
Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«28» травня 2015 р. № 40

Про підсумки проведення Всеукраїнського
заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів 
«Моя країна – Україно!»

Відповідно  до  наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України  №  936  від
14.08.2014  р.  «Про  затвердження  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних
організаційно-масових заходів з  дітьми та учнівською молоддю на 2014/2015
навчальний  рік  за  основними  напрямами  позашкільної  освіти»  у  2014  році
вперше  було  проведено  Всеукраїнський  заочний  конкурс  робіт  юних
фотоаматорів «Моя країна – Україно!».

Метою  конкурсу  стали  пошук  та  розкриття  нових  юних  талантів,
формування  в  учнівської  молоді  активної  життєвої  позиції,  готовності  брати
участь  у  суспільному  і  культурному  житті  країни,  розвитку  пізнавальної  та
творчої діяльності дітей, формування екологічної культури.

За  умовами  конкурсу  передбачено  виявлення,  популяризацію  та
пропаганду  кращих  робіт  юних  фотоаматорів,  подальший  розвиток
фотоаматорства серед учнівської молоді, зокрема розміщення на сайті НЕНЦ та
на  сторінках  науково-художнього журналу  для  дітей  та  юнацтва  «Паросток»
тощо.

На конкурс юних фотоаматорів «Моя країна – Україно!» було надіслано
понад  1650  робіт  з  18  областей  України:  Волинської,  Дніпропетровської,
Донецької,  Житомирської,  Закарпатської,  Запорізької,  Івано-Франківської,
Київської,  Кіровоградської,  Львівської,  Миколаївської,  Полтавської,  Сумської,
Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Чернівецької, Чернігівської. 

Конкурс проводився за наступними номінаціями: портрет, пейзаж, фото
рослин,  фото тварин,  жанрове фото,  позажанрове фото та  експериментальне
фото в молодшій (7-10 р.), середній (11-14 р.), (15-18р.) вікових групах.

Журі  конкурсу  відмічено  високий  рівень  виконання  конкурсних  робіт
учасниками всіх вікових категорій.

На підставі підсумкового рішення журі конкурсу
НАКАЗУЮ:

І. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України у номінації 
«Жанрове фото»:
 за зайняте І місце 
молодша вікова група 

1. Коваленко Софію, вихованку гуртка комунального навчального закладу
«Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»  Кіровоградської  міської  ради
Кіровоградської області;



2. Кравченка  Сергія,  вихованця  гуртка  "Талановита  малеча"  Центру
технічної  творчості  та  професійної  орієнтації  шкільної  молоді
Дарницького району м. Києва.

середня вікова група
1. Орлову  Поліну,  вихованку  гуртка  Клубу юних техніків «Кварц»

м.Чернівців Чернівецької області;
2. Мінакову Тетяну, вихованку гуртка  Миколаївського районного Будинку

творчості учнів Миколаївського району Миколаївської області.
старша вікова група

1. Крафт  Анну,  вихованку  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді.

за зайняте ІІ місце 
молодша вікова група

1. Вихованців  гуртка  «Кольорові  долоньки»  комунального  навчального
закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області;

2. Цапок Дарію, вихованку гуртка «Екологічний дизайн»    Бережанського
районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Тернопільської області;

3. Кам’янецьку  Яну,  вихованку  гуртка  «Лісовичок»   Центру  дитячої  та
юнацької  творчості  «Гармонія»  м.  Кривого  Рогу  Дніпропетровської
області;

4. Осадчого Ярослава, учня 2 класу Криворізької загальноосвітньої школи
№ 84 Дніпропетровської області;

5. Портяну Поліну, ученицю Комсомольської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 4 Полтавської області.

середня вікова група
1. Бакрів  Діану,  вихованку  гуртка  комунального  закладу  «Чернівецький

обласний центр  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді»  на  базі
обласного  навчально-реабілітаційного  центру  №1  (діти  з  порушенням
слуху);

2. Білоуса Михайла, учня загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів №1 імені
Т.Г.  Шевченка з  поглибленим вивченням іноземних мов  м.  Бердичева
Житомирської області;

3. Ніколаєсі Аріну, вихованку гуртка комунального закладу «Чернівецький
обласний центр  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді»  на  базі
Великокучурівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів
Великокучурівської сільської ради Сторожинецького району Чернівецької
області;

4. Зорніка  Зіновія, вихованця гуртка «Пізнай себе» Києво-Святошинського
районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Київської області;

5. Ништу Владиславу, вихованку гуртка   Палацу творчості дітей та юнацтва
м. Хмельницького Хмельницької області;

6. Ляшенко  Софію,  ученицю  Комсомольського  навчально-виховного
комплексу ім. Л. І. Бугаєвської Полтавської області;

7. Євтушенка Андрія, вихованця Тернопільського обласного комунального
центру науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді.



старша вікова група
1. Хомич  Єлизавету, ученицю  Комсомольського навчально-виховного

комплексу ім. Л.І. Бугаєвської Полтавської області;
2. Закржевського  Максима,  вихованця  гуртка  «Туристсько-краєзнавчий»

Енергодарського  центру  туризму,  краєзнавства  та  спорту  Запорізької
області;

3. Мороз  Юлію,  вихованку  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді;

4. Пашко  Ульяну,   вихованку  Тернопільського  обласного  комунального
центру науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді;

5. Пушкову  Анастасію, вихованку  гуртка  Клубу  юних  техніків  «Кварц»
м.Чернівців Чернівецької області.

за зайняте ІІІ місце:
молодша вікова група
1. Голощапова Захара, вихованця Костянтинівського ліцею із ЗШ І-ІІ 

ступенів Донецької області;
2.  Варваринець Валерію, вихованку гуртка Хустської районної станції юних

натуралістів Закарпатської області;
3. Шевчук Дарину, ученицю  Криворізької загальноосвітньої школи № 128 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області;
4. Тараненко Софію, ученицю навчально-виховного комплексу 

«Кіровоградський колегіум –спеціалізований загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад-центр 
естетичного виховання» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області;

5. Тупчія Ігоря, вихованця Таращанського районного центру творчості дітей 
та юнацтва «Веселка» Київської області;

6. Громову Дарину, вихованку Києво-Святошинського районного центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Київської області;

7. Христенко Злату, ученицю навчально-виховного комплексу «Гімназія-
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4» м. Світловодська 
Кіровоградської області;

8. Гонтар Ярославу, ученицю загальноосвітньої школи №5, вихованку 
комунального Центру дитячої та юнацької творчості м. Слов’янська 
Донецької області;

9. Зубовича Антона, учня Корнинського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І ступеня – гімназія» Попільнянського району 
Житомирської області;

10. Слободенюка Владислава, вихованця гуртка «Юні друзі природи» 
Житомирського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді.

середня вікова група
 

1. Бєлохвост Аліну,  вихованку Станції юних натуралістів м. Первомайська
Миколаївської області;

2. Дудіна Олександра, вихованця Тернопільського обласного комунального
центру науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді;



3. Монарха  Сергія,  вихованця  комунального  закладу  «Чернівецький
обласний центр  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді»  на  базі
Великокучурівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Великокучурівської сільської ради Сторожинецького району Чернівецької
області;

4. Пастарєва  Олексія,  учня   Комсомольського  навчально-виховного
комплекса ім. Л.І. Бугаєвської Полтавської області;

5. Козолуп  Соломію,  вихованку  Палацу  творчості  дітей  та  юнацтва
м.Хмельницького Хмельницької області;

6. Занько Катерину, вихованку гуртка «Флористика та фітодизайн інтер’єру»
Тернопільського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді;

7. Лиська  Богдана,  вихованця  гуртка  юних  авіаторів  Л-31  Клубу  юних
авіаторів м. Кривого Рогу Дніпропетровської області;

8. Кірішка Германа, учня навчально-виховного комплексу «Кіровоградський
колегіум  –спеціалізований  загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІІ
ступенів-дошкільний  навчальний  заклад-центр  естетичного  виховання»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області;

9. Синюк  Катерину,  ученицю  Тетильківського  навчально-виховного
комплексу Шумського району Тернопільської області.

старша вікова група

1. Мазур Христину, вихованку гуртка «Юні фотоаматори» Вишнівського 
центру творчості дітей та юнацтва Київської області;

2. Пиріг Анну, ученицю 10 класу Криворізької  загальноосвітньої школи 
№130 Криворізької міської ради Дніпропетровської області;

3. Кошолкіну Наталію, вихованку позашкільного навчального закладу Центр
дитячої та юнацької творчості Комсомольської міської ради Полтавської 
області;

4. Левченка Артема, вихованця гуртка Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру;

5. Полторака Михайла, учня 11 класу Криворізької загальноосвітньої школи 
№ 109 Криворізької міської ради Дніпропетровської області;

6. Шульгу Софію, вихованку  Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді;

7. Таткало Владиславу, ученицю загальноосвітньої школи № 9 
м.Слов’янська Донецької області, вихованку комунального закладу 
«Центр дитячої та юнацької творчості м. Слов’янська» Донецької області;

8. Невську Єлизавету, вихованку фотостудії «ІКС-позиція» комунального 
закладу Тернопільської міської ради «Станція юних техніків» 
Тернопільської області;

9. Яцевського Ярослава, вихованця дитячої відео студії «Креатив» 
Таращанського районного центру творчості дітей та юнацтва «Веселка» 
Київської області;

10. Єфремову Анну, ученицю Градизької загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів № 2 Глобинського району Полтавської області.



ІІ.  Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України у номінації 
«Натюрморт»:
за зайняте І місце: 
молодша вікова група

1. Барскову Анастасію, ученицю Дмитрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Кременчуцького району Полтавської області.

середня вікова група
1. Дудай Анну, вихованку дитячої відео студії «Креатив» Таращанського 

районного центру творчості дітей  та юнацтва  «Веселка» Київської 
області.

старша вікова група

1. Семенець Катерину,  вихованку фотостудії «ІКС-позиція» комунального 
закладу Тернопільської міської ради «Станція юних техніків» 
Тернопільської області.

за зайняте ІІ місце:
молодша вікова група

1. Громову Дарину,  вихованку гуртка Києво-Святошинського районного 
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Київської 
області.

середня вікова група

1. Талейко Тетяну,  вихованку фотостудії «ІКС-позиція» комунального 
закладу Тернопільської міської ради «Станція юних техніків»;

2. Мінакову Тетяну, вихованку Миколаївського районного Будинку творчості
учнів Миколаївської області.

старша вікова група

1. Орлюк  Іванну,  вихованку  гуртка  «Юні  фотоаматори»  Вишнівського
центру творчості дітей та юнацтва Київської області;

2. Мороз Юлію,  вихованку  Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді;

3. Радостіву  Аліну,  вихованку  гуртка  Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді;

4. Яворську  Наталію,  вихованку  фотостудії  «ІКС-позиція»  комунального
закладу  Тернопільської  міської  ради  «Станція  юних  техніків»
Тернопільської області.

за зайняте ІІІ місце:

молодша вікова група



1. Бондарчук Марію, вихованку гуртка«Юні фотоаматори»  Вишнівського 
центру творчості дітей та юнацтва Київської області;

2. Колтуновського Микиту, учня загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 
м. Комсомольська Полтавської області.

середня вікова група

1. Кратюк Аліну, вихованку гуртка «Флористика та фітодизайн інтер’єру» 
Волинського обласного еколого-натуралістичного центру, ученицю 6 
класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Жидичин Ківерцівського 
району Волинської області;

2. Джуму Аміна, учня навчально-виховного комплексу «Кіровоградський 
колегіум – спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів-дошкільний навчальний заклад-центр естетичного виховання» 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області.

 
старша вікова група

1. Цалиган  Євгенію,  вихованку  гуртка  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного центру;

2. Данилову Анастасію,  ученицю 11 класу Криворізької  загальноосвітньої
школи № 65 Криворізької міської ради Дніпропетровської області;

3. Герасимюк Лілію, ученицю середньої загальноосвітньої школи № 15  
м. Хмельницького Хмельницької області;

4. Крафт  Анну,  вихованку  гуртка  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді; 

5. Редчук Анастасію, вихованку гуртка Полтавського еколого-
натуралістичного центру;

6. Гордій Юліану, вихованку фотостудії «ІКС-позиція» комунального 
закладу Тернопільської міської ради «Станція юних техніків» 
Тернопільської області;

7. Мазур Христину, вихованку  гуртка «Юні фотоаматори» Вишнівського 
центру творчості дітей та юнацтва Київської області.

ІІІ .  Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України у номінації 
«Пейзаж»:
за зайняте І місце:
старша вікова група

1. Ковальчук Аліну, вихованку гуртка «Юні фотоаматори» Вишнівського 
центру творчості дітей та юнацтва Київської області.

за зайняте ІІ місце:

старша вікова група

1. Пушкову  Анастасію, вихованку гуртка Клубу юних техніків «Кварц» 
м.Чернівців Чернівецької області;



2. Бондаренко Анну, вихованку дитячої відео студії «Креатив» 
Таращанського районного центру творчості дітей та юнацтва  «Веселка» 
Київської області.

за зайняте ІІІ місце:
старша вікова група

1. Кащенко  Анастасію,  ученицю  Комсомольського  навчально-виховного
комплекса ім. Л. І. Бугаєвської Полтавської області;

2. Бабенко Тетяну, ученицю Новоселицької  загальноосвітньої  школи І-ІІ
ступенів Попільнянського району Житомирської області;

3. Бердар Оксану,  вихованку  Тячівського  районного  еколого-
натуралістичного центру Закарпатської області;

4. Цалиган Євгенію, вихованку гуртка Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру;

5. Чічканову Алісу, ученицю Комсомольської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 4 з поглибленим вивченням англійської мови Полтавської 
області;

6. Корицьку Альону, вихованку гуртка «Юні фотоаматори» Вишнівського 
центру творчості дітей та юнацтва Київської області.

ІV. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України у номінації 
«Портрет»: 
за зайняте І місце: 
молодша вікова група

1. Цуканова Глєба, учня навчально-виховного комплексу «Кіровоградський
колегіум  –  спеціалізований  загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІІ
ступенів-дошкільний навчальний заклад-центр естетичного виховання»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області;

середня вікова група
1. Мінакову Тетяну, вихованку Миколаївського районного Будинку творчості

учнів Миколаївської області;
2. Болоцьку  Яніну,  вихованку  гуртка  Борзнянського  районного  Будинку

дитячої та юнацької творчості Чернігівської області;
старша вікова група

1. Пушкову  Анастію,  вихованку  гуртка  Клубу юних  техніків  «Кварц»  м
Чернівців Чернівецької області;

2. Цалиган  Євгенію,  вихованку  гуртка  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного центру;

за зайняте ІІ місце:
молодша вікова група

1. Бурлаченка Ярослава, учня  навчально-виховного комплексу 
«Кіровоградський колегіум –спеціалізований загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад-центр 
естетичного виховання» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області;



2. Філінюк Регіну, вихованку гуртка комунального навчального закладу 
«Центр дитячої та юнацької творчості» Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області;

середня вікова група
1. Марченка Владислава, вихованця гуртка комунального закладу Сумської 

обласної ради - обласний центр позашкільної освіти та роботи з 
талановитою молоддю;

2. Бєлохвост Аліну, вихованку гуртка Станції юних натуралістів 
м.Первомайська Миколаївської області;

3. Кокошу Лізу, вихованку дитячої відео студії «Креатив» Таращанського 
районного центру творчості дітей та юнацтва «Веселка» Київської 
області;

4. Фокшека Олександра, вихованця Путильського районного центру дитячої
та юнацької творчості Чернівецької області;

5. Шевченко Євгенію, ученицю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 
Ніжинської міської ради Чернігівської області;

6. Кобця Тараса, учня Тетильківського навчально-виховного комплексу 
Шумського району Тернопільської області;

7. Калмикову Альону, вихованку гуртка «Юні фотоаматори» Вишнівського 
центру творчості дітей та юнацтва Київської області;

8. Довжанин Дарину, вихованку гуртка Хустської районної станції юних 
натуралістів Закарпатської області;

9. Заїку Євгенія, вихованця гуртка «Юні фотоаматори» Вишнівського  
центру творчості дітей та юнацтва Київської області.

старша вікова група
1. Погорільця  Василя,  вихованця  фотостудії  «ІКС-позиція»  комунального

закладу  Тернопільської  міської  ради  «Станція  юних  техніків»
Тернопільської області;

2. Стужук  Тетяну, ученицю  Миропільської  гімназії  Романівського  району
Житомирської області;

3. Гарець  Дарью,  вихованку  гуртка  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді.  

за зайняте ІІІ місце:
молодша вікова група 
1. Сергєєва  Богдана,  вихованця  гуртка  комунального навчального закладу

«Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»  Кіровоградської  міської  ради
Кіровоградської області;

2. Цуканова Глєба, учня  навчально-виховного комплексу «Кіровоградський
колегіум  –  спеціалізований  загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІІ
ступенів - дошкільний навчальний заклад-центр естетичного виховання»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області; 

3. Бондарчук Марію,  вихованку гуртка «Юні  фотоаматори» Вишнівського
центру творчості дітей та юнацтва Київської області;

4. Гуцуляк  Дар'ю,  вихованку  гуртка  Миколаївського  районного  Будинку
творчості учнів Миколаївської області;

5. Коваленко Софію, вихованку комунального навчального закладу «Центр
дитячої  та  юнацької  творчості»  Кіровоградської  міської  ради
Кіровоградської області;



6. Малейчик Олександру, ученицю Комсомольської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів  №  2  з  поглибленим  вивченням  математики  Полтавської
області;

7. Кравченка Сергія, вихованця ТО "Талановита малеча" Центру технічної
творчості та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району
м. Києва;

8. Шевчук  Ангеліну,  ученицю  навчально-виховного  комплексу
«Кіровоградський  колегіум  -  спеціалізований  загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад - центр
естетичного  виховання»  Кіровоградської  міської  ради  Кіровоградської
області;

9. Цимбалюк  Анастасію,  ученицю  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
№4  з  поглибленим  вивченням  англійської  мови  м.  Комсомольська
Полтавської області;

10.Мамчур  Оксану,  ученицю  Тернопільської  спеціалізованої  школи  I-III
ступенів  № 5  з  поглибленим вивченням іноземних мов  Тернопільської
міської ради Тернопільської області.

середня вікова група
1. Калмикову Альону, вихованку гуртка «Юні фотоаматори» Вишнівського

центру творчості дітей та юнацтва Київської області;
2. Довжанин  Дарину, вихованку  гуртка  Хустської  районної  станції  юних

натуралістів Закарпатської області;
3. Горденко Наталію, вихованку гуртка комунального навчального закладу

«Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»  Кіровоградської  міської  ради
Кіровоградської області;

4. Шуліченка  Максима,  учня  8-Б  класу  Криворізької  загальноосвітньої
школи № 130 Дніпропетровської області;

5. Литовченка  Артема,  вихованця  дитячої  відео  студії  Таращанського
районного  центру  творчості  дітей  та  юнацтва  «Веселка»  Київської
області; 

6. Нагорну  Єву,  ученицю   загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  10
Ніжинської міської ради Чернігівської області;

7. Островського  Романа,  ученицю  навчально-виховного  комплексу
«Кіровоградський  колегіум  -  спеціалізований  загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад - центр
естетичного  виховання»  Кіровоградської  міської  ради  Кіровоградської
області; 

11.Школьного Володимира, вихованця відео студії «Креатив» Таращанського
районного  центру  творчості  дітей  та  юнацтва  «Веселка»  Київської
області;

12.Шишоліка  Адама,  вихованця  гуртка  «Туристичний»  Маневицького
районного центру творчості дітей та юнацтва Волинської області;

13.Коваленко Софію, вихованку гуртка комунального навчального закладу
«Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»  Кіровоградської  міської  ради
Кіровоградської області;

14.Синюк  Катерину,  ученицю  Тетильківського  навчально-виховного
комплексу Шумського району Тернопільської області.



старша вікова група

1. Кісіль Анастасію, вихованку Охтирського міського центру позашкільної
освіти-Мала академія наук учнівської молоді Сумської області;

2. Мойсову  Олександру,  вихованку  Клубу юних  техніків  «Кварц»
м.Чернівців Чернівецької області;

3. Шеремет Анастасію, ученицю Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 9 імені Михайла Коцюбинського Чернігівської міської ради
Чернігівської області;

4. Солодовникову Марію, ученицю 11 класу  Криворізької загальноосвітньої
школи №128 Дніпропетровської області;

5. Семенець  Катерину, вихованку  фотостудії  «ІКС-позиція»  комунального
закладу  Тернопільської  міської  ради  «Станція  юних  техніків»
Тернопільської області;

6. Яремчук  Ольгу,   вихованку  фотостудії  «ІКС-позиція»  комунального
закладу  Тернопільської  міської  ради  «Станція  юних  техніків»
Тернопільської області.

V. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України у номінації «Фото 
рослин»:
 за зайняте І місце: 
молодша вікова група

1. Ткаченко Анастасію, вихованку комунального закладу Центр дитячої та 
юнацької творчості Кіровоградської міської ради Кіровоградської області.

середня вікова група
1. Панченко Софію, ученицю 8 класу комунального закладу «Юр'ївська 

багатопрофільна загальноосвітня школа» Приморського району 
Запорізької області;

старша вікова група

1. Штепенко Дарію, вихованку гуртка Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді.

за зайняте ІІ місце:

молодша вікова група

1. Кравченко Наталію, ученицю Козелецької гімназії № 1 Козелецької 
міської ради Чернігівської області;

2. Гуцуляк Дар'ю,  вихованку гуртка Миколаївського районного Будинку 
творчості учнів Миколаївської області;

3. Канаряна Тимофія, учня  комунального закладу «Навчально-виховний 
комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 34 - економіко-правовий 
ліцей «Сучасник» - дитячо-юнацький центр» Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області;



середня вікова група
1. Степуру Анастасію, ученицю Козелецької гімназії № 1 Козелецької 

міської ради Чернігівської області;
2. Фесенко Валерію, вихованку  гуртка Борзнянського районного Будинку 

дитячої та юнацької творчості Чернігівської області;
3. Келемен Дарину, вихованку гуртка  Хустської районної станції юних 

натуралістів Закарпатської області;
4. Федоренко Анну, ученицю Козелецької гімназії № 1 Козелецької міської 

ради Чернігівської області;
5. Занько Катерину, вихованку гуртка «Флористика та фітодизайн інтер’єру»

Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді.

старша вікова група

1. Орлову Поліну, вихованку Клубу юних техніків «Кварц» м. Чернівці 
Чернівецької області;

2. Пашкевича Павла, вихованця гуртка «Флористика»  Скалатського будинку
школярів  Підволочиського району Тернопільської області;

3. Гевко Оксану, вихованку фотостудії «ІКС-позиція» комунального закладу 
Тернопільської міської ради «Станція юних техніків» Тернопільської 
області;

4. Фесенко Валерію, вихованку Борзнянського районного Будинку дитячої 
та юнацької творчості Чернігівської області.

за зайняте ІІІ місце:

молодша вікова група

1. Богатирьову Марію, ученицю  Комсомольського навчально-виховного 
комплексу ім. Л.І. Бугаєвської Полтавської області;

2. Митько Марію, ученицю Козелецької гімназії № 1 Козелецької міської 
ради Чернігівської області;

3. Березнай Марію, вихованку гуртка Виноградівського районного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської області;

4. Логвіненко Софію, ученицю 4 класу Криворізької загальноосвітньої 
школи № 128 Криворізької міської ради Дніпропетровської області;

5. Тимошенко Юліанну, ученицю спеціалізованої загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням іноземних мов Чернігівської 
міської ради Чернігівської області;

6. Кравченка Сергія, вихованця гуртка ТО «Талановита малеча» Центру 
технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді 
Дарницького району м. Києва. 

середня вікова група
1. Федчук Юлію, вихованку гуртка Володимир-Волинського Центру 

позашкільної освіти Волинської області;



2. Шимон Аліну, вихованку Хустської районної станції юних натуралістів 
Закарпатської області;

3. Помаранську Оксану, вихованку Хмельницького Палацу творчості дітей 
та юнацтва Хмельницької області;

4. Кніжинцеву Марину, вихованку Борзнянського районного Будинку 
дитячої та юнацької творчості Чернігівської області;

5. Ковпак Катерину, вихованку гуртка  «Пролісок» комунального 
позашкільного навчального закладу «Центр дитячої  та юнацької 
творчості «Ріднокрай» м. Кривого Рогу Дніпропетровської області;

6. Гацкан  Дар’ю, вихованку гуртка  «Юний  фотоаматор»Дніпровської  
загальноосвітньої  школи  І -ІІІ ступенів Білозерського району 
Херсонської області.

старша вікова група

1. Бабенко Тетяну, ученицю Новоселицької загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів Попільнянського району Житомирської області;

2. Цалиган Євгенію, вихованку гуртка Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру;

3. Чічканову Алісу, ученицю Комсомольської загальноосвітньої школи І - ІІІ 
ступенів №4 з поглибленим вивченням англійської мови Полтавської 
області;

4. Пашко Ульяну, вихованку Тернопільського обласного комунального 
центру науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді;

5. Соколюк Наталю, ученицю 11 класу комунального закладу «Юр'ївська 
багатопрофільна загальноосвітня школа» Приморського району 
Запорізької області;

6. Романчук Валерію, вихованку Хмельницького Палацу творчості дітей та 
юнацтва.

VI. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України у номінації «Фото 
тварин»:

 за зайняте І місце:

 молодша вікова група
1. Модлінського Ернеста, вихованця дитячої відеостудії «Креатив» 

Таращанського районного центру творчості дітей та юнацтва «Веселка» 
Київської області.

середня вікова група
1. Слободенюк Марію, вихованку гуртка «Кадр» Миколаївського районного 

Будинку творчості учнів Миколаївського району Миколаївської області.
старша вікова група

1. Крафт  Анну,  вихованку  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді.

за зайняте ІІ місце:
молодша група



1. Пономаренка Артема, вихованця гуртка Васильківського міського Центру 
дитячої та юнацької творчості Київської області;

2. Курінську Оксану, вихованку гуртка Борзнянського районного Будинку 
дитячої та юнацької творчості Чернігівської області;

3. Колтуновського Микиту, учня загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 
м. Комсомольська Полтавської області.

середня вікова група
1. Фокшека Олександра, вихованця Путильського районного центру дитячої 

та юнацької творчості Чернівецької області;
2. Заболотну Юлію, вихованку гуртка «Юні мікологи» комунального 

закладу «Міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді Луцької міської ради» Волинської області;

3. Довгошию Юлію, вихованку гуртка «Юні квітникарі» Скалатського 
будинку школярів Підволочиського району Тернопільської області.

старша вікова група
1. Корицьку Альону, вихованку гуртка «Юні фотоаматори» Вишнівського 

центру творчості дітей та юнацтва Київської області;
2. Сергєєва Богдана, вихованця комунального навчального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості» Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області;

3. Бабенко Вікторію, ученицю Комсомольської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №4 з поглибленим вивченням англійської мови Полтавської 
області.

за зайняте ІІІ місце:
молодша вікова група

1. Бондарчук Марію, вихованку гуртка «Юні фотоаматори» Вишнівського 
центру творчості дітей та юнацтва Київської області;

2. Цуканова Глєба, учня  навчально-виховного комплексу «Кіровоградський
колегіум  –  спеціалізований  загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІІ
ступенів-дошкільний  навчальний  заклад-центр  естетичного  виховання»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області;

3. Тимошенко Юліанну, ученицю спеціалізованої загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов Чернігівської 
міської ради Чернігівської області;

4. Кучер Вікторію, ученицю 2 класу Криворізької загальноосвітньої школи 
№128 Криворізької міської ради Дніпропетровської області;

5. Адаменко Софію, вихованку гуртка «Юний еколог» Центру технічної 
творчості та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району 
м. Києва.

середня вікова група
1. Бакрів Діану, вихованку комунального закладу «Чернівецький обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді» на базі обласного 
навчально-реабілітаційного центру №1;

2. Аврамчук Катерину, ученицю 9 класу Криворізької загальноосвітньої 
школи №89  Криворізької міської ради Дніпропетровської області;

3. Гончарову Катерину, ученицю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10
Ніжинської міської ради Чернігівської області;



4. Панченко Софію, ученицю 8 класу комунального закладу «Юр’ївська 
багатопрофільна загальноосвітня школа» Приморського району 
Запорізької області;

5. Школьного Володимира, вихованця дитячої відео студії «Креатив» 
Таращанського районного центру творчості дітей та юнацтва «Веселка» 
Київської області;

6. Гайдамаху Ірину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 
Скалатського будинку школярів Підволочиського району Тернопільської 
області.

старша вікова група
1. Цалиган  Євгенію,  вихованку  гуртка  Полтавського  обласного  еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді;
2. Мартинюка  Богдана,  вихованця  гуртка  «Квітникарі-аранжувальники»

Волинського обласного еколого-натуралістичного центру;
3. Пушкову Анастасію, вихованку Клубу юних техніків «Кварц»

 м. Чернівців Чернівецької області;
4. Яремчук  Ольгу,  вихованку  фотостудії  «ІКС-позиція»  комунального

закладу  Тернопільської  міської  ради  «Станція  юних  техніків»
Тернопільської області;

5. Невську  Єлизавету,  вихованку  фотостудії  «ІКС-позиція»  комунального
закладу Тернопільської  міської  ради  «Станція  юних  техніків»
Тернопільської області;

6. Сердюка  Миколу,  вихованця  гуртка  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді.

VII.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України у номінації
«Позажанрове фото та експериментальне фото (із застосуванням програми
Adobe Photoshop)»:

за зайняте І місце:

молодша вікова група: 
1. Ліщишина Олександра, вихованця гуртка Вишнівського центру творчості

дітей та юнацтва Київської області.

середня вікова група:
1. Луцюка Володимира, вихованця Тернопільського обласного комунального

центру науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді.

старша вікова група:
1. Матвієнко Анастасію, виховану гуртка «Юні фотоаматори» Вишнівського

центру творчості дітей та юнацтва Київської області.

за зайняте ІІ місце:

молодша вікова група
 



1. Вихованців  гуртка  «Кольорові  долоньки»  комунального  навчального
закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області;

2. Тупчія  Ігоря,  вихованця дитячої  відео  студії  «Креатив»  Таращанського
районного  центру  творчості  дітей  та  юнацтва  «Веселка»  Київської
області;

3. Романюк  Марію,  вихованку  гуртка  Києво-Святошинського  районного
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Київської
області.

середня вікова група

1. Волочай Дар'ю,  ученицю Комсомольської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ
ступенів  №  2  з  поглибленим  вивченням  математики  Комсомольської
міської ради Полтавської області.

старша вікова група

1. Радостіву Аліну, вихованку  гуртка  Полтавського обласного еколого
натуралістичного центру учнівської молоді;

2. Дерев'янко Анастасію, вихованку гуртка Центру дитячої та юнацької 
творчості Комсомольської міської ради Полтавської області.

за зайняте ІІІ місце:

молодша вікова група

1. Барскову Анастасію, ученицю Дмитрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Кременчуцького району Полтавської області;

2. Кузнєцову  Наталію,  ученицю  навчально-виховного  комплексу
«Кіровоградський  колегіум  –  спеціалізований  загальноосвітній
навчальний  заклад  І-ІІІ  ступенів-дошкільний  навчальний  заклад-центр
естетичного  виховання»  Кіровоградської  міської  ради  Кіровоградської
області;

3. Йолтуховського Матвія, учня Комсомольської загальноосвітньої школи І-
ІІІ  ступенів  №2  з  поглибленим  вивченням  математики  Полтавської
області.

середня вікова група

1. Сідорову  Алісу,  вихованку  комунального  закладу  «Навчально-виховне
об’єднання № 32 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів,
позашкільний  центр  «Школа  мистецтв»  Кіровоградської  міської  ради
Кіровоградської області; 

2. Ткачук  Валерію,  вихованку  гуртка   «Пролісок»  комунального  закладу
позашкільний навчальний заклад «Центр дитячої  та юнацької творчості
«Ріднокрай» м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.



старша вікова група
1. Орлюк  Іванну,  вихованку  гуртка  «Юні  фотоаматори»  Вишнівського

центру творчості дітей та юнацтва Київської області;
2. Хомич  Єлизавету,  ученицю  Комсомольського навчально-виховного

комплексу ім. Л.І. Бугаєвської Полтавської області;
3. Гордій  Юліану,  вихованку  фотостудії  «ІКС-позиція»  комунального

закладу  Тернопільської  міської  ради  «Станція  юних  техніків»
Тернопільської області;

4. Фесенко Валерію,  вихованку  гуртка  Борзнянського  районного  Будинку
дитячої та юнацької творчості Чернігівської області.

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук
професор В. В. Вербицький


