станція юних техніків» Дніпровської міської ради,     за роботу «Зі святом»; 

Гука Владислава, вихованця Будинку творчості дітей та юнацтва м. Чернівці, за роботу 

«Мій котик – справжній українець»; 

Сидорук Мілану, вихованку Центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації, за роботу «Надія»; 

Базіль Анну, ученицю Комунального закладу освіти «Гімназія № 3» Дніпровської 

міської ради, за роботу «Келих Дніпра»; 

Антоновського Даніїла, вихованця Комунального закладу «Технічний ліцей ім. 

Анатолія Лигуна» Кам’янської міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Спека не 

страшна»; 

Семенець Ірину, ученицю Комунального закладу «Дергачівський ліцей № 2» 
Дергачівської районної ради Харківської області, за роботу «На Дерібасівській»; 

Костікову Олександру, вихованку Київського палацу дітей та юнацтва, за роботу 

«Наближення свята»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Реву-Шестакова Данила, учня Стецьківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Сумської районної ради Сумської області, за роботу «Україна великодня»; 

Бендер Карину, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу «Станція 

юних техніків Саксаганського району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

за роботу «Море на полотні»; 

Телючик Анастасію, вихованку Комунального закладу «Луцький міський центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради» Волинської області, за 

роботу «Зустріч реальностей»; 



Клюку Ольгу, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу «Клуб 

«Юний авіатор» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Осінні 

барви»; 

Чміленка Ярослава, вихованця Новомиргородського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Кіровоградської області, за роботу «Хай завжди буде небо…»; 

У номінації «Фото з застосуванням програми Аdobe Photoshop», 

(ІІ – категорія 15 – 18 років) 

Дипломом І ступеня 

Копка Вадима, вихованця Кременецького районного центру дитячої творчості 

Тернопільської області, за роботу «Ах ці технології»; 

Чічкан Аліну, вихованку Деснянського позашкільного навчального закладу «Центр 

творчості дітей та юнацтва» Деснянської селищної ради Козелецького району Чернігівської 

області, за роботу «Віртуальний світ …»; 

Вознюк Вікторію, ученицю Державного навчального закладу «Вінницький центр 

професійно-технічної освіти технологій та дизайну», за роботу «В роздумах»; 

Дипломом ІІ ступеня 

Зябленко Анну, ученицю Краснопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Краснопільської селищної ради Сумської області, за роботу «Я над містом»; 

Бакуна Михайла, вихованця Благовіщенського районного центру дитячої та юнацької 

творчості Кіровоградської області, за роботу «Багатство нації»; 

Сухара Андрія, вихованця  Будинку школяра Чемеровецької селищної об’єднаної 

територіальної громади Чемеровецького району Хмельницької області, за роботу «Магія 

балету»; 

Литвина Тимура, вихованця Комунального закладу «Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради», за роботу 

«Готика»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Лихай Карину, вихованку Гайсинської районної станції юних техніків Вінницької 

області, за роботу «Прогулянка маленьким містом»;  

Федоренка Максима, вихованця Черкаського районного центру дитячої та юнацької 

творчості Черкаської області, за роботу «Тріп»; 

Примушко Ольгу, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу 

«Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних 

технологій учнівської молоді», за роботу «Вікно нових можливостей»; 

Куликову Аліну, вихованку Комунальної організації «Шосткинська міська станція юних 

техніків» Сумської області, за роботу «Диригент»; 

Салигу Каріну, ученицю Навчально-виховного комплексу загальноосвітньої 

школи-ліцею № 23 Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, за 

роботу «Чорно-білі мрії»; 

Велігуру Андрія, учня Комунального закладу освіти «Олексіївський ліцей 

Первомайської районної державної адміністрації Харківської області», за роботу «Неможливе 

можливе»; 

У номінації «Архітектура», (І – категорія 10 – 14 років) 

Дипломом І ступеня 

Гнатюк Адріану, вихованку Чортківського районного комунального закладу «Центр 
науково-технічної творчості і дозвілля учнівської молоді» Тернопільської області, за роботу 
«Міст мрій»; 

Басараб Марію, вихованку Славутської міської станції юних техніків Хмельницької 



області, за роботу «Велет рідного краю»; 
Мендрищору Валерію, вихованку Томашпільського будинку дитячої творчості 

Вінницької області, за роботу «Гордість Хмельниччини – старовинна фортеця»; 

Дуленка Любомира, вихованця Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької 

творчості «Падіюн»,  за роботу «Святковий настрій», 

Шмаріну Єлизавету, вихованку Донецького обласного палацу дитячої та юнацької 

творчості, за роботу «Скит Усіх Святих, Святогірськ»; 

Соколову Юлію, вихованку Комунального закладу позашкільної освіти 

Новослобідської сільської ради Путивльського району Сумської області «Центр дитячої та 

юнацької творчості», за роботу «Монастир Білої Богородиці»; 

Гермідера Богдана, учня середньої загальноосвітньої школи № 4 І-ІІІ ступенів м. 

Сєвєродонецька Луганської області, за роботу «Місце, де мене не має»; 

Яблунівську Карину, вихованку Борівського будинку дитячої та юнацької творчості 

Борівської районної ради Харківської області, за роботу «Святогірська Лавра»; 

Дипломом ІІ ступеня 

Олійника Андрія, учня середньої загальноосвітньої школи № 4 І-ІІІ ступенів м. 

Сєвєродонецька Луганської області, за роботу «Старовинний Львів»; 

Стручевського Тараса, вихованця Бродівського районного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Бродівської районної ради Львівської області, за роботу «З 

висоти пташиного польоту»; 

Радіонова Данила, вихованця Центру дитячої та юнацької творчості Олександрійського 

району Кіровоградської області, за роботу «Одеські фонтани»; 

Поліщука Богдана, вихованця районного Будинку школяра Прилуцької районної ради 

Чернігівської області, за роботу «Духовна Перлина»; 

Скляр Дар’ю, вихованку Первомайського будинку дитячої та юнацької творчості 

Первомайської міської ради Харківської області, за роботу «Святогірська Лавра»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Лохматову Вікторію, ученицю Малокаховського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад Каховської районної 

ради», Херсонської області, за роботу «Сьогодні в нас побачення зі Львовом»; 

Коваленко Микиту, учня середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 м. 

Сєвєродонецька Луганської області, за роботу «Осіннє благословіння»; 

Чернову Дар’ю, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості Ізмаїльського району 

Одеської області, за роботу «Хатинка»; 

Шаравару Владислава, вихованця Кам’янець-Подільської філії Хмельницького 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Хотинська 

фортеця»; 

Михайленка Арсенія, вихованця  Іванківського районного центру дитячої та юнацької 

творчості Київської області, за роботу «Замок Паланок»; 

У номінації «Архітектура», (ІІ – категорія 15 – 18 років) 

Дипломом І ступеня 

Мартинюка Віктора, учня Волинського ліцею ім. Нестора Літописця Кременецького 

району Тернопільської області, за роботу «Подих Історії»; 

Сілкіну Ірину, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості Волочиської міської 

об’єднаної територіальної громади Волочиського району Хмельницької області, за роботу 

«Подорожуючи Львовом. Собор Святого Юра»; 

Столяр Ангеліну, ученицю Комунального закладу освіти «Роздорська середня 

загальноосвітня школа» Роздорської селищної ради Синельниківського району Дніпровської 

області, за роботу «Архітектурний ансамбль історичного центру Києва»; 



Гечу Олександра, учня Озерненської гімназії Житомирського району Житомирської 

області, за роботу «Сучасний Львів»; 

Дипломом ІІ ступеня 

Ромасевича Назара, вихованця Шепетівського міського центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Хмельницької області, за роботу «Почаїв»; 

Василенко Ірину, вихованку Глухівського міського центру позашкільної освіти 

Сумської області, за роботу «Миколаївська церква»; 

Прибиш Тетяну, ученицю  Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Радомишльський професійний ліцей» Житомирської області, за роботу «Радомишльський 

храм св. Миколая»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Антіпіну Віру, вихованку Станції юних техніків Сєвєродонецької міської ради 

Луганської області, за роботу «Святогорськ, і сяє там хрест, як маяк»»; 

Радзіховського Владислава, вихованця Вінницького обласного центру технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Моє місто»; 

Животовську Катерину, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості м. 

Світловодська Кіровоградської області, за роботу «Одеса - різнобарвна»; 

Тітову Христину, ученицю Кобилецько-Полянської загальноосвітньої школи І – ІІІ 

ступенів Рахівської районної ради Закарпатської області, за роботу «Погляд з минулого»; 

Царенко Анну, ученицю Комунального закладу Рокитнянської районної ради 

«Рокитнянський ліцей - Мала академія наук» Київської області, за роботу «Парламент 

Австрії»; 

Шутька Кіріла, учня Підлиманської ЗОШ І-ІІ ступенів – філії Борівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів ім. Героя Радянського Союзу В. С. Колісника Борівської районної ради Харківської 

області, за роботу «Церква»; 

У номінації «Репортажне фото», (І – категорія 10 – 14 років) 

Дипломом І ступеня 

Кучму Олександра, вихованця Комунального закладу Тернопільської міської ради 

«Станція юних техніків», за роботу «Де є любов, там є життя»; 

Пирогова Михайла, учня Херсонського навчально-виховного комплексу «Дошкільний 

навчальний заклад загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» № 15 Херсонської міської ради 

Херсонської області, за роботу «Бабусина любов»; 

Антіпіну Віру, вихованку станції юних техніків Сєвєродонецької міської ради 

Луганської області, за роботу «Жага до перемоги»; 

Мандрикіну Юлію, вихованку Центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації, за роботу «По обидві 

сторони об’єктиву»;  

Ігнатова Микиту, вихованця Чернігівського обласного центру науково- технічної 

творчості школярів та учнівської молоді, за роботу «До історичних глибин»; 

Ігнатова Микиту, вихованця Чернігівського обласного центру науково- технічної 

творчості школярів та учнівської молоді, за роботу «Дозаправка»; 

Ігнатова Микиту, вихованця Чернігівського обласного центру науково- технічної 

творчості школярів та учнівської молоді, за роботу «Все в нормі!»; 

Дипломом ІІ ступеня 

Барашикову Варвару, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості Заводського 

району м. Миколаєва, за роботу «Хрещення в Чорному морі»; 

Блашків Валерію, вихованку Деснянського позашкільного навчального закладу «Центр 

творчості дітей та юнацтва» Деснянської селищної ради Козелецького району Чернігівської 

області, за роботу «Фестиваль Холлі. Різнобарвні емоції»;  



Антіпіну Віру, вихованку станції юних техніків Сєвєродонецької міської ради 

Луганської області, за роботу «За мить до фінішу»; 

Максименка Іллю, вихованця Комунального позашкільного навчального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості» Красносільської сільської ради Лиманського району 

Одеської області, за роботу «Початок нового життя»; 

Надзугу Максима, вихованця Центру творчості дітей та юнацтва м. Ірпінь Київської 

області, за роботу «Юний музика»; 

Сушельницьку Ірину, вихованку Центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Львівської міської ради, за роботу «Домашнє завдання»; 

Блашків Валерію, вихованку Деснянського позашкільного навчального закладу «Центр 

творчості дітей та юнацтва» Деснянської селищної ради Козелецького району Чернігівської 

області, за роботу «Військові та цивільні - разом!»; 

Зозулю Ніку, ученицю Кугаєвецької загальноосвітьої школи І-ІІІ ступенів 

Чемеровецької селищної ради Чемеровецького району Хмельницької області, за роботу 

«Простори України»; 

Левадного Романа, вихованця Шаргородського районного будинку дитячої та юнацької 

творчості Вінницької області, за роботу «Емоції»; 

Солодовник Вікторію, вихованку Комунального закладу «Зачепилівський будинок 

дитячої та юнацької творчості» Зачепилівської селищної ради Зачепилівського району 

Харківської області, за роботу «Скульптор»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Мосійчук Марію, вихованку Гайсинської районної станції юних техніків Вінницької 

області, за роботу «Дідусь»; 

Реву-Шестакова Данила, учня Стецьківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Сумської районної ради Сумської області, за роботу «На крилах дитинства»; 

Яремчука Олексія, вихованця Центру дитячої та юнацької творчості Добропільської 

міської ради Донецької області, за роботу «Нарешті відпустка»; 

Ілик Соломію, ученицю Липецькополянської загальноосвітньої школи   І-ІІІ ступенів 

Хустської районної державної адміністрації Закарпатської області, за роботу «Попелюшка у 

великому місті»; 

Гука Владислава, вихованця  Будинку творчості дітей та юнацтва м.Чернівці, за роботу 

«Буковинське весілля»; 

Хоронжука Іллю, учня Шепетівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 

Шепетівської міської ради Хмельницької області, за роботу «Сучасні амазонки»; 

Пащенко Лілію, вихованку Комунального закладу «Станція юних техніків» Кам’янської 

міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Музика в серці» (триптих); 

Пінчук Дар’ю, вихованку Деснянського позашкільного навчального закладу «Центр 

творчості дітей та юнацтва» Деснянської селищної ради Козелецького району Чернігівської 

області, за роботу «Естафета»; 

У номінації «Репортажне фото», (ІІ – категорія 15 – 18 років) 

Дипломом І ступеня 

Кирилова Валентина, вихованця Чернігівського обласного центру науково-технічної 

творчості школярів та учнівської молоді, за роботу «Невдалий фініш»; 

Кирилова Валентина, вихованця Чернігівського обласного центру науково- технічної 

творчості школярів та учнівської молоді, за роботу «Друзі завжди поруч»; 

Григоренко Валерію, ученицю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Криворізької 

міської ради, Дніпропетровської області, за роботу «Стежками виробництва» (серія); 

Шемендюк Валерію, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу 

«Станція юних техніків» Дніпровської міської ради,     за роботу «Непосидючий»; 



Столяр Ангеліну, ученицю Комунального закладу освіти «Роздорська середня 

загальноосвітня школа» Роздорської селищної ради Синельниківського району 

Дніпропетровської області, за роботу «Подорож до музею-аптеки» (серія)»; 

Черкасову Вікторію, ученицю Дворічанського ліцею Дворічанської районної ради 

Харківської області, за роботу «Щасливий братик»; 

Дипломом ІІ ступеня 

Ярощук Юлію, вихованку Дубенської міської станції юних техніків Рівненської області, 

за роботу «На концерті оркестру»; 

Сперкача Артема, вихованця Комунального закладу Фастівської міської ради 

«Фастівський центр позашкільної роботи» Київської області, за роботу «Чайна церемонія»; 

Лузанчука Сергія, учня Державного навчального закладу «Малинський професійний 

ліцей» Житомирської області, за роботу «Натхнення привселюдно»; 

Михальова Володимира, вихованця Сокальської районної станції юних техніків 

Львівської області, за роботу «Милосердя»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Потнікову Ольгу, вихованку Чернівецького обласного центру науково- технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Останні приготування»; 

Жмаку Володимира, вихованця районного Будинку школяра Прилуцької районної ради 

Чернігівської області, за роботу «Юних літ цимбали – ви ще так не грали!»; 

Бедка Дмитра, учня Державного навчального закладу «Бердичівське вище професійне 

училище» Житомирської області, за роботу «Спогади молодого ветерана»; 

Запорожець Віталіну, вихованку Лозівського Будинку дитячої та юнацької творчості 

Лозівської районної ради Харківської області, за роботу «Біль України»; 

У номінації «Мікрофотографія», (І – категорія 10 – 14 років) 

Дипломом І ступеня 

Цимбала Вадима, вихованця Охтирського міського центру позашкільної освіти 

Сумської області, за роботу «Я тихо йшла...»; 

Малахову Анну, вихованку Локачинського районного будинку школяра Вінницької 

області, за роботу «Ранковий розсип діамантів»; 

Смірнова Марка, учня Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 

Марганецької міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Скажіть: я вдало 

замаскувався?»; 

Руденко Поліну, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу «Палац 

дитячої та юнацької творчості Центрально-Міського району» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Потаємне в кадрі»; 

Булову Вікторію, ученицю Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 117 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Ледача жабка»; 

Мельчакову Мілену, вихованку Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості» Дніпрорудненської міськради Василівського району Запорізької області, за роботу 

«Літо»; 

Шевчука Богдана, вихованця Комунального закладу «Станція юних техніків № 3 

Харківської міської ради», за роботу «Польовка» 

Дипломом ІІ ступеня 

Койду Анастасію, ученицю Зеленівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 38 

Херсонської міської ради, за роботу «Яскрава гостя»; 

Зелінського Данила, вихованця Станції юних техніків Сєвєродонецької міської ради 

Луганської області, за роботу «Замерзлі сльозинки»; 

Ричик Аріну, вихованку Навчально-виховного комплексу допрофесійної підготовки та 

технічної творчості молоді м. Києва, за роботу «Равлик»; 



Шафранського Єгора, учня Дзвеняцької філії Комунального закладу «Тетіївський 

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1» Тетіївської міської ради Київської 

області, за роботу «Перлина Чорного моря»; 

Ободовського Олександра, вихованця Олександрійської станції юних техніків 

Олександрійського району Кіровоградської області, за роботу «Метелик»; 

Мазур Ананстасію, ученицю Слобідкорахнівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Маківської сільської об’єднаної територіальної громади Дунаєвецького району Хмельницької 

області, за роботу «Цікаво! Що там?..»; 

Гавриліну Олександру, ученицю Криворізької гімназії № 95 Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Сльози природи»; 

Данилову Тетяну, вихованку Комунального закладу «Станція юних техніків № 3 

Харківської міської ради», за роботу «Метелик»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Ярову Поліну, ученицю середньої загальноосвітньої школи № 12 І-ІІІ ступенів м. 

Сєвєродонецька Луганської області, за роботу «Комашина краля»; 

Яловенко Дар’ю, вихованку Ватутінської міської станції юних техніків Черкаської 

області, за роботу «Бабине літо»; 

Савицьку Євгенію, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу 

«Станція юних техніків Саксаганського району» Криворізької міської ради, 

Дніпропетровської області, за роботу «Здрасте»; 

У номінації «Мікрофотографія», (ІІ – категорія 15 – 18 років) 

Дипломом І ступеня 

Алексеєнко Юрія, вихованця Тернопільського обласного комунального центру науково 

технічної творчості школярів та учнівської молоді, за роботу «Перший шепіт зими»; 

Міхненка Кирила, учня Коростишівського професійного аграрного ліцею Житомирської 

області, за роботу «Наглядач insect»; 

Яременко Вероніку, вихованку Комунального закладу «Центр позашкільної роботи та 

дитячої творчості» Кам’янської міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Незламна 

природа»; 

Довгаля Костянтина, вихованця Станції юних техніків – Центру науково-технічної 

творчості молоді м. Києва, за роботу «Лимон»; 

Наконечного Олексія, вихованця Станції юних техніків – Центру науково-технічної 

творчості молоді м. Києва, за роботу «Світлячок»; 

Дипломом ІІ ступеня 

Голоденка Максима, учня середньої загальноосвітньої школи № 13 І-ІІІ ступенів м. 

Сєвєродонецька Луганської області, за роботу «Роса»; 

Толочика Тараса, вихованця Костопільського центру технічної творчості та 

комп’ютерних технологій Костопільської міської ради Рівненської області, за роботу 

«Потягушки»; 

Вакуленко Альону, ученицю Комунального закладу «В’язівоцька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів» Вербківської  об’єднаної територіальної громади Павлоградського 

району Дніпропетровської області, за роботу «Бджілка-трудівниця»; 

Заболотну Анастасію, ученицю Комунального закладу освіти «Гімназія № 3» 

Дніпровської міської ради, за роботу «Все прокидається весною»; 

Рогачову Аліну, вихованку Комунальної організації «Шосткинська міська станція юних 

техніків» Сумської області, за роботу «Дива природи»; 

Колісник Діану, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості Олександрійського 

району Кіровоградської області, за роботу «Майбутні шишки»; 



Галушко Елизавету, вихованку Чернігівського обласного центру науково-технічної 

творчості школярів та учнівської молоді, за роботу «Красуня»; 

Копотун Аліну, вихованку Зіньківської районної станції юних техніків Полтавської 

області, за роботу «В павутинці»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Міхненка Кирила, учня Коростишівського професійного аграрного ліцею Житомирської 

області, за роботу «Бджоложук естет»; 

Ліпського Віктора, учня Державного навчального закладу «Бердичівське вище 

професійне училище» Житомирської області, за роботу «Рафаелло»; 

Королюка Сергія, учня Державного навчального закладу «Бердичівське вище 

професійне училище» Житомирської області, за роботу «Здійснення маленької мрії»; 

Ямкову Катерину, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості Волочиської 

міської об’єднаної територіальної громади Волочиського району Хмельницької області, за 

роботу «Заклопотаний жук»; 

Нетикшу Вероніку, ученицю Новогуйвинської гімназії Житомирського району 

Житомирської області, за роботу «Символ сонця»; 

Рибалку Олександру, ученицю Дворічанського ліцею Дворічанської районної ради 

Харківської області, за роботу «Збір нектару»; 

У номінації «Флора і фауна», (І – категорія 10 – 14 років) 

Дипломом І ступеня 

Зелінського Данила, вихованця Станції юних техніків Сєвєродонецької міської ради 

Луганської області, за роботу «Сніжинки на морді у нашого Лорда»; 

Дар’єва Вадима, вихованця Міської районної станції юних техніків  м. Миколаєва, за 

роботу «Народження»; 

Осипу Оксану, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу «Центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді» при Знаменівскій загальноосвітній школі № 2 

Новомосковського району Дніпропетровської області, за роботу «Колюче щастячко»; 

Баландюк Маргариту, ученицю  Комунального закладу «Технічний ліцей ім. Анатолія 

Лигуна» Кам’янської міської ради  Дніпропетровської області, за роботу «Красень»; 

Шаповаленко Анастасію, ученицю Комунального закладу  «Середня загальноосвітня 

школа № 2 - загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів» Новомосковської міської 

ради Дніпропетровської області, за роботу «Хом’ячок-дивачок»; 

Дипломом ІІ ступеня 

Коваленко Ксенію, вихованку Комунального закладу Тернопільської міської ради 

«Станція юних техніків», за роботу «Інопланетянин»; 

Скуріду Софію, ученицю спеціалізованої середньої школи І-ІІІ ступенів № 17 з 

поглибленим вивченням іноземних мов м. Сєвєродонецька Луганської області, за роботу 

«Лесной житель»; 

Опанасенко Марію, вихованку Міського центру науково-технічної творчості 

Марганецької міської ради Дніпропетровської області, за роботу «Готовий до пригод»; 

Кулик Лілю, вихованку Комунального організації (установи, закладу) 

«Погребищенський Будинок художньо-технічної творчості дітей» Погребищенської районної 

ради Вінницької області, за роботу «Сховався…»; 

Приймак Владиславу, вихованку Чернівецького обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу «Рибак»; 

Сворень Дарину, вихованку Комунального закладу «Луцький міський центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради» Волинської області, за 

роботу «Маленькі янголята»; 



Дильову Анну, ученицю Новосільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Ярмолинецького району Хмельницької області, за роботу «Жовті пухнастики»; 

Горолюк Поліну, вихованку Кременчуцького міського центру позашкільної освіти 

Полтавської області, за роботу «Ось ви де заховались!»; 

Гука Владислава, вихованця Будинку творчості дітей та юнацтва м. Чернівці, за роботу 

«Відданість»; 

Головатюк Аліну, ученицю Флоріанівського загальнооосвітнього навчально-виховного 

комплексу І-ІІІ ступенів «Школа-дитячий садок» Козятинського району Вінницької області, 

за роботу «Мій улюбленець»; 

Заліщук Діану, вихованку Болехівського будинку дитячої та юнацької творчості 

Болехівської міської ради Івано-Франківської області, за роботу «Яка зачіска!..»; 

Вірка Єгора, вихованця Комунального закладу «Сахновщинський 

навчально-реабілітаційний центр» Сахновщинської  районної ради Харківської області, за 

роботу «Невідома рослина»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Посиліна Сергія, учня Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 14 

Херсонської міської ради, за роботу «Обнімашки»; 

Лупешко Ольгу, вихованку Комунального закладу «Районний будинок дитячої та 

юнацької творчості» Березнівської районної ради Рівненської області, за роботу «Дай п’ять 

друже»; 

Стрельцову Марію, вихованку Рівненського міського центру творчості учнівської 

молоді, за роботу «Збережи любов»; 

Попову Анастасію, вихованку Ніжинської станції юних техніків Чернігівської області, 

за роботу «Мурашковий тінбілдинг»; 

Гука Владислава, вихованця Будинку творчості дітей та юнацтва м. Чернівці, за роботу 

«Жертва моди»; 

Смірнову Анастасію, вихованку Карлівської районної станції юних техніків 

Полтавської області, за роботу «Дружок»; 

Шаравару Владислава, вихованця Кам’янець-Подільської філії Хмельницького 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Лелека»; 

Максименка Іллю, вихованця Комунального позашкільного навчального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості» Красносільської сільської ради Лиманського району 

Одеської області, за роботу «Санта на відпочинку»; 

Єнгоян Яну, ученицю Первомайської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 17 ім. Миколи 

Вінграновського м. Первомайська Миколаївської області, за роботу «Птах на осінньому 

дереві»; 

Кашубу Володимира, вихованця Полтавського міського центру позашкільної освіти, за 

роботу «У пошуках їжі»; 

Корж Альону, ученицю Комунального закладу «Навчально-виховний комплекс № 2 

(середня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад)» Покровської міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Ромашковий настрій»; 

У номінації «Флора і фауна», (ІІ – категорія 15 – 18 років) 

Дипломом І ступеня 

Селедець Інну-Віоріку, ученицю Кременецького ліцею ім. Уласа Самчука 

Тернопільської області, за роботу «Погляд»; 

Немикіна Максима, учня Нижньосирогозької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Нижньосирогозького району Херсонської області, за роботу «Вартовий»; 

Матвійчука Богдана, вихованця Здолбунівської районної станції юних техніків 

Рівненської області, за роботу «Притулок»; 



Терещенко Дарину, ученицю середньої загальноосвітньої школи № 13 І-ІІІ ступенів м. 

Сєвєродонецька Луганської області, за роботу «Майбутня царівна»; 

Рибалко Альону, вихованку Комунального закладу «Броварський районний центр 

дитячої та юнацької творчості» Київської області, за роботу «Краплини»; 

Ангелу Павліну, ученицю Кобилецько-Полянської загальноосвітньої школи І – ІІІ 

ступенів Рахівської районної ради Закарпатської області, за роботу «Оса»; 

Рибалку Олександру, ученицю Дворічанського ліцею Дворічанської районної ради 

Харківської області, за роботу «Обережні бабаки»; 

Наконечного Олексія, вихованця Станції юних техніків – Центру науково-технічної 

творчості молоді м. Києва, за роботу «Погляд»; 

Довгаля Костянтина, вихованця Станції юних техніків – Центру науково-технічної 

творчості молоді м. Києва, за роботу «Позер»; 

Дипломом ІІ ступеня 

Горохович Надію, ученицю Ужгородського вищого комерційного училища Київського 

національного торговельно-економічного університету Закарпатської області, за роботу 

«Сомельє»; 

Шенону Вікторію, вихованку Кам’янець-Подільської філії Хмельницького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Не займай»; 

Слєпова Юрія, вихованця Комунального позашкільного навчального закладу «Центр 

дитячої творчості «Надія» Першотравенської міської ради Дніпропетровської області, за 

роботу «Анфіса–моя кицюня»; 

Стрельцову Уляну, вихованку  Донецького обласного центру технічної творчості дітей 

та юнацтва, за роботу «А хто бачив як, квітне банан?»; 

Козуб Вероніку, вихованку Рокитнянського районного центру дитячої та юнацької 

творчості Київської області, за роботу «Кольорове диво»; 

Кононенко Аліну, вихованку Малинського міського центру науково-технічної творчості 

Житомирської області, за роботу «Атлет»; 

Лесіва Богдана, вихованця Барвінківського будинку творчості дітей та юнацтва 

Барвінківської районної ради Харківської області, за роботу «Літо у селі»; 

Довгаля Костянтина, вихованця Станції юних техніків – Центру науково-технічної 

творчості молоді м. Києва, за роботу «Рівняння наліво»; 

Наконечного Олексія, вихованця Станції юних техніків – Центру науково-технічної 

творчості молоді м. Києва, за роботу «Проба крила»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Сагайдак Анастасію, вихованку Калуського центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Калуської міської ради Івано-Франківської області, за роботу «День 

народження»;  

Королюка Сергія, учня Державного навчального закладу «Бердичівське вище 

професійне училище» Житомирської області, за роботу «Адміністратор осені»; 

Зуєву Тетяну, вихованку Комунального закладу «Компаніївське навчально-виховне 

об'єднання» Компаніївської селищної ради Кіровоградської області», за роботу 

«Розбурханний ранок»; 

Мосюк Дар’ю, ученицю Зеленської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, філії 

Петрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівського району Кіровоградської 

області, за роботу «Навіщо скарб якщо в сім’ї»; 

Ясногор Софію, ученицю Комунального закладу «Середня загальноосвітня школа № 2 - 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів» Новомосковської міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Збирач Самарських діамантів»; 



Гандзюк Діану, ученицю Навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів, гімназія № 1» Новоушицької селищної об’єднаної територіальної громади 

Новоушицького району Хмельницької області, за роботу «Пухнасті клубочки»; 

Федоренка Максима, вихованця Черкаського районного центру дитячої та юнацької 

творчості Черкаської області, за роботу «Посмішка»; 

У номінації «Позажанрове фото», (І – категорія 10 – 14 років) 

Дипломом І ступеня 

Возьну Ірину, вихованку Чортківського районного комунального закладу «Центр 

науково-технічної творчості і дозвілля учнівської молоді» Тернопільської області, за роботу 

«Київ вдень і вночі»; 

Сергієць Ліну, вихованку Великобагачанської районної станції юних техніків 

Полтавської області, за роботу «Місяць»; 

Верменич Анжелу, ученицю Градизької гімназії ім. Героя України Олександра Білаша 

Глобинської районної ради Полтавської області, за роботу «Кіт (Домашній улюбленець)»; 

Дипломом ІІ ступеня 

Ружевську Зоряну, вихованку Дубенської міської станції юних техніків Рівненської 

області, за роботу «Білим по білому»; 

Ларіну Олександру, ученицю Комунального закладу «Хортицька національна 

навчально-реабілітаційна академія» м. Запоріжжя, за роботу «Лісова клопотушка»; 

Луценко Кірію, вихованку Центру творчості дітей та юнацтва м. Ірпінь Київської 

області, за роботу «Спортивний азарт»; 

Дубровську Поліну, ученицю Криворізької педагогічної гімназії Криворізької міської 

ради Дніпропетровської області, за роботу «Скульптури оживають від тепла, любові та 

добра»; 

Макаревич Роману, вихованку Коломийського навчально-виробничого центру творчості 

учнівської молоді Коломийської міської ради Івано-Франківської області, за роботу 

«Друзі!..»;  

Руденко Поліну, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу «Палац 

дитячої та юнацької творчості Центрально-Міського району» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, за роботу «Мій любий край, моя земля»; 

Горенюка Артема, учня Козлівської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Шаргородського району Вінницької області, за роботу «Відображення»; 

Вовницького Олександра, вихованця Липоводолинського районного Будинку для дітей 

та юнацтва Сумської області, за роботу «Щасливі миті»; 

Єрьоміну Наталю, вихованку Центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Львівської міської ради, за роботу «Веселкове око»; 

Юрдіка Микиту, вихованця Комунального закладу «Міський центр дитячої та юнацької 

творчості м. Білгород-Дністровський» Красносільської сільської ради Одеської області, за 

роботу «Вот и встретились…»; 

Манько Вероніку, ученицю Харківського приватного навчально-виховного комплексу 

«Авторська школа Бойка», за роботу «Русалонька»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Малахову Анну, вихованку Локачинського районного будинку школяра Вінницької 

області, за роботу «Мої котики»; 

Головчанського Юрія, учня Вирішальненської ЗОШ І – ІІІ ступенів Лохвицької 

районної державної адміністрації Полтавської області, за роботу «Жили у бабусі»; 

Ярі Настю, вихованку Шепетівського міського центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Хмельницької області, за роботу «Скоро у вирій»; 



Іщука Назара, вихованця Центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації, за роботу «Плинність 

часу»; 

Лукашик Ілону, вихованку Шаргородського районного будинку дитячої та юнацької 

творчості сільської ради Вінницької області, за роботу «Побережись»; 

Тураносову Марію, ученицю загальноосвітньої середньої школи І-ІІІ ступенів № 9 

військово-цивільної адміністрації м. Торецька Донецької області, за роботу «А секунди 

летять...»; 

Должкова Артема, вихованця Роменського центру позашкільної освіти та роботи з 

талановитою молоддю ім. Івана Кавалерідзе Сумської області, за роботу «Завжди є хтось, хто 

змусить крок зробить…»; 

Козинець Альону, вихованку Комунального закладу «Новгород-Сіверський районний 

будинок дитячої та юнацької творчості» Чернігівської області, за роботу «В капусті»; 

Яблоновську Алісу, ученицю Комунального закладу «Солоницівський ліцей № 3» 

Дергачівської районної ради Харківської області, за роботу «Щедра, рідна земля»; 

У номінації «Позажанрове фото», (ІІ – категорія 15 – 18 років) 

Дипломом І ступеня 

Шампорову Ксенію, вихованку Навчально-виховного комплексу допрофесійної 

підготовки та технічної творчості молоді м. Києва, за роботу «Погляд»; 

Ліпського Віктора, учня Державного навчального закладу «Бердичівське вище 

професійне училище» Житомирської області, за роботу «Честь і гідність»; 

Єрмакова Олександра, вихованця Будинку дитячої та юнацької творчості 

Олександрійської міської ради Кіровоградської області, за роботу «Момент гри»; 

Швед Людмилу, ученицю Шепетівської загальноосвітньої школи № 3 І-ІІІ ступенів 

Шепетівської міської ради Хмельницької області, за роботу «Енергетика гір»; 

Крилова Валентина, вихованця Чернігівського обласного центру науково- технічної 

творчості школярів та учнівської молоді, за роботу «Точка зйомки»; 

Швеця Мирослава, вихованця Будинку дитячої та юнацької творчості Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області, за роботу «Світає»; 

Рашина Олександра, учня Державного навчального закладу «Новоград-Волинське вище 

професійне училище» Житомирської області, за роботу «Я від вовка втік, і від вас, мисливці – 

утечу»; 

Бондуру Вікторію, вихованку Краснокутського центру дитячої та юнацької творчості 

Краснокутської районної ради Харківської області, за роботу «Завтра буде новий день»; 

Дипломом ІІ ступеня 

Матвійчука Богдана, вихованця Здолбунівської станції юних техніків Рівненської 

області, за роботу «Сходи вгору»; 

Шампорову Ксенію, вихованку Навчально-виховного комплексу допрофесійної 

підготовки та технічної творчості молоді м. Києва, за роботу «Кантрі»; 

Томчук Лесю, вихованку Будинку творчості дітей та юнацтва Красилівської міської 

ради Хмельницької області, за роботу «Футбольні пристрасті»; 

Агафонову Катерину, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу 

«Станція юних техніків» Дніпровської міської ради, за роботу «Джигітовка»; 

Бантюк Дарину, ученицю Копистиринської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Шаргородського району Вінницької області, за роботу «Разом до щастя»; 

Москаленка Ярослава, учня Кожанського закладу загальної середньої освіти І-ІІ 

ступенів Фастівської районної ради Київської області, за роботу «Осіння дорога мрій»; 



Ольшанську Аліну, ученицю Яблунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Хустської районної державної адміністрації Закарпатської області, за роботу «Наодинці з 

природою»; 

Гощук Валентину, вихованку Рахівського районного центру науково-технічної 

творчості Закарпатської області, за роботу «Смачна їжа»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Пасічник Уляну, вихованку Кам’янець-Подільської філії Хмельницького обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Український Стоунхендж»; 

Семка Тараса, вихованця Шаргородського районного будинку дитячої та юнацької 

творчості Вінницької області, за роботу «Буде гол, чи ні?»; 

Постол Вікторію, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості Болградського 

району Одеської області, за роботу «Сутичка»; 

Івченка Олексія, вихованця  Центру дитячої та юнацької творчості Голованівського 

району Кіровоградської області, за роботу «Після бурі»; 

Жмаку Володимира, вихованця районного Будинку школяра Прилуцької районної ради 

Чернігівської області, за роботу «Світ – через об’єктив»; 

Ємеця Миколу, вихованця Липоводолинського районного будинку для дітей та юнацтва 

Сумської області, за роботу «Шторм»; 

Сергєєва Єгора, вихованця закладу Ренійської станції юних техніків Одеської області, 

за роботу «Хлопці з нашого двору»; 

Шустову Катерину, ученицю  Мокрецького навчально-виховного комплексу 

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

Київської області, за роботу «Тепло у дитячих долонях»; 

У номінації «Ігрове кіно або телефільм», (І – категорія 10 – 14 років) 

Дипломом І ступеня 

Овсову Аліну, вихованку Борівського будинку дитячої та юнацької творчості  

Борівської районної ради Харківської області, за роботу «Шийківка моя…»; 

Герман Лізу, вихованку Комунального закладу «Чернівецький обласний центр 

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

Романюка Андрія, вихованця Комунального закладу «Чернівецький обласний центр 

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

Олару Володимира, вихованця Комунального закладу «Чернівецький обласний центр 

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

Дипломом ІІ ступеня 

Колектив вихованців Бершадської станції юних техніків Вінницької області, за роботу 

«Наша слава не вмре, не загине»; 

Колектив вихованців Бершадської станції юних техніків Вінницької області, за роботу 

«Спортивна радіопеленгація»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Колектив вихованців Комунального позашкільного навчального закладу  

«Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних 

технологій учнівської молоді», за роботу «Ето фіаско, братан!»; 

Колектив вихованців Вишгородського районного центру художньої творчості дітей, 

юнацтва та молоді «Дивосвіт» Київської області, за роботу «Пленер»; 

У номінації «Ігрове кіно або телефільм», (ІІ – категорія 15 – 18 років) 

Дипломом І ступеня 

Колектив вихованців Вишгородського районного центру художньої творчості дітей, 

юнацтва та молоді «Дивосвіт» Київської області, за роботу «Шекспір»; 



Тодавчич Олександру, вихованку Комунального закладу «Кіровоградський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді», за роботу «NATO, let’s make peace!»; 

Люлькуна Віталія, учня Ружичанського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр здорового способу життя» Розсошанської 

сільської ради Хмельницького району Хмельницької області, за роботу «Схід та захід разом»; 

Дипломом ІІ ступеня 

Яринича Артема, учня ліцею № 15 ім. O. Співачука м. Хмельницький, за роботу «Життя 

боротьба»; 

Колектив учнів Мошинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черкаської 

районної ради Черкаської області, за роботу «Небезпечні ігри»; 

Потнікову Ольгу, вихованку Комунального закладу «Чернівецький обласний центр 

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

Дипломом ІІІ ступеня 

Присяжного Максима, учня ліцею № 15 ім. O. Співачука м. Хмельницький, за роботу 

«Прагни до того до чого є талант»; 

Кузьмічову Анастасію, вихованку Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості» Бобринецької міської ради» Кіровоградської області, за роботу «Я повертаюся 

додому»; 

У номінації «Анімаційний фільм», (І – категорія 10 – 14 років) 

Дипломом І ступеня 

Фастовець Анастасію, вихованку Міської станції юних техніків м. Миколаєва, за роботу 

«Колискова»; 

Кузьмич Ірину, вихованку Міської станції юних техніків м. Миколаєва, за роботу 

«Колискова»; 

Колектив вихованців Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості», за роботу «Що таке посмішки»; 

Дипломом ІІ ступеня 

Сапожник Ірину, вихованку Міської станції юних техніків м. Миколаєва, за роботу 

«Натхнення»; 

Колектив вихованців Бершадської станції юних техніків Вінницької області, за роботу 

«Діти наше майбутнє Хмільник»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Бобира Євгена, вихованця Яготинського районного будинку дитячої та юнацької 

творчості Київської області, за роботу «Добро перемагає»; 

Котенко Катерину, вихованку Дергачівського будинку дитячої та юнацької творчості 

Дергачівської районної ради Харківської області, за роботу «Про минуле»; 

У номінації «Анімаційний фільм», (ІІ – категорія 15 – 18 років) 

Дипломом І ступеня 

Романюк Маріанну, вихованку Рахівського районного центру науково-технічної 

творчості Закарпатської області, за роботу «Чудо-фантазії природи»; 

Галу Антона, учня Ужгородської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 8 

Ужгородської міської ради Закарпатської області, за роботу «Створено українцями»; 

Тарканія Даніела, учня Велятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Хустської 

районної державної адміністрації Закарпатської області, за роботу «Тобі, солдате!»; 

Дипломом ІІ ступеня 

Колектив учнів Мукачівського навчально-виховного комплексу «Дошкільний 

навчальний заклад – загальноосвітня школа І ступеня – гімназія» Мукачівської міської ради 

Закарпатської області, за роботу «Я люблю Мукачево»; 



Красовського Богдана, вихованця Костопільського центру технічної творчості та 

комп’ютерних технологій Костопільської міської ради Рівненської області, за роботу 

«Невипадкова зустріч»; 

Боровець Юлію, вихованку Костопільського центру технічної творчості та 

комп’ютерних технологій Костопільської міської ради Рівненської області, за роботу 

«Невипадкова зустріч»; 

Мельник Юлію, вихованку Костопільського центру технічної творчості та 

комп’ютерних технологій Костопільської міської ради Рівненської області, за роботу 

«Невипадкова зустріч»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Шемотяк Адріанну, вихованку Рахівського районного центру науково-технічної 

творчості Закарпатської області, за роботу «Карпатське літо»; 

У номінації «Соціальний ролик», (І – категорія 10 – 14 років) 

Дипломом І ступеня 

Короца Савелія, вихованця Комунального позашкільного навчального закладу 

«Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних 

технологій учнівської молоді», за роботу «Гарні поради для фотографа»; 

Григян Софію, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу 

«Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних 

технологій учнівської молоді», за роботу «Гарні поради для фотографа»; 

Костюк Діану, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт» 

Бориспільської міської ради Київської області, за роботу «Я люблю маму»; 

Панайоті Анну, вихованку Міської станції юних техніків м. Миколаєва, за роботу 

«Колискова»; 

Дипломом ІІ ступеня 

Костіну Анну, вихованку Комунального позашкільного навчального закладу 

«Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних 

технологій учнівської молоді», за роботу «Перші кроки в фотографуванні»; 

Кирилескула Глеба, вихованця Комунального закладу «Кіровоградський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді», за роботу «Зарядка від свічки не 

працює»; 

Остапова Дмитра, вихованця Комунального закладу «Кіровоградський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді», за роботу «Зарядка від свічки не працює»; 

Баракіну Ілону, вихованку Золочівського будинку дитячої та юнацької творчості 

Золочівської районної ради Харківської області, за роботу «Любіть Україну»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Дідусенко Ольгу, вихованку Борівського будинку дитячої та юнацької творчості 

Борівської районної ради Харківської області, за роботу «16 днів проти насилля»; 

Овсову Аліну, вихованку Борівського будинку дитячої та юнацької творчості  

Борівської районної ради Харківської області, за роботу «16 днів проти насилля»; 

У номінації «Соціальний ролик», (ІІ – категорія 15 – 18 років) 

Дипломом І ступеня 

Павлюка Ростислава, учня загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тернівської сільської 

ради Тячівського району Закарпатської області, за роботу «Що таке гідність?»; 

Виноградову Катерину, вихованку Макарівського районного центру творчості дітей та 

юнацтва ім. Д. Туптала Київської області, за роботу «Не будь байдужим»; 

Колектив вихованців Центру дитячої та юнацької творчості м. Світловодська 

Кіровоградської області, за роботу «Мандруй, і ти пізнаєш світ!»; 



Ліснюк Ганну, вихованку Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва, за роботу 

«Світ у тобі»; 

Дипломом ІІ ступеня 

Колектив учнів Державного навчального закладу «Новоград-Волинське вище 

професійне училище» Житомирської області, за роботу «День краси»; 

Колектив учнів Навчально-виховного об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської міської 

ради, за роботу «Де є добрі люди, там біди не буде»; 

Потнікову Ольгу, вихованку Комунального закладу «Чернівецький обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді», за роботу «Супергерої серед нас»; 

Захарчука Максима, вихованця Рівненського міського центру творчості учнівської 

молоді, за роботу «Готика»; 

Антонеця Сергія, вихованця Рівненського міського центру творчості учнівської молоді, 

за роботу «Готика»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Качуровську Ірину, ученицю Державного навчального закладу «Центр сфери 

обслуговування м. Житомира», за роботу «Робити добро легко!»; 

Куровську Анастасію, ученицю Державного навчального закладу «Центр сфери 

обслуговування  м. Житомира», за роботу «Робити добро легко!»; 

Колектив учнів Державного навчального закладу «Новоград-Волинське вище 

професійне училище» Житомирської області, за роботу «Козацькі забави»; 

Потнікову Ольгу, вихованку Комунального закладу «Чернівецький обласний центр 

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

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора – Педоренко 

О.В. 

 

 

Директор                                                                                                                      

Г. А. Шкура 
 

 


