
 

 

 
 

  

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 

 

Н А К А З  
 

27.11.2015 року                                  м. Київ                                             № 11-10 

 

 

Про підсумки Всеукраїнського  

конкурсу робіт юних фотоаматорів  

«Моя Україно!» (заочний) 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.04.2015 

№ 400 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на ІІ півріччя 

2015 року за основними напрямами позашкільної освіти» 25 листопада 2015 

року Українським державним центром позашкільної освіти було підведено 

підсумки Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя 

Україно!» (заочний). 

На конкурс було представлено 486 робіт вихованців загальноосвітніх 

шкіл, профтехучилищ, позашкільних установ та окремих фотоаматорів. 

На підставі рішення журі 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

1. Нагородити дипломами Українського державного центру 

позашкільної освіти: 

У номінації «Жанрове фото», (молодша група) 

Дипломом І ступеня 

Царенко Софію, вихованку Балахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Кіровоградської області, за роботу «З нами шпак старецький до 

весни прощається»; 

Атаманенко Глафіру, вихованку Ірпінської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Київської області, за роботу 

«Нарешті я на пенсії». 

 

Дипломом ІІ ступеня 

Гуменюк Вікторію, вихованку Снятинської станції юних техніків Івано-

Франківської області, за роботу «Фотороззяви»; 



Венікову Валерію, вихованку загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№17 міста Житомира, за роботу «Прощання з Кримом». 

 

Дипломом ІІІ ступеня 

Клецова Степана, вихованця Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 

міста Маріуполя Донецької області, за роботу «Счастливое лето»; 

Прохорову Зізу, вихованку Станції юних техніків - Центру науково-

технічної творчості молоді Дніпровського району міста Києва, за роботу 

«Барви осені». 

 

У номінації «Жанрове фото», (середня група) 

Дипломом І ступеня 

Наконечного Олексія, вихованця Станції юних техніків - Центру 

науково-технічної творчості молоді Дніпровського району міста Києва, за 

роботу «Колеги»; 

Гнідченко Тамару, вихованку Камянської станції юних техніків, за 

роботу «Мить щастя»; 

Гах Настю, вихованку Центру творчості дітей та юнацтва Галичини 

Львівської області, за роботу «Ображений»; 

Наконечного Олексія, вихованця Станції юних техніків-Центру науково-

технічної творчості молоді Дніпровського району міста Києва, за роботу 

«Рука допомоги». 

 

Дипломом ІІ ступеня 

Столяр Ангеліну, вихованку Комунального закладу «Писарівська 

неповна середня загальноосвітня школа» Дніпропетровської області, за 

роботу «Мамусин помічник»; 

Новицького Валерія, вихованця Будинку творчості учнів 

Миколаївського району, за роботу «Люба матуся»; 

Наконечного Олексія, вихованця Станції юних техніків - Центру 

науково-технічної творчості молоді Дніпровського району міста Києва, за 

роботу «Знайомство». 

 

Дипломом ІІІ ступеня 

Наконечного Олексія, вихованця Станції юних техніків - Центру 

науково-технічної творчості молоді Дніпровського району міста Києва, за 

роботу «Материнство»; 

Манюк Софію, вихованку Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №10 Черкаської області, за роботу «Мамина Любов»; 

Онищук Тетяну, вихованку Снятинської станції юних техніків Івано-

Франківської області, за роботу «Чижик-пижик»; 

Ткаченко Максима, вихованця Олександрійської станції юних техніків 

Кіровоградської області, за роботу «Велика Сім`я». 



 

У номінації «Жанрове фото», (старша група) 

Дипломом І ступеня 

Мамригу Юлію, вихованку Центру науково-техїнічної творчості 

учнівської молдоді міста Калуш Івано-Франківської області, за роботу «В 

ніжних обіймах»; 

Авлиякулову Кристину, вихованку Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді міста Маріуполя Донецької області, за роботу «Умка»; 

Цвіль Тетяну, вихованку Бориспільського районного будинку дитячої та 

юнацької творчості Київської області, за роботу «Ти мій найкращий друг»; 

Янчук Ладу, вихованку Позашкільного навчального центру 

Козятинського району Вінницької області, за роботу «Хлопчик Помагай». 

 

Дипломом ІІ ступеня 

Савляк Дениса, вихованця Хустського спеціалізованого 

загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів №3 Закарпатської 

області, за роботу «Діти – майбутне нації»; 

Марущак Тетяну, вихованку Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №5, за роботу «В її руках закладена мудрість»; 

Стрижак Марину, вихованку Чернігівського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «В погоні за кадром». 

 

Дипломом ІІІ ступеня 

Трофімчука Антона, вихованця Центру творчості учнівської молоді 

міста Рівного, за роботу «Дотик дружби»; 

Сліпака Ігоря, вихованця Гребінківської станції юних техніків 

Полтавської області, за роботу «Гра силуетів». 

 

У номінації «Натюрморт», (молодша група) 

Дипломом І ступеня 

Федоришина Валентина, вихованця Шаргородського будинку дітей та 

юнацтва Вінницької області, за роботу «На зустріч сонцю»; 

Фалеса Михайла, вихованця Неліпинського загальноосвітнього 

навчального закладу Закарпатської області, за роботу «З 8-им Березня»; 

Сухініну Анастасію, вихованку Маріупольського навчально виховного 

комплексу №28 Донецької області , за роботу «Подарунки осені». 

 

Дипломом ІІ ступеня 

Кучму Олександра, вихованця Комунального закладу Тернопільської 

міської ради «Станція юних техніків», за роботу «Як осінь загляне в сад 

наллеться соком виноград». 

У номінації «Натюрморт», (середня група) 

Дипломом І ступеня 



Лихолай Анастасію, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості 

міста Черкаси, за роботу «Натюрморт»; 

Гадзинську Валерію, вихованку Центру нуково-технічної творчості 

учнівської молоді, за роботу «Дари природи». 

 

Дипломом ІІ ступеня 

Гордій Аліну, вихованку Будинку творчості дітей та юнацтва 

Ленінського району міста Миколаєва, за роботу «Осінній»; 

Козлову Анастасію, вихованку Житомирського міського центру 

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

 

Дипломом ІІІ ступеня 

Колпакчі Корнелію, вихованку Краснолиманського центру позашкільної 

освіти Донецької області, за роботу «Миттевості життя»; 

Гапонюка Григорія, вихованця Кременецького центру дитячої творчості 

Тернопільської області, за роботу «Дари осені»; 

Якимчук Анну, вихованку Гощанського районного центру дітей юнацтва 

та молоді Рівненської області, за роботу «Мелодія осені»; 

Їжак Дарину, вихованку Дудичанської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Чуднівського району Житомирської області, за роботу «Короваю-

ваю, я тебе звиваю». 

 

У номінації «Натюрморт», (старша група) 

Дипломом І ступеня 

Годинка Миколу, вихованця Рахівського районного центру науково-

технічної творчості Закарпатської області, за роботу «Вечірній ансамбль»; 

Гойнік Ірину, вихованку Тульчинського районного центру науково- 

технічної творчості учнівської молоді Вінницької області, за роботу 

«Сніданок»; 

Івасенко Ярославу, вихованку Рівненської загальноосвітньої школи  І-ІІІ 

ступенів №26, за роботу «Чаювання». 

 

Дипломом ІІ ступеня 

Єфименко Ангеліну, вихованку Камянець-Подільської філії 

Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, за роботу «За мотивами Джека Лондона». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Решетняк Оксану, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості 

міста Черкаси, за роботу «Етюд». 

У номінації «Пейзаж»,( молодша група) 

Дипломом І ступеня 



Прохорову Лізу, вихованку Станції юних техніків - Центру науково-

технічної творчості молоді Дніпровського району міста Києва, за роботу 

«Міський пейзаж»; 

Лукомську Христину, вихованку Рівненської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №27, за роботу «Батьківська дорога»; 

Погребняк Соломію, вихованку Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

«Центр надії» Рівненської області, за роботу «Востанне промінь між лісів 

блиснув, і мабуть десь на дорозі собі заснув». 

 

Дипломом ІІ ступеня 

Пилипчук Єлизавету, вихованку Загальноосвітньої школи №64 міста 

Маріуполя Донецької області, за роботу «Золотий Маріуполь»; 

Дудченка Андрія, вихованця Сумського міського центру науково-

технічної творчості молоді, за роботу «Вечір»; 

Туряницю Едвіна, вихованця Голубинського загальноосвітнього 

навчального закладу І-ІІ ступенів Свалявського району Закарпатської 

області, за роботу «У замку Шенборна в Карпатах, диво-сакура цвіте». 

 

Дипломом ІІІ ступеня 

Довганя Ростислава, вихованця Комунального закладу «Центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» Львівської міської ради, за роботу 

«Останній трамвай»; 

Мартинюк Валерію, вихованку загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів   

№ 26 міста Житомира, за роботу «Завтра буде день гарний»; 

Цоя Іллю, вихованця Херсонського навчально-виховного комплексу, за 

роботу «Український краєвид». 

 

У номінації «Пейзаж», (середня група) 

Дипломом І ступеня 

Гергилежу Настю, вихованку Київського палацу дітей та юнацтва, за 

роботу «м. Пирогово»; 

Шанюк Світлану, вихованку Житомирського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Передчуття»; 

Шеремету Христину, вихованку Старовижівського будинку школяра 

Волинської області, за роботу «В поліській глибині». 

 

Дипломом ІІ ступеня 

Наконечного Олексія, вихованця Станції юних техніків-Центру науково-

технічної творчості молоді Дніпровського району міста Києва, за роботу 

«Гусячий пляж»; 

Наконечного Олексія, вихованця Станції юних техніків-Центру науково-

технічної творчості молоді Дніпровського району міста Києва, за роботу 

«Зимовий пейзаж». 

Дипломом ІІІ ступеня 



Наконечного Олексія, вихованця Станції юних техніків-Центру науково-

технічної творчості молоді Дніпровського району міста Києва, за роботу 

«Хмари»; 

Наконечного Олексія, вихованця Станції юних техніків-Центру науково-

технічної творчості молоді Дніпровського району міста Києва, за роботу 

«Сільський пейзаж». 

 

У номінації «Пейзаж», (старша група) 

Дипломом І ступеня 

Павлюка Артема, вихованця Луцького навчально-виховного комплексу 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, за роботу «Осінь»; 

Мацолу Віталія, вихованця Міжгірського районного Будинку дитячої 

творчості Закарпатської області, за роботу «Неповторна краса»; 

Шестак Валерію, вихованку Комунального закладу освіти «Навчально-

виховний комплекс №70» міста Дніпропетровська, за роботу 

«Казковочарівна хатина»; 

Токаленко Руслану, вихованку Немирівського будинку дитячої та 

юнацької творчості Вінницької області, за роботу «Захід сонця над Бугом 

рікою». 

Дипломом ІІ ступеня 

Ковальчук Вікторію, вихованку Рожнятівського будинку дитячої та 

юнацької творчості Івано-Франківської області, за роботу «Промінь Надії»; 

Болесту Ірину, вихованку Бережанської районної станції юних техніків 

Тернопільської області, за роботу «Сюїта над Золотою Липою»; 

Павлюка Артема, вихованця Луцького навчально-виховного комплексу 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, за роботу «Зима». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Білоуса Олега, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу Тростянецької районної ради, за роботу «Барви Слобожанщини»; 

Кондакова Олега, вихованця Доброолександрівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Одеської області, за роботу «Міць та сила гірської 

річки»; 

Глушук Дарину, вихованку Теофіпольського районного центру дитячої 

творчості Хмельницької області, за роботу «Квітучий рай»; 

Сепик Анну, вихованку Чернігівського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Простір»; 

Жогло Назара, вихованця Менжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Дніпропетровської області, за роботу «Я хочу на озеро світязь…»; 

Дмитренко Олександра, вихованця Корсунь-Шевченківського районного 

центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області, за роботу 

«Дорогами України». 

У номінації «Позажанрове фото», (середня група) 



Дипломом І ступеня 

Скрицьку Яну, вихованку Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №27 

міста Житомира, за роботу «Минуле й майбутне»; 

Заремського Дениса, вихованця позашкільного навчального закладу 

«Будинок дитячої творчості» Червоноармійського району Житомирської 

області, за роботу «Чудо-кінь богатирський»; 

Єгорову Ольгу, вихованку Тальнівської районної станції юних техніків, 

за роботу «Відважний мандрівник»; 

Семака Юрія, вихованця Іршавської районної станції юних техніків 

Закарпатської області, за роботу «Добрі ангели вміють дивувати». 

 

У номінації «Позажанрове фото», (старша група) 

Дипломом І ступеня 

Борняка Данила, вихованця Комунального закладу «Центр науково- 

технічної творчості учнівської молоді» Львівської міської ради, за роботу 

«Книги старого Львова». 

 

Дипломом ІІ ступеня 

Батько Тетяну, вихованку Іршавської районної станції юних техніків 

Закарпатської області, за роботу «Краса врятує світ»; 

Согу Діану, вихованку Сичавської загальноосвітньої школи 

Комінтернівського району Одеської області, за роботу «Хвилюючий поклик 

моря». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Зудіну Ангеліну, вихованку Конотопського міського центру дитячої та 

юнацької творчості Сумської області, за роботу «Прогулянка старим 

містом»; 

Обухівську Богдану, вихованку Комунального закладу «Центр науково- 

технічної творчості учнівської молоді» Львівської міської ради, за роботу 

«Вокзал». 

 

У номінації «Портрет», (молодша група) 

Дипломом І ступеня 

Люту Дашу, вихованку Глухівського міського центру позашкільної 

освіти Сумської області, за роботу «Портрет»; 

Макаревича Андрія, вихованця Чернівецького районного будинку 

дитячої та юнацької творчості, за роботу «Мій братик Тимурчик-ласунчик». 

 

Дипломом ІІ ступеня 

Капітонову Анастасію, вихованку Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

міста Маріуполя Донецької області, за роботу «Цветущая юность». 

Дипломом ІІІ ступеня 



Капітонову Анастасію, вихованку Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

міста Маріуполя Донецької області, за роботу «Глаза василькового цвета»; 

Ужевко Анастасію, вихованку Крижопільського районного будинку 

школярів Вінницької області, за роботу «Дитячі руки славили життя»; 

Стоян Анну, вихованку Хорольського районного центру дитячої та 

юнацької області Полтавської області, за роботу «Дівчинка-весна»; 

Довганя Ростислава, вихованця Комунального закладу «Центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» Львівської міської ради, за роботу 

«Міля». 

 

У номінації «Портрет», (середня група) 

Дипломом І ступеня 

Морозову Валерію, вихованку Миколаївської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №35, за роботу «Вдалий кадр»; 

Міщенко Софію, вихованку Комунального позашкільного навчального 

закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Новомосковського району Дніпропетровської області, за роботу «У кожного 

своє щастя». 

 

Дипломом ІІ ступеня 

Юркуц Тетяну, вихованку Рахівського районного центру науково-

технічної творчості Закарпатської області, за роботу «Мрія»; 

Мащенко Ростислава, вихованця Станції юних техніків міста Миколаєва, 

за роботу «Квіти України». 

 

Дипломом ІІІ ступеня 

Крячка Артема, вихованця Центру дитячої та юнацької творчості міста 

Черкаси, за роботу «Малята»; 

Жалай Івана, вихованця Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села 

Грудки Камінь-Каширського району Волинської області, за роботу «Газда»; 

Ништу Владиславу, вихованку Хмельницького палацу творчості, за 

роботу «Валерія»; 

Наконечного Олексія, вихованець Станції юних техніків-Центру науково 

технічної творчості молоді Дніпровського району міста Києва, за роботу 

«Однокласниця». 

 

У номінації «Портрет», (старша група) 

Дипломом І ступеня 

Бігайло Софію, вихованку Комунального закладу «Центр науково- 

технічної творчості учнівської молоді» Львівської міської ради, за роботу 

«Дорога додому»; 

Високос Анну, вихованку Херсонського центру позашкільної роботи, за 

роботу «Усміхнене сонечко»; 

Броду Василя, вихованця Чортківської загальноосвітньої школи №7 

Тернопільської області, за роботу «Сусід». 



Дипломом ІІ ступеня 

Андріанову Дарину, вихованку Луцької гімназії №4 імені Модеста 

Левицького, за роботу «Люблю життя»; 

Броду Василя, вихованця Чортківської загальноосвітньої школи №7 

Тернопільської області, за роботу «Портрет Бабусі». 

 

Дипломом ІІІ ступеня 

Ткаченко Олену, вихованку Сумської районної станції юних техніків, за 

роботу «Ловіть своє щастя»; 

Мицька Мирослава, вихованця Закарпатського обласного центру 

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

Авлиякулову Кристину, вихованку Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді міста Маріуполя, за роботу «Тимоша». 

 

У номінації «Макрозйомка», (молодша група) 

Дипломом І ступеня 

Лешкович Марію, вихованку Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти» міста Самбора Львівської області, за роботу 

«Ромашковий рай». 

 

У номінації «Макрозйомка», (середня група) 

Дипломом І ступеня 

Чуб Маргариту, вихованку Комунального позашкільного навчального 

закладу «Центр науково-технічної творчості» Дніпропетровської області, за 

роботу «Після дощу». 

Дипломом ІІ ступеня 

Столяр Ангеліну, вихованку Писарівської неповної середньої 

загальноосвітньої школи Дніпропетровської області, за роботу «Мить-і ціле 

житя…». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Підлісну Настю, вихованку Кам`янець-Подільської філії Хмельницького 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

«Окатий». 

У номінації «Макрозйомка», (старша група) 

Дипломом І ступеня 

Вергун Діану, вихованку Кам`янець-Подільської філії Хмельницького 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

«В пошуках нектару»; 



Дейнегу Анастасію, вихованку Вищого професійного училища 

Житомирського державного технічного університету, за роботу «Краса 

природи»; 

Василенко Аліну, вихованку Комунального закладу освіти «Навчально-

виховного комплексу №131» міста Дніпропетровська, за роботу 

«Трудівниця». 

 

Дипломом ІІ ступеня 

Шимченко Віталіну, вихованку Таращанського навчально-виховного 

комплексу «Гімназія «Ерудит» Київської області, за роботу «Діамант». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Хватова Олександра, вихованця Карлівської районної станції юних 

техніків Полтавської області , за роботу «Парашутики летять». 

 

У номінації «Я патріот України!» 

Тарасенко Тетяну, вихованку Любомльської станції юниї техніків 

Волинської області, за роботу «Тато повернувся!»; 

Білоконь Владислава, вихованця Погребищівського районного Будинку 

художньо-технічної творчості дітей Вінницької області, за роботу 

«Подарунок від лелеки»; 

Гапонову Дарину, вихованку Загальноосвітньої школи № 64 міста 

Маріуполя Донецької області, за роботу «Все у наших руках»; 

Соколову Надію, вихованку Кременчуцького міського Будинку дитячої 

та юнацької творчості Полтавської області, за роботу «Нескорена сила духу»; 

Ковалевич Мар`яну, вихованку Центру позашкільної роботи Жовтневого 

району Миколаївської області, за роботу «Польові красуні»; 

Штурмак Артура, вихованця Луганської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Петрівської районної ради Кіровоградської області, за роботу 

«Гарбузи зберемо з братом не дістануться дівчатам»; 

Васильченко Юлію, вихованку Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№8 міста Котовськ Одеської області, за роботу «Моя Україно». 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

директора з навчально-виховної роботи – Педоренко О.В. 

 

 

Директор                                                                                                 Г.А. Шкура 
 


