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Про підсумки проведення Всеукраїнського  

заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів 

«Моя країна – Україна!» 

 

Згідно з Планом всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік за основними напрямами 

позашкільної освіти у 2017 році було проведено Всеукраїнський заочний 

конкурс робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україна!» 

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 було надіслано понад 1099 робіт з усіх областей України. 

Конкурс проводився за наступними номінаціями: репортажний портрет 

(«номінація ім. В. В. Мельнічука»), репортажний портрет, пейзаж, жанрове 

фото, позажанрове фото, натюрморт, живий світ а також пам’ятки архітектури в 

молодшій (7-10 р.), середній (11-14 р.), старшій (15-18р.) вікових групах. 

Журі конкурсу відмітили високий рівень виконання конкурсних робіт 

учасниками всіх вікових категорій. Разом з тим, за висновками журі, окремі 

учасники конкурсу не дотримались вимог при оформленні робіт, тому це 

унеможливлює нагородити їх. На підставі підсумкового рішення журі конкурсу 

 

НАКАЗУЮ: 

 

Нагородити Дипломом І-ІІІ ступеня Національного еколого-

натуралістичного центру Міністерства освіти і науки України переможців 

Всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна – 

Україна!» за списком згідно з додатком 1. 

Додатки на 39 сторінках. 

 

 

Директор, 

доктор педагогічних наук,  

професор      В. В. Вербицький 



Додаток 1 до 

наказу НЕНЦ 

№ 36 від 27.03.2018 р. 

 

І. Нагороджуються Дипломом І ступеня переможці 

Всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна 

– Україна!» у номінації «Жанрове фото»: 

 

молодша вікова група 

1. Костенко Маргарита, вихованка Первомайської станції юних натуралістів 

Миколаївської області, назва роботи «Яке смачне молоко» (98 балів); 

2. Федорчук Дарія, учениця Дубенської спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов Рівненської 

області, назва роботи «Любовi всi покірні» (98 балів). 

 

середня вікова група 

1. Єрмолаєва Анастасія, вихованка комунального закладу «Волноваський 

районний будинок дитячої творчості» Донецької області, назва роботи 

«Бережи Україну» (100 балів); 

2. Гевко Софія, вихованка фотостудії «ІКС-позиція» комунального закладу 

Тернопільської міської ради «Станція юних техніків» Тернопільської області, 

назва роботи «Юна гончарка» (99 балів); 

3. Середа Карина , вихованка гуртка «Екологічна стилістика», позашкiльного 

комунального навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» 

Бережанської мicької ради Тернопільської області, назва роботи «Дівчина з 

яблуком» (99 балів); 

4. Приходько Катерина, вихованка Києво-Святошинського районного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Київської області, назва 

роботи «Екологічний транспорт» (98 балів); 

5. Середа Яна, вихованка позашкiльного навчального комунального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчостi» Бережанської мicької ради 

Тернопільської області, назва роботи «Україночка» (98 балів); 

6. Гурко Христина, вихованка позашкiльного навчального комунального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчостi» Бережанської мicької ради 

Тернопільської області, назва роботи «Дівчина з лупою» (95 балів); 

7. Давиденко Андрій Олегович, село Добронадіївка Кіровоградської області, 

назва роботи «Зелений автограф природи» (93 балів); 

8. Сніховська Ольга, учениця Судилківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Хмельницької області, назва роботи «Ой! Я ж красуня?» 

(93 бали); 



9. Цапок Дар’я, вихованка позашкiльного навчального комунального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчостi» Бережанської мicької ради 

Тернопільської області, назва роботи «Анастасія» (93 бали); 

10. Захожа Ольга, вихованка гуртка «Юні охоронці природи» Мелітопольського 

ЦЕНТУМ Запорізької області, назва роботи «Щирість» (92 бали). 

 

старша вікова група 

1. Землякова Анна, вихованка Деражнянського районного будинку творчості 

дітей та юнацтва Хмельницької області, назва роботи «Щаслива мить» 

(99 балів); 

2. Попик Юлiя, вихованка фотостудії «ІКС-позиція» комунального закладу 

Тернопільської міської ради «Станція юних техніків» Тернопільської області, 

назва роботи «Танцюють всi» (99 балів); 

3. Фiлiпiшина Христина, вихованка станції юних натуралістів м. Первомайська 

Миколаївської області, назва роботи «Я і мiй друг» (99 балів); 

4.  Зазуляк Анастасiя, вихованка фотостудії «ІКС-позиція» комунального 

закладу Тернопільської міської ради «Станція юних техніків» Тернопільської 

області, назва роботи «Дитяча турбота» (98 балів). 

 

ІІ Нагороджуються Дипломом ІI ступеня призери Всеукраїнського 

заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україна!» у 

номінації «Жанрове фото»: 

 

молодша вікова група 

1. Слободян Лаура, учениця Кам’янець-Подільської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 5 Хмельницької області, назва роботи «У колі друзів» 

(87 балів); 

2. Руденко Поліна, вихованка гуртка журналістики «Прес-центр «ТСН» 

комунального позашкільного навчального закладу «Палац дитячої та 

юнацької творчості центрально-міського району» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, назва роботи «З музикою на одній хвилі» 

(86 балів); 

3. Федорчук Дарія, учениця Дубенської спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов Рівненської 

області, назва роботи «Гаджет-залежність» (81 балів). 

 

середня вікова група 

1. Євгієнко Артур, вихованець Корнинського будинку дитячої творчості 

Попельнянського району Житомирської області, назва роботи «Краще 

працювати, ніж воювати» (88 балів); 



2. Iщенко Юлiанна, вихованка районного будинку дитячої та юнацької 

творчості Лебединської районної ради Сумської області, назва роботи «Давай 

жити дружно» (87 балів); 

3. Галяга Анна, учениця Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 5, назва роботи «Нас охороняє кінна поліція» (87 балів); 

4. Заказнюк Богдан, учень Шумського ліцею Тернопільської області, назва 

роботи «Очима ти сказав менi…» (87 балів); 

5. Стець Олександра, вихованка позашкільного навчального комунального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Бережанської мicької ради 

Тернопільської області, назва роботи «Щасливе дитинство» ( 87 балів); 

6. Воробйов Iлля, вихованець Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва 

Київської області, назва роботи «Розмова про вiчнiсть» (86 балів); 

7. Костенко Маргарита, вихованка Первомайської станції юних натуралістів, 

Миколаївської області, назва роботи «У прабабусi у селi» (86 балів); 

8. Кривуля Ольга, вихованка Княжицького навчально-виховного комплексу 

«дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад 

І-ІІІ ступенів» Звенигородської районної ради Черкаської області, назва 

роботи «Нерукотворна велич Буцького каньйону» (86 балів); 

9. Мазур Єлизавета, вихованка закладу загальної середньої освіти № 7, назва 

роботи «Осінні барви старого Кам'янця» (86 балів); 

10. Постiва Аліна Олександрівна, вихованка Княжицького навчально-виховного 

комплексу «дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів» Звенигородської районної ради Черкаської області, 

назва роботи «Мальви на березі Чорного моря» (86 балів); 

11. Сигида Анастасія, вихованка будинку дитячої та юнацької творчості 

м. Мирноград Донецької області, назва роботи «Диво природи очима 

натураліста» (86 балів); 

12. Стець Олександра, вихованка позашкільного навчального комунального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Бережанської мicької ради 

Тернопільської області, назва роботи «Політ у небо» (86 балів); 

13. Хлань Олександр, учень Колодненського навчально-виховного комплексу 

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

Колодненської сільської ради Збаразького району Тернопільської області, 

назва роботи «Я від бабусі та від дідуся втік, так і од тебе братику, втечу, та 

ще й заховаюся!» (86 балів); 

14. Коваленко Ксенія, вихованка фотостудії «ІКС-позиція» комунального 

закладу Тернопільської міської ради «Станція юних техніків» Тернопільської 

області, назва роботи «Тут теж дороги» (84 бали); 

15. Овчарук Анастасія, вихованка станції юних натуралістів м. Первомайська 

Миколаївської області, назва роботи «Співає гармонь» (84 бали). 

 

старша вікова група 



1. Легка Тетяна, вихованка екологічного центру Рівненського міського палацу 

дітей та юнацтва Рівненської області, назва роботи «Дослідження птахів під 

час їх весняної мiграцiї на Олексинських ставках» (84 бали); 

2. Чава Iрина, вихованка комунального закладу Таращанської районної ради 

«Таращанський районний центр творчості дітей та юнацтва "Веселка"» 

Київської області, назва роботи «Ну що, зiграєм?» (86 балів); 

3. Созонюк Ярослав, вихованець Рівненського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Рівненської області, назва роботи «Чоловіча розмова» 

(85 балів); 

4. Музика Світлана, вихованка Києво-Святошинського районного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Київської області, назва 

роботи «Надслучанськi краєвиди» (84 бали). 

 

ІІІ. Нагороджуються Дипломом ІІІ ступеня призери 

Всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна 

– Україна!» у номінації «Жанрове фото»: 

 

молодша вікова група 

1. Мостов Владислав, вихованець Рівненського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Рівненської області,назва роботи «Уважна слухачка» 

(76 балів); 

2. Грицаєнко Анастасія, вихованка Охтирського міського центру позашкільної 

освіти – Малої академії наук учнівської молоді Сумської області, назва 

роботи «Художниця» (75 балів); 

3. Хохлова Юлія, вихованка гуртка «Вiдеооператорiв» Старокостянтинівської 

міської станції юних технiкiв Хмельницької області, назва роботи «А 

пташечка полетiла» (75 балів); 

4. Слободян Лаура, учениця Кам'янець-Подільської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 5 Хмельницької області, назва роботи «Безмежний світ моєї 

душі» (70 балів); 

5. Слободян Лаура, учениця Кам'янець-Подільської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 5, Хмельницької області, назва роботи «Впевнений крок», 

(70 балів). 

 

середня вікова група 

1. Засенко Євгенія, вихованка Драбівського районного будинку дитячої 

творчості Драбiвської районної ради Черкаської області, назва роботи 

«Українка я маленька» (77 балів); 

2. Локтiкова Юлiя, учениця Житомирського міського колегіуму, назва роботи 

«Підспіваю голосніше» (77 балів); 



3. Малиновський Максим, учень Добронадіївської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Кіровоградської області, назва роботи «Наше щасливе 

дитинство!!!» (77 балів); 

4. Михайліченко Катерина, учениця загальноосвітньої школи № 1, назва 

роботи «Зплету віночок» (77 балів); 

5. Приходько Катерина, вихованка Києво-Святошинського районного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Київської області, назва 

роботи «Дружня родина» (76 балів); 

6. Ткачук Захар, учень Андрушківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Попільнянського району Житомирської області, назва роботи «Мрійник» 

(76 бали); 

7. Воробйова Алiса, вихованка Вишнівського центру творчості дітей та 

юнацтва Київської області, назва роботи «У гостях у чарiвника» (74 бали); 

8. Вістовська Олена, учениця загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с. Дзвинячі 

Заліщицького району Тернопільської області, назва роботи «Хотіла б я 

піснею стати» (73 бали); 

9. Галяга Анна, учениця загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 

м. Житомир, назва роботи «Вся краса риболовцi» (73 бали); 

10. Захожа Ольга, вихованка гуртка «Юні охоронці природи» ЦЕНТУМ 

м. Мелітополь Запорізької області, назва роботи «Мольфарка» (73 бали); 

11. Гордій Дмитро, вихованець комунального закладу Тернопільської міської 

ради «Станція юних техніків» Тернопільської області, назва роботи «В 

дорогу» (72 бали); 

12. Закржевська Анна, вихованка Енергодарського центру туризму, краєзнавства 

та спорту Запорізької області, назва роботи «Гримлять литаври, стяги 

пламенiють» (72 бали); 

13. Кисiль Карина, вихованка Деражнянського районного будинку творчості 

дітей та юнацтва Хмельницької області, назва роботи « Осiнь в Українi» 

(72 бали). 

 

старша вікова група 

1. М’ягкий Микита, вихованець Києво-Святошинського районного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Київської області, назва 

роботи «Пастушок» (77 балів); 

2. Криштан Ольга, вихованка Житомирського центру творчості дітей і молоді, 

назва роботи «Час» (77 балів); 

3. Сергiєнко Мелiсса, вихованка гуртка журналістики «Прес-центр «ТСН» 

комунального позашкільного навчального закладу «Палац дитячої та 

юнацької творчості центрально-міського району» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, назва роботи «Козак сьогодення» (77 балів); 

4. Ященко Вiкторiя, вихованка гуртка журналістики «Прес-центр «ТСН» 

комунального позашкільного навчального закладу «Палац дитячої та 



юнацької творчості центрально-міського району» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, назва роботи «Музичний блиск» (77 балів); 

5. Бойко Олег, вихованець гуртка «Вiдеооператорiв» Старокостянтинівської 

мicької станції юних технiкiв Хмельницької області, назва роботи «В полоні 

мрiй» (74 бали). 

 

ІV. Нагороджуються Дипломом І ступеня переможці 

Всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна 

– Україна!» у номінації «Пейзаж»: 

 

молодша вікова група 

1. Баранюк Софія, вихованка Первомайської станції юних натуралістів 

Миколаївської області, назва роботи «Тополі» (100 балів); 

2. Васильченко Даша, вихованка гуртка: «Чарівник олівець» Волноваського 

районного будинку дитячої та юнацької творчості Донецької області, назва 

роботи «Зефірне небо» (100 балів); 

3. Головчинський Артем, учень Тростянецького навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа I-II ступенів - дошкільний навчальний 

заклад» Дубенської районної ради Рівненської області, назва роботи «Озерця 

біля села» (100 балів); 

4. Довгалюк Софія, вихованка Житомирського обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді, назва роботи «Юні друзі 

природи» (100 балів); 

5. Кузик Тетяна, учениця Теребовлянської школи І-ІІІ ступенів № 2 

Тернопільської області, назва роботи «Народження дня» (100 балів); 

6. Мусат Дарія, вихованка Старосинявського будинку творчості школярів 

Старосинявської селищної ради Хмельницької області, назва роботи «Сила 

природи у її красі» (100 балів); 

7. Семчишина Софія, вихованка гуртка «Юні натуралісти» Дунаєвської СЮН 

Хмельницької області, назва роботи «Схилились верби понад ставом, із 

сумом коси розплели» (100 балів); 

8. Сидор Христина, Тернопільська область, назва роботи «Голос трембіти» 

(100 балів); 

9. Татарін Тадей, м. Тернопіль, назва роботи «Роздратоване море» (100 балів); 

10. Чулінін Михайло, вихованець станції юних натуралістів м. Первомайська 

Миколаївської області, назва роботи «Світанок на морі» (100 балів); 

11. Федорчук Дарія, учениця Дубенської спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов 

Рівненської області, назва роботи «Зимова казка» (99 балів); 

12. Білійчук Ірина, вихованка гуртка «Фотолюбителів» Старокостянтинівської 

міської станції юних техніків Хмельницької області, назва роботи «Вечір над 

Случем» (98 балів); 



13. Федорчук Дарія, учениця Дубенської спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов 

Рівненської області, назва роботи «Витівки бабусі зими» (98 балів); 

14. Клімов Роман, учень навчально-виховного комплексу «Ліцей із 

загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів» Костянтинівської міської ради 

Донецької області, назва роботи «Мій рідний край» (95 балів). 

 

середня вікова група 

1. Безбородова Єлизавета, учениця Степненського навчально-виховного 

комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний 

заклад Ямпільської районної ради Сумської області, назва роботи 

«Блискавка» (100 балів); 

2. Вербич Діана, вихованка міського Центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Чернівецької міської ради, Чернівецької області, назва 

роботи «Карпати прокидаються» (100 балів); 

3. Євгенчук Діана, вихованка еколого-натуралістичного гуртка «Пагінець», 

учениця Клесівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Клесівської 

селищної ради Сарненського району Рівненської області, назва роботи «Цар 

природи (100 балів); 

4. Сніховський Михайло, учень Судилківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Шепетівського району Хмельницької області, назва роботи 

«Літня краса під зимовим покривалом» (100 балів); 

5. Станько Ірина, учениця Теребовлянської спеціалізованої школи-ліцею 

Тернопільської області, назва роботи «Осіннє дзеркало» (100 балів); 

6.  Стець Олександра, вихованка позашкільного навчального комунального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Бережанської мicької ради 

Тернопільської області, назва роботи «А в Карпатах туман» (100 балів); 

7. Воробйова Алiса, вихованка Вишнівського центру творчості дітей та 

юнацтва Київської області, назва роботи «Місце, де можна помріяти» 

(97 балів); 

8. Іщенко Юлія, вихованка районного будинку дитячої та юнацької творчості 

Лебединської районної ради Сумської області, назва роботи «Соняшники 

край дороги тепле літечко вітали, ввись до сонця золотого жовті личка 

повертали» (95 балів); 

9. Пустовбриков Сергій, вихованець Чугуївського районного будинку дитячої 

творчості Харківської області, назва роботи «З вікна автобусу» (93 балів); 

10. Касавчук Олена, вихованка Кам'янець-Подільського навчально-виховного 

комплексу № 3 Хмельницької області, назва роботи «Вище хмар» (90 балів). 

 

старша вікова група 



1. Карпенко Яна, учениця Андрієвицької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Ємільчинської районної ради Житомирської області, назва 

роботи «Осінній ранок» (100 балів); 

2. Скопич Ілля, учень Квітневої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Попільнянського району Житомирської області, назва роботи «Світанок над 

річкою» (100 балів); 

3. Федорчук Анастасія, вихованка Старосинявського будинку творчості 

школярів Старосинявської селищної ради Хмельницької області, назва 

роботи «Літній вечір» (100 балів); 

4. Кочергін Олександр, учень навчально-виховного комплексу: «Ліцей із 

загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів» Костянтинівської міської ради 

Донецької області, назва роботи «Краса Карпатських лісів» (95 балів); 

5. Процюк Тетяна, вихованка Долинської районної станції юних техніків 

Івано-Франківської області, назва роботи «Вранішня заграва» (94 бали); 

6. Созонюк Ярослав, вихованець Рівненського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Рівненської області, назва роботи «Куточок Полісся» 

(93 бали). 

 

невизначена вікова група 

1. Ольшевський Арсеній, вихованець Черкаського районного будинку дитячої 

та юнацької творчості Черкаської області, назва роботи «Стежини Холодного 

Яру» (93 балів). 

 

V. Нагороджуються Дипломом ІІ ступеня призери Всеукраїнського 

заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україна!» у 

номінації «Пейзаж»: 

 

молодша вікова група 

1. Древетняк Михайло, учень навчально-виховного комплексу:«Ліцей із 

загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів» Костянтинівської міської ради 

Донецької області,назва роботи «Зимовий прибій» (87 бали); 

2. Мазурок Роман, учень Вербської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Дубенської районної ради Рівненської області, назва роботи «Світанок 

осені» (85 балів); 

3. Похилий Святослав, вихованець Комунального закладу Таращанської 

районної ради «Центр творчості дітей та юнацтва «Веселка» Київської 

області, назва роботи «Золото сонця» (85 балів); 

4. Стрільчук Олександр, учень Іванівської загальноосвітньої школи 

I-II ступенів Рівненської області, назва роботи «Художниця» (85 балів); 

5. Туровська Анна, вихованка Первомайської станції юних натуралістів 

Миколаївської області, назва роботи «Чисті озерні води» (85 балів); 



6. Шевченко Тетяна, вихованка Києво-Святошинського районного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Київської області, назва 

роботи «Мій рідний край» (85 балів); 

7. Костенко Маргарита, вихованка Первомайської станції юних натуралістів 

Миколаївської області, назва роботи «Південний Буг» (80 балів). 

 

середня вікова група 

1. Мадіна Поліна, вихованка комунального закладу «Касянівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікольської районної ради Донецької 

області», назва роботи «Тримає курс у небеса славетна сотня» (89 балів); 

2. Козловецька Софія, учениця Гринівецького навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний 

заклад» Любарської районної ради Житомирської області, назва роботи 

«Світанок над Случчю» (88 балів); 

3. Воробйов Iлля, вихованець Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва 

Київської області, назва роботи «Хатинка в горах» (87 балів); 

4. Чавес Гонсалес Даніела, вихованка позашкільного комунального 

навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Бережанської 

мicької ради Тернопільської області, назва роботи «Мальовниче озеро» 

(86 балів); 

5. Мосонь Євген, вихованець Долинської районної станції юних техніків 

Івано-Франківської області, назва роботи «Пахнуть лілеї» (86 балів); 

6. Верещинська Анна, вихованка гуртка «Цікава хімія» Дунаєвецької СЮН 

Хмельницької області, назва роботи «Чарівний Крим» (85 балів); 

7. Дубинська Катерина, учениця Теребовлянської спеціалізованої школи-ліцею 

Тернопільської області, назва роботи «Над землею туман пливе» (85 балів); 

8. Модлінський Ернест, вихованець Таращанського районного центру творчості 

дітей та юнацтва «Веселка» Київської області, назва роботи «Краю мій 

лелечий» (85 балів); 

9. Світличний Олексій, вихованець Покотилівської станції юних натуралістів 

Харківської районної ради Харківської області, назва роботи «Стрімкий 

Черемош» (85 балів); 

10. Стасів Аліна, вихованка комунального закладу «Центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, 

назва роботи «Скільки сосен?» (81 бали). 

 

старша вікова група 

1. Созонюк Ярослав, вихованець Рівненського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Рiвненської області, назва роботи «У дзеркалі річки» 

(89 балів); 

2. Ширінова Карина, учениця Маріупольского коледжу ДВНЗ «ПДТУ» 

Донецької області, назва роботи «Великі місця» (88 балів); 



3. Кочергін Олександр, учень навчально-виховного комплексу: «Ліцей із 

загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів» Костянтинівської міської ради 

Донецької області, назва роботи «Осінь у місті» (87 балів); 

4. Канівець Дарина, вихованка Охтирського міського центру позашкільної 

освіти - Малої академії наук учнівської молоді Сумської області, назва 

роботи « Чарівні барви осені» (85 балів). 

 

VI. Нагороджуються Дипломом ІІІ ступеня призери 

Всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна 

– Україна!» у номінації «Пейзаж»: 

 

молодша вікова група 

1 Большой Дмитро, учень Гринівецького навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Любарської районної ради Житомирської області, назва роботи 

«Гірський водоспад» (78 балів); 

2 Мельник Владислав, учень Кам'янець-Подільської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 6 Хмельницької області, назва роботи «Моє рідне село 

Супрунківці» (76 балів); 

3 Школьна Марія, вихованка Таращанського районного центру творчості дітей 

та юнацтва «Веселка» Київської області, назва роботи «Тече річечка» 

(75 балів); 

4 Білотіл Денис, учень Яринівської загальноосвітньої школи I-II ступенів 

Сарненської районної ради Рівненської області, назва роботи «Перший сніг» 

(70 балів); 

5 Горбенко Кіра, вихованка Охтирського міського центру позашкільної освіти - 

Малої академії наук учнівської молоді Сумської області, назва роботи 

«Міський парк» (70 балів); 

6 Гусарук Любомир, вихованець Тростянецького навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа I-II ступенів - дошкільний навчальний 

заклад» Дубенської районної ради Рівненської області, назва роботи «Чорне 

море» (70 балів); 

7 Кубов Денис, учень Кам'янець-Подільського навчально-виховного комплексу 

№ 14 у складі спеціалізованої загальноосвітньої школи І ступеня з 

поглибленим вивченням англійської мови та гімназії Хмельницької області, 

назва роботи «Це поле пшеничне в дитинстві моїм» (70 балів); 

8 Семенович Вікторія, вихованка Зборівського районного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді Тернопільської області, назва 

роботи « Захід сонця» (70 балів); 

9 Слободян Лаура, учениця Кам’янець-Подільської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 5 Хмельницької області, назва роботи «Мій край» (70 балів); 



10 Чекман Ярослав, вихованець гуртка «Юні друзі природи» Дунаєвецької 

СЮН Хмельницької області, назва роботи «Просторами української землі» 

(70 балів). 

 

середня вікова група 

1. Рожко Анастасія вихованка комунального закладу Кіровоградського 

ОЦЕНТУМ м. Кропивницький Кіровоградської області, назва роботи 

«Природна краса» (79 балів); 

2. Шуть Наталія, учениця Куцівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Смілянської РДА Черкаської області, назва роботи «Провісники весни» 

(78 балів); 

3. Воробйова Алiса, вихованка Вишнівського центру творчості дітей та 

юнацтва Київської області, назва роботи «Гірська річка» (77 балів); 

4. Остап’юк Артем, учень Кунчанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Теофіпольської районної ради Хмельницької області, назва роботи 

«Дзеркало небес» (77 балів); 

5. Безбородова Єлизавета, учениця Степненського навчально-виховного 

комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 

заклад Ямпільської районної ради Сумської області, назва роботи «Веселка» 

(75 балів); 

6. Воробйов Ілля, вихованець Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва 

Київської області, назва роботи «Любі Карпати» (75 балів); 

7. Івасіків Дмитро, вихованець гуртка «Технічний дизайн» Центру дитячої та 

юнацької творчості м. Бережани Тернопільської області, назва роботи 

«Веселкове море» (75 балів); 

8. Ірза Мар’яна, вихованка гуртка «Екологічний дизайн» Тернопільського 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, назва 

роботи «Моя подорож Україною. Краєвиди з гори Пікуй 2» (75 балів); 

9. Коваленко Ксенія, вихованка фотостудії «ІКС-позиція» комунального 

закладу Тернопільської міської ради «Станція юних техніків» Тернопільської 

області, назва роботи «Примхи зими» (75 балів); 

10. Сніховська Ольга, учениця Судилківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Шепетівського району Хмельницької області, назва роботи 

«Перший сніг» (75 балів); 

11. Матієшин Євген, вихованець районного будинку дитячої та юнацької 

творчості Лебединської районної ради Сумської області, назва роботи «Моє 

рідне село» (73 бали); 

12. Вістовська Олена, учениця загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с. Дзвинячі 

Тернопільської області, назва роботи «Замок Червоногород» (70 балів); 

13. Курочка Юлія, вихованка гуртка «Юні виноградарі» Дунаєвецької СЮН 

Хмельницької області, назва роботи «За мирне небо» (70 балів); 



14. Панченко Тая, вихованка гуртка «Друзі природи» РЦЕНТУМ м. Боярки 

Києво-Святошинського району Київської області, назва роботи «Краса 

рідного краю» (70 балів); 

15. Стасюк Ірина, вихованка гуртка «Фотоаматор» будинку творчості школярів 

Старосинявської селищної ради Хмельницької області, назва роботи «Тут все 

священне, все моє, бо зветься просто - Краєм рідним» (70 балів); 

16. Терещук Оксана, вихованка фотостудії «ІКС-позиція» комунального закладу 

Тернопільської міської ради «Станція юних техніків» Тернопільської області, 

назва роботи «Осінній подих» (70 балів); 

17. Терлецька Дарина, вихованка гуртка «Юні охоронці природи» Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Бережани Тернопільської області, назва 

роботи «Природа в задумі» (70 балів); 

 

старша вікова група 

1. Ширінова Карина, учениця Маріупольского коледжу ДВНЗ «ПДТУ» 

Донецької області, назва роботи «Чудова стежка» (79 балів); 

2. Коломієць Давид, с. Світанок Херсонської області, назва роботи «Чарівний 

південь» (77 балів); 

3.  Коташевська Катерина, учениця Гощанської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Рівненської області, назва роботи «Жовто-блакитна Україна» 

(76 балів); 

4. Домбровська Вероніка, учениця закладу загальної середньої освіти № 7 

м. Кам’янець-Подільського Хмельницької області, назва роботи «Жовто-

блакитна Україна» (76 балів); 

5. Гуцалюк Максим, вихованець гуртка «Фотолюбителів» 

Старокостянтинівської міської станції юних техніків Хмельницької області, 

назва роботи «На схилах Дністра» (72 бали); 

6. Зубатова Дарина, вихованка Охтирського міського центру позашкільної 

освіти - Мала академія наук учнівської молоді Сумської області, назва роботи 

«Українське поле» (70 балів); 

7. Негуляєва Анастасія, учениця Кам'янець-Подільської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням інформатики 

Хмельницької області, назва роботи «Затишний куточок у Карпатах» 

(70 балів); 

8. Очківська Катерина, учениця Житомирської міської гімназії № 3, назва 

роботи «Мої любі Карпати» (70 балів); 

9. Палійчук Владислав, учень загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Нігин 

Хмельницької області, назва роботи «Морська бірюза» (70 балів); 

10. Попик Юлія, вихованка фотостудії «ІКС-позиція» комунального закладу 

Тернопільської міської ради «Станція юних техніків» Тернопільської області, 

назва роботи «Морська бірюза» (70 балів); 



11. Тараріна Валентина, учениця Кам'янець-Подільського ліцею Хмельницької 

області, назва роботи «Стежинами батьківщини» (70 балів). 

 

невизначена вікова група 

1. Сафронова Вероніка, с. Матвіївка Запорізької області, назва роботи «Рідне 

місто» (79 бали); 

2. Чорнодобравська Вікторія, вихованка Центру дитячої та юнацької творчості 

Корсунь-Шевченківської районної ради Черкаської області, назва роботи 

«Осіння Рось» (77 балів). 

 

VII. Нагороджуються Дипломом І ступеня переможці 

Всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна 

– Україна!» у номінації «Репортажний портрет»: 

 

молодша вікова група 

1. Седова Каролiна, вихованка Первомайської станції юних натуралістів 

Миколаївської області, назва роботи «Дiвчина-лiто» (100 бали); 

2. Собчук Тарас, вихованець Тростянецького навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа I-II ступенів - дошкільний навчальний заклад» 

Дубенської районної ради Рівненської області, назва роботи «Я у парку» 

(100 балів); 

3. Мартиненко Маргарита, вихованка Глухівського МЦПО Сумської області, 

назва роботи «Пошук» (91 бал); 

4. Салтикова Марія, учениця Кам’янець-Подільської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 10 Хмельницької області,назва роботи «Життєві права» 

(91 бал). 

 

середня вікова група 

1. Герасимiв Лiдiя, вихованка позашкільного навчального комунального 

закладу ЦДЮТ м. Бережани Бережанського району Тернопільської області, 

назва роботи «Чарiвна» (100 балів); 

2. Калинич Микола, учень загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Iване-

Золоте Тернопільської області, назва роботи «Дорога додому» (100 балів); 

3. Коваленко Iлля, учень Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 103, Запорізької області, назва роботи «Перші кроки у професії» 

(100 балів); 

4. Цапок Дар’я, вихованка позашкільного навчального комунального закладу 

ЦДЮТ м. Бережани Тернопільської області, назва роботи «В молитві» 

(100 балів); 

5. Момонт Анна, учениця Долинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 2 імені А. С. Макаренка Кіровоградської області, назва роботи «Моя 

подруга» (95 балів); 



6. Пилипiв Микола, вихованець Iвано-Франкiвської екологічної станції, назва 

роботи «Захисник України» (91 бал). 

 

старша вікова група 

1. Зазуляк Анастасія, вихованка фотостудії «ІКС-позиція» комунального 

закладу Тернопільської міської ради «Станція юних техніків» Тернопільської 

області, назва роботи «Погляд з минулого» (100 балів); 

2. Олiйник Інна, вихованка Антонiвського районного будинку дiтей та юнацтва, 

Хмельницької області, назва роботи «Скрипаль» (100 балів); 

3. Сергiєнко Мелiсса, вихованка гуртка журналістики «Прес-центр «ТСН» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Палац дитячої та 

юнацької творчості» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

назва роботи «Автограф на згадку» (100 балів); 

4. Зазуляк Анастасія, вихованка фотостудії «ІКС-позиція» комунального 

закладу Тернопільської міської ради «Станція юних техніків» Тернопільської 

області, назва роботи «Весело й молодо» (91 бал). 

 

VIII. Нагороджуються Дипломом ІІ ступеня призери Всеукраїнського 

заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україна!» у 

номінації «Репортажний портрет»: 

 

молодша вікова група 

1. Муханова Лілія, вихованка комунального закладу «Волноваський районний 

будинок дитячої та юнацької творчості» Донецької області, назва роботи «У 

полі колосковому» (84 балів); 

2. Руденко Поліна, вихованка гуртка журналістики «Прес-центр «ТСН» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Палац дитячої та 

юнацької творчості» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, 

назва роботи «Дружня зустріч» (83 бали); 

3. Шевчук Софія, вихованка комунального закладу «Волноваський районний 

будинок дитячої та юнацької творчості» Донецької області, назва роботи «На 

галявині в кульбабах» (81 бал). 

 

середня вікова група 

1. Кисiль Карина, вихованка Деражнянського районну будинку творчості дітей 

та юнацтва Хмельницької області, назва роботи «Мрії про Україну» 

(88 балів); 

2. Коблюк Кіра, вихованка міського центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді м. Чернівці, назва роботи «Життєві стежини» (88 балів); 

3. Соколовський Руслан, вихованець гуртка «Лікарські рослини» Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Бережани Тернопільської області, «Польова 

красуня» (88 балів); 



4. Тимановська Софія, вихованка Рівненського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Рівненської області, назва роботи «Духовики» (88 балів); 

5. Шанковський Антон, вихованець Києво-Святошинського районного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Київської області, назва 

роботи «Сестричка» (88 балів); 

6. Трифонюк Ярослав, вихованець комунального закладу «Районний будинок 

учнівської молоді» Дубенської районної ради Рівненської області, назва 

роботи «Майдан» (81 бал). 

 

старша вікова група 

1. Попик Юлiя, вихованка комунального закладу Тернопільської міської ради 

«Станцiя юних техніків» Тернопільської області, назва роботи 

«Автопортрет» (83 бали); 

2. Сергiєнко Мелiсса, вихованка гуртка журналістики «Прес-центр «ТСН» 

комунального позашкільного навчального закладу «Палац дитячої та 

юнацької творчості Центрально-міського району» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, назва роботи «Випадкова щира посмiшка» 

(81 бал). 

 

ІХ. Нагороджуються Дипломом ІІІ ступеня призери 

Всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна 

– Україна!» у номінації «Репортажний портрет»: 

 

молодша вікова група 

1. Леськів Любов, вихованка гуртка «Дизайн» Центру дитячої та юнацької 

творчості м. Бережани Тернопільської області, назва роботи «Моя матуся – 

українка» (73 бали); 

2. Федорчук Дарія, учениця Дубенської спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов Рівненської 

області, назва роботи «Майбутнє країни в наших руках» (73 бали); 

3. Цолка Антон, вихованець фотомистецького гуртка «Ракурс» Центру дитячої 

та юнацької творчості м. Бережани Тернопільської області, назва роботи 

«Завтра була Весна!» (73 бали). 

 

середня вікова група 

1. Логвиненко Дарина, учениця Степненського навчально-виховного 

комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 

заклад Ямпільської районної ради Сумської області, назва роботи 

«Україночка» (78 балів); 

2. Гардiєнко Валерiя, учениця Степненського навчально-виховного комплексу: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад 



Ямпільської районної ради Сумської області, назва роботи «Дiвчинка з 

котиком» (77 балів); 

3. Мартинюк Юлія, вихованка фотомистецького гуртка «Ракурс» Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Бережани Тернопільської області, назва 

роботи «Золота осінь» (77 балів); 

4. Баранець Георгій, вихованець Чернівецького міського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької області, назва 

роботи «Україночка» (76 балів); 

5. Колодій Анна, учениця загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 

м. Житомира, назва роботи «Майбутній захистник» (76 балів); 

6. Світличний Олексій, вихованець Покотилівської станції юних натуралістів 

Харківської районної ради Харківської області, назва роботи «Мавпочка» 

(76 балів); 

7. Трач Максим, вихованець фотомистецького гуртка «Ракурс» Центру дитячої 

та юнацької творчості Тернопільської області, назва роботи «Свято покрови. 

Марія» (76 бали); 

8. Леськів Софія, вихованка гуртка «Рослини-символи України» Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Бережани Тернопільської області, назва 

роботи «Сонячне літо» (75 балів); 

9. Логвиненко Дарина, учениця Степненського навчально-виховного 

комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 

заклад Ямпільської районної ради Сумської області, назва роботи «Моя 

матуся» (75 балів); 

10. Бабченко Егор, вихованець Волноваського районного будинку дитячої та 

юнацької творчості Донецької області, назва роботи «Моя сестричка» 

(72 бали); 

11. Бялгожевський Дмитро, учень Кам'янець-Подільського навчально-виховного 

комплексу № 14 у складі спеціалізованої школи І ступеня з поглибленим 

вивченням англійської мови Хмельницької області, назва роботи «Яка 

чарівність в рідних квітах» (72 бали); 

12. Дяченко Тетяна, вихованка Волноваського районного будинку дитячої та 

юнацької творчості Донецької області, назва роботи «Нiжнiсть» (72 бали); 

13. Нетеча Владислав, учень Кам'янець-Подільського навчально-виховного 

комплексу № 9 імені А. М. Трояна у складі спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови та школи 

мистецтв Хмельницької області, назва роботи «Життя - це цікаво» (71 бал). 

 

старша вікова група 

1. Созонюк Ярослав, вихованець Рівненського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Рівненської області,назва роботи «У дзеркалі річки» 

(79 балів). 

 



Х. Нагороджуються Дипломом І ступеня переможці 

Всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна 

– Україна!» у номінації «Натюрморт»: 

 

молодша вікова група 

1. Ветров Святослав, вихованець фотостудії «ІКС – позиція» комунального 

закладу Тернопільської міської ради «Станція юних техніків» Тернопільської 

області, назва роботи «Дари моря» (100 балів); 

2. Колісніченко-Богун Тимофій, учень Бахмутської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 5 з профільним навчанням Донецької області, назва роботи 

«Морозна порічка» (100 балів); 

3. Руденко Поліна, вихованка гуртка журналістики «Прес-центр «ТСН» 

комунального позашкільного навчального закладу «Палац дитячої та 

юнацької творчості Центрально-міського району» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, назва роботи «Мамина турбота» (100 балів); 

4. Руденко Поліна, вихованка гуртка журналістики «Прес-центр «ТСН» 

комунального позашкільного навчального закладу «Палацу дитячої та 

юнацької творчості Центрально-міського району» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, назва роботи «Часу не зупинити» (100 балів); 

5. Терлецька Дарина, вихованка гуртка «Юні охоронці природи» Центру 

дитячої та юнацької творчості Тернопільської області, назва роботи «Щедра 

осінь» (100 балів); 

6. Ветров Святослав, вихованець фотостудії «ІКС – позиція» комунального 

закладу Тернопільської міської ради «Станція юних техніків» Тернопільської 

області, назва роботи «Подарунок для бабусі» (91 бал); 

7. Горбенко Кіра, вихованка Охтирського міського центру позашкільної освіти - 

Малої академії наук учнівської молоді Сумської області, назва роботи 

«Натюрморт» (91 бал). 

 

середня вікова група 

1. Бахуринська Ірина, вихованка Центру позашкільної освіти м. Коростеня 

Житомирської області, назва роботи «Лісові дарунки» (100 балів); 

2. Бесага Арсен, вихованець фотомистецького гуртка «Ракурс» Центру дитячої 

та юнацької творчості м. Бережани Тернопільської області, назва роботи 

«Вічні символи України» (100 балів); 

3. Канарський Тимур, вихованець Таращанського районного центру творчості 

дітей та юнацтва «Веселка» Київської області, назва роботи «Венеція» 

(100 балів); 

4. Касьянов Родіон, вихованець центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області, назва 

роботи «Парад грибів» (100 балів); 



5. Тимановська Софія, вихованка Рівненського районного центру дитячої та 

юнацької творчості, Рівненської області, назва роботи «Запрошуємо у гості» 

(100 балів); 

6. Туцький Олександр, вихованець фотомистецького гуртка «Ракурс» Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Бережани Тернопільської області, назва 

роботи «Свіча пам'яті» (100 балів). 

 

старша вікова група 

1. Горанін Микола, учень Бережанської обласної комунальної загальноосвітньої 

школи - інтернату І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням трудового 

навчання Тернопільської області, назва роботи «Вперед, у літо» (100 балів); 

2. Колковець Світлана, учениця Сарненського навчально-виховного комплексу 

школи-колегіуму імені Т. Г. Шевченка Рівненської області, назва роботи 

«Рум'янець» (100 балів); 

3. Созонюк Ярослав, вихованець Рівненського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Рівненської області,назва роботи «Натюрморт» 

(100 балів); 

4. Сергiєнко Мелiсса, вихованка гуртка журналістики «Прес-центр «ТСН» 

комунального позашкільного навчального закладу «Палац дитячої та 

юнацької творчості центрально-міського району» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, назва роботи «Осіннє умиротворення» (94 бали). 

 

ХІ. Нагороджуються Дипломом ІІ ступеня призери Всеукраїнського 

заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україна!» у 

номінації «Натюрморт»: 

 

молодша вікова група 

1. Мельник Анна, вихованка Станції юних натуралістів м. Первомайська 

Миколаївської області, назва роботи «Подарунок до Великодня» (85 балів). 

 

середня вікова група 

1. Остап'юк Артем, учень Кунчанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Хмельницької області, назва роботи «Дари осені» (88 балів); 

2. Логвиненко Дарина, учениця Степненського навчально-виховного 

комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 

заклад Ямпільської районної ради Сумської області, назва роботи «Осінні 

барви» (84 бали); 

3. Логвиненко Дарина, учениця Степненського навчально-виховного 

комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 

заклад Ямпільської районної ради Сумської області, назва роботи «Осіння 

композиція» (83 бали). 

 



ХІІ. Нагороджуються Дипломом ІІІ ступеня призери 

Всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна 

– Україна!» у номінації «Натюрморт»: 

 

молодша вікова група 

1. Головчицький Артем, учень Тростянецького навчально-виховного 

комплексу:«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний 

заклад» Дубенської районної ради Рівненської області, назва роботи 

«Апетитний натюрморт» (75 балів); 

2. Коваленко Катерина, вихованка фотостудії «ІКС – позиція» комунального 

закладу Тернопільської міської ради «Станція юних техніків» Тернопільської 

області, назва роботи «Три горішки для сироїжки» (75 балів); 

3. Конфедрат Дмитро, учень Кам'янець-Подільської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 6 Хмельницької області, назва роботи «Шипшина важко 

віддає плоди» (75 балів); 

4. Коваленко Катерина, вихованка фотостудії «ІКС – позиція» комунального 

закладу Тернопільської міської ради «Станція юних техніків» Тернопільської 

області, назва роботи «Мої скарби» (71 бал). 

 

середня вікова група 

1. Калинич Микола, учень загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Iване-

Золоте Тернопільської області, назва роботи «Паска» (75 балів); 

2. Ковтун Валентина, учениця Мелітопольської загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів, Запорізької області, назва роботи «Полуниці - діти сонця» 

(75 балів); 

3.  Когут Анастасія, вихованка фотостудії «ІКС – позиція» комунального 

закладу Тернопільської міської ради «Станція юних техніків» Тернопільської 

області, назва роботи «Кольори і світло» (75 балів); 

4. Модлінський Ернест, вихованець Таращанського районного центру творчості 

дітей та юнацтва «Веселка» Київської області, назва роботи «Вітаміни» 

(74 бали); 

5. Слободенюк Світлана, вихованка гуртка «Відеоператорів» (студія дитячого 

кіно, радіо та телебачення «Стильні штучки») Старокостянтинівської міської 

станції юних техніків Хмельницької області, назва роботи «В гармонії з 

природою» (72 бали). 

 

старша вікова група 

1. Амеліна Аліна, вихованка гуртка «Медіа культура» будинку творчості дітей 

та юнацтва, назва роботи «Гарбуз кошик» (78 балів); 

2. Лимарчук Олексій, вихованець Житомирського центру творчості дітей і 

молоді, назва роботи «Вікно» (77 балів); 



3. Посітко Марко, учень Крушанівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Хмельницької області, назва роботи «Скарби осені» (75 балів). 

 

невизначена вікова група 

1. Гончаренко Єлизавета, вихованка Черкаського районного Будинку дитячої та 

юнацької творчості Черкаської області, назва роботи «Світ достатку» 

(78 балів); 

2. Драган Анастасія, місто Бердичів Житомирської області, назва роботи «На 

уроці» (77 балів). 

 

ХІІІ. Нагороджуються Дипломом І ступеня переможці 

Всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна 

– Україна!» у номінації «Позажанрове фото»: 

 

молодша вікова група 

1. Похилий Ярослав, вихованець комунального закладу Таращанської районної 

ради «Таращанський районний центр творчості дітей та юнацтва «Веселка» 

Київської області, назва роботи «Поєднані Всесвітом» (100 балів); 

2. Сидоренко Дмитро, вихованець комунального закладу Таращанської 

районної ради «Таращанський районний центр творчості дітей та юнацтва 

«Веселка» Київської області, назва роботи «Галактична спіраль» (95 балів); 

3.  Похилий Ярослав, вихованець комунального закладу Таращанської районної 

ради «Таращанський районний центр творчості дітей та юнацтва «Веселка» 

Київської області, назва роботи «Почекун. Крим буде наш!» (91 бал). 

 

середня вікова група 

1. Калинич Микола, учень загальноосвітньої школи I-II ступенів с. Іване-Золоте 

Тернопільської області, назва роботи «Джек» (100 балів); 

2. Левшенюк Кіра, вихованка гуртка «Фотоаматор» Глухівського МЦПО 

Сумської області, назва роботи «Осінь-Чарівниця» (100 балів); 

3. Тимановська Софія, вихованка Рівненського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Рівненської області, назва роботи «Етюд» (100 балів). 

 

старша вікова група 

1. Горбатий Роман, вихованець центру позашкільної освіти м. Коростеня 

Житомирської області, назва роботи «Захоплююче різнобарв'я» (100 балів); 

2. Рашкевич Валерія, учениця Краматорської загальноосвітньої школи № 3 

Краматорської міської ради Донецької області, назва роботи «Ми - одне ціле» 

(100 балів); 

3. Созонюк Ярослав, вихованець Рівненського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Рівненської області, назва роботи «Храм Петра і Павла» 

(100 балів). 



 

ХІV. Нагороджуються Дипломом ІІ ступеня призери Всеукраїнського 

заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україна!» у 

номінації «Позажанрове фото»: 

середня вікова група 

1. Легуша Олексій, вихованець Липоводолинського районного будинку дітей та 

юнацтва Сумської області, назва роботи «Осінній настрій» (89 балів); 

2. Сідлецький Владислав, вихованець Деражнянського районного Будинку 

творчості дітей та юнацтва Хмельницької області, назва роботи «Мій 

товариш» (89 балів); 

3. Буняк Тіна, вихованка Дунаєвецької СЮН Хмельницької області, назва 

роботи «Між небом і землею» (80 балів). 

 

старша вікова група 

1. Гринишин Маркіян, вихованець Богородчанського районного БДЮТ Івано-

Франківської області, назва роботи «Портал» (85 балів); 

2. Лазарчук Мирослава, м. Долинськ Кіровоградська, області, назва роботи «На 

Івана, на Купала», (85 балів); 

3. Очківська Катерина, учениця Житомирської міської гімназії № 3 

Житомирської області, назва роботи «Улюблені куточки мого міста» 

(85 балів). 

 

XV. Нагороджуються Дипломом ІІІ ступеня призери 

Всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна 

– Україна!» у номінації «Позажанрове фото»: 

 

молодша вікова група 

1. Сидоренко Дмитро, вихованець комунального закладу Таращанської 

районної ради «Таращанський районний центр творчості дітей та юнацтва 

«Веселка» Київської області, назва роботи «Мереживо» (75 балів); 

2. Стандрет Христина, вихованка фотостудії «ІКС – позиція» Комунального 

закладу Тернопільської міської ради «Станція юних техніків» Тернопільської 

області, назва роботи «Дощ за вікном» (70 балів). 

 

середня вікова група 

1. Гордій Дмитро, вихованець гуртка «Технічний дизайн» комунального 

закладу Тернопільської міської ради «Станція юних техніків». 

Тернопільської області, назва роботи «Вічний мир» (75 балів); 

2. Петрюченко Богдана, вихованка Липоводолинського районного будинку для 

дітей та юнацтва Сумської області, назва роботи «Літній ранок» (75 балів); 



3.  Трифонюк Ярослав, вихованець районного Будинку учнівської молоді 

Дубенської районної ради Рівненської області, назва роботи «Дотик осені» 

(74 бали). 

 

старша вікова група 

1. Павлюков Владислав, учень навчально-виховного комплексу ліцею-школи 

І-ІІІ ступенів Костянтинівської міської ради Донецької області, назва роботи 

«Пишність Кльобан - Бику» (79 балів); 

2. Чава Ірина, вихованка комунального закладу Таращанської районної ради 

«Таращанський районний центр творчості дітей та юнацтва «Веселка» 

Київської області, назва відсутня (70 балів). 

 

XVI. Нагороджуються Дипломом І ступеня переможці 

Всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна 

– Україна!» у номінації «Живий світ»: 

 

молодша вікова група 

1. Глуховецький Артур, вихованець Покотилівської станції юних натуралістів 

Харківської районної ради Харківської області, назва роботи «До польоту 

готовий» (96 балів); 

2. Михайлів Соломія, вихованка Тернопільського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді, назва роботи «Жито-пшениця» 

(96 балів); 

3. Цмикайло Дарія, учениця Ярмолинецького навчально-виховного комплексу 

Хмельницької області, назва роботи «Калинонька» (96 балів); 

4. Бережна Аліна, учениця Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 65 Дніпропетровської області, назва роботи «Зоопарк у Рівному» 

(94 бали); 

5. Зарубіна Карина, вихованка Енергодарського центру туризму, краєзнавства 

та спорту Запорізької області, назва роботи «Жук-олень» (94 бали); 

6. Руденко Поліна, вихованка гуртка журналістики «Прес-центр «ТСН» 

комунального позашкільного навчального закладу «Палац дитячої та 

юнацької творчості Центрально-Міського району» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, назва роботи «Довіра» (94 бали); 

7. Сажок Вероніка, вихованка Києво-Святошинського районного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Київської області, назва 

роботи «Друзі природи» (94 бали); 

8. Сухий Іван, вихованець СЮН м. Первомайська Миколаївської області, назва 

роботи «Сила та ніжність весни» (94 бали); 

9. Чумейко Евеліна, вихованка Волноваського районного будинку дитячої та 

юнацької творчості Донецької області, назва роботи «Барви донецького 

степу» (94 бали); 



10. Мостов Владислав, вихованець Рівненського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Рівненської області, назва роботи «Тримай мене 

травиночко, тримай» (93 бали); 

11. Фролов Владислав, вихованець Великописарівської районної станції юних 

натуралістів Сумської області, назва роботи «Симфонія весни» (93 бали); 

12. Панасенко Дар'я, вихованка гуртка «Іграшка», учениця Старопокровської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чугуївського району Харківської 

області, назва роботи «Подруго, почекай» (92 бали); 

13. Сидоренко Дмитро, вихованець комунального закладу Таращанської 

районної ради «Таращанський районний центр творчості дітей та юнацтва 

«Веселка» Київської області, назва роботи «Тараща» (92 бали); 

14. Фризюк Марія, вихованка Києво-Святошинського районного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді Київської області, назва роботи 

«Друзі природи» (92 бали); 

15. Глухова Ірина, учениця загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с. Дзвинячі 

Заліщинського району Тернопільської області, назва роботи «Ой вишеньки - 

черешеньки, червонії, спілі, чого ж бо ви так високо виросли на гіллі» 

(91 бал); 

16. Зоря Кирило, вихованець Покотилівської станції юних натуралістів 

Харківської районної ради Харківської області, назва роботи «Жужик» 

(91 бал); 

17. Назаренко Максим, вихованець Первомайської станції юних натуралістів 

Миколаївської області, назва роботи «Родина» (91 бал); 

18. Бондарчук Аліна, вихованка Волинського обласного еколого-

натуралістичного центру, назва роботи «Несподіваний гість» (90 балів); 

19. Диковецька Поліна, вихованка Волинського обласного еколого-

натуралістичного центру, назва роботи «Підростемо і в політ» (90 балів); 

20. Личак Олександр, вихованець Козівського дитячого парку «Лісова пісня» 

Тернопільської області, назва роботи «Казкова мить» (90 балів). 

 

середня вікова група 

1. Івасіків Дмитро, вихованець позашкільного навчального комунального 

закладу ЦДЮТ м. Бережани Тернопільської області, назва роботи «Жабка-

кульбабка» (97 балів); 

2. Малиновський Максим, с. Добронадіївка Кіровоградської області, назва 

роботи «Красень. Жук-рогач» (96 балів); 

3. Борисенко Олександр, вихованець Києво-Святошинського районного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Київської області, назва 

роботи «Лісовий сторож» (95 балів); 

4. Кокора Вікторія, с. Струсів Теребовлянського району Тернопільської області, 

назва роботи «Мить щастя на дорозі життя» (95 балів); 



5. Вник Світлана, вихованка Тернопільського обласного еколого-

натуралістичного центру, Тернопільської області, назва роботи 

«Червонокнижні тварини: Махаон» (94 бали); 

6. Дідицька Надія, вихованка Козівського дитячого парку «Лісова пісня» 

Тернопільської області, назва роботи «Леопард на дереві» (94 бали); 

7. Дмитрієнко Владислава, вихованка Покотилівської СЮН Харківської 

районної ради Харківської області, назва роботи «Казковий ліс» (94 бали); 

8. Євгейчук Діана, вихованка еколого-натуралістичного гуртка «Пагінець», 

учениця Клесівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Рівненської 

області, назва роботи «Нове покоління» (94 бали); 

9. Лобас Владислав, вихованець  Києво-Святошинського районного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Київської області, назва 

роботи «Дмухни-здійсниться мрія» (94 бали); 

10. Світличний Олексій, вихованець Покотилівської СЮН Харківської районної 

ради Харківської області, назва роботи «Hirudo verbena» (94 бали); 

11. Цюпа Христина, вихованка Богородчанського районного БДЮТ Івано-

Франківської області, назва роботи «Смачний грибок» (94 бали); 

12. Гедзюк Владислав, м. Рівне, назва роботи «Я живе українське совеня - Сова 

вухата, а не китайська іграшка» (93 бали); 

13. Давиденко Андрій, с. Добронадіївка Кіровоградської області, назва роботи 

«Подих ковилового степу» (93 бали); 

14. Іонов Марк, вихованець комунального закладу Таращанської районної ради 

«Центр творчості дітей та юнацтва «Веселка» Київської області, назва 

роботи «Равлик» (93 бали); 

15. Ласкович Наталія, вихованка Богородчанського районного БДЮТ Івано-

Франківської області, назва роботи «Хатка Чугайстера» (93 бали); 

16. Тимановська Софія, вихованка Рівненського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Рівненської області, назва роботи «Заховалися у листі» 

(93 бали); 

17. Модлінський Ернест, вихованець комунального закладу Таращанської 

районної ради «Центр творчості дітей та юнацтва «Веселка» Київської 

області, назва роботи «Зарядка для пеліканів» (92 бали); 

18. Муравель Андрій, учень ЗОШ І-ІІ ступенів с. Дзвиняч Тернопільської 

області, «Непроханий гість» (92 бали); 

19. Сіверська Юлія, с. Кунча Теофіпольського району Хмельницької області, 

назва роботи «Робочий процес» (92 бали); 

20. Скирта Даніель, смт. Клевань Рівненської області, назва роботи «Диво-

квітка» (92 бали); 

21. Сорокіна Аліна, учениця Парипської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Житомирської області, назва роботи «Барви осені» (92 бали); 



22. Чорнобривець Євгеній, учень Криворізької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Дніпропетровської області, назва роботи «Сиділа я на камені і 

долю чекала» (92 бали); 

23. Яненко Олександр, учень Житомирської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 30 Житомирської області, назва роботи «Чаруючі очі» 

(92 бали); 

24. Воронич Лілія, вихованка Богородчанського районного БДЮТ Івано-

Франківської області, назва роботи «Барви осені» (91 бал); 

25. Дондюк Анна, учениця Новобросковецької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Чернівецької області, назва роботи «Велика ненажера» (91 бал); 

26. Дубина Марина, вихованка еколого-натуралістичного гуртка «Пагінець», 

учениця Клесівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Рівненської 

області, назва роботи «Царівна. Краса всюди» (91 бал); 

27. Клименко Марина, вихованка комунального закладу «Волноваський 

районний будинок дитячої творчості» Донецької області, назва роботи 

«Чарівники» (91 бал); 

28. Магаз Максим, учень Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 5 Житомирської області, назва роботи «Несподіванка з-під снігу» (91 бал); 

29. Омельчук Маргарита, учениця Кам'янець-Подільського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІ ступенів № 11 Хмельницької області, назва роботи 

«Подружилися» (91 бал); 

30. Роскошна Дарія, вихованка Охтирського міського центру позашкільної 

освіти - Малої академії наук учнівської молоді Сумської області, назва 

роботи «Подружки» (91 бал); 

31. Німченко Ангеліна, вихованка Києво-Святошинського районного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Київської області, назва 

роботи «Небезпечні розмови» (90 балів); 

32. Усенко Інна, вихованка Районного будинку дитячої та юнацької творчості 

Лебединської районної ради Сумської області, назва роботи «А десь під 

снігом тихенько дихає весна» (90 балів). 

 

старша вікова група 

1. Олійник Софія, вихованка Будинку творчості дітей та юнацтва м. Мирноград 

Донецької області, назва роботи «Квіти осені» (96 балів); 

2. Амеліна Аліна, вихованка будинку творчості дітей та юнацтва м. Мирноград 

Донецької області, назва роботи «Містичний барбарис» (93 бали) 

3. Зубатова Дарина, вихованка Охтирського міського центру позашкільної 

освіти - Малої академії наук учнівської молоді Сумської області, назва 

роботи «Ще хтось нагодує синиць» (93 бали); 

4. Новіков Артем, вихованець Києво-Святошинського районного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Київської області, назва 

роботи «Метелик-павичеве око» (92 бали); 



5. Гринишин Маркіян, вихованець Богородчанського районного БДЮТ Івано-

Франківської області, назва роботи «Три капельки» (91 бал); 

6. Карпенко Яна, учениця Андріївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Житомирської області, назва роботи «Кришталева царівна» (91 бал); 

7. Муравицька Юлія, вихованка Станції юних техніків Тернопільської міської 

ради Тернопільської області, назва роботи «Червоне диво» (91 бал); 

8. Муравицька Юлія, вихованка Станції юних техніків Тернопільської міської 

ради Тернопільської області, назва роботи «Земне сонечко» (91 бал); 

9. Троян Іван, вихованець центру обдарованих дітей Монастирищенського 

будинку дитячої та юнацької творчості Черкаської області, назва роботи 

«Огірочок-царевич» (90 балів); 

10. Канівець Дарина, вихованка Охтирського міського центру позашкільної 

освіти - Малої академії наук учнівської молоді Сумської області, назва 

роботи «Доброго ранку» (90 балів); 

11. Созонюк Ярослав,вихованець Рівненського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Рівненської області, назва роботи «Оса» (90 балів). 

 

XVII. Нагороджуються Дипломом ІІ ступеня призери Всеукраїнського 

заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україна!» у 

номінації «Живий світ»: 

 

молодша вікова група 

1. Яресько Денис, учень Бірківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

імені І. А. Цюпи Полтавської області, назва роботи «Рябчик малий-на луках 

Грунь – Ташань» (89 балів); 

2. Рибак Руслан, вихованець Козівського дитячого парку «Лісова пісня» 

Тернопільської області, назва роботи «Чарівна неповторність» (88 балів); 

3. Тополенко Олександра, учениця загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5, 

м. Житомира, назва роботи «Домашній улюбленець Семюель» (86 балів); 

4. Чумейко Евеліна, вихованка Волноваського районного будинку дитячої 

творчості Донецької області, назва роботи «Жив у лісі їжачок непосидько-

добрячок» (86 балів); 

5. Вовчик Валерія, учениця Яринівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Рівненської області, назва роботи «Дивовижна бабка» (85 балів); 

6. Живоглядова Катерина, вихованка Липоводолинського районного будинку 

для дітей та юнацтва Сумської області, назва роботи «Пліч-о-пліч по життю» 

(85 балів); 

7. Клімов Роман, учень навчально-виховного комплексу «Ліцей із 

загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів» Костянтинівської міської ради 

Донецької області, назва роботи «Рідкісні тварини поруч з нами» (84 бали); 



8. Апалькова Олександра, вихованка Волноваського районного будинку дитячої 

творчості Донецької області, назва роботи «Рожевий спалах у Карпатах» 

(83 бали); 

9. Васильченко Дарія, вихованка Волноваського районного будинку дитячої та 

юнацької творчості Донецької області, назва роботи «Візьміть нас до школи - 

ми вже виросли!» (83 бали); 

10. Береза Зоряна, вихованка Тернопільського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Тернопільської області, назва 

роботи «У сонячному промінні» (82 бали); 

11. Зоря Кирило, вихованець Покотилівської станції юних натуралістів 

Харківської районної ради Харківської області, назва роботи «Тендітне 

диво» (82 бали); 

12. Стадник Діана, учениця Житомирської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 5 Житомирської області, назва роботи «Ранок в лісі» 

(82 бали); 

13. Швець Марія, учениця загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5, 

м. Житомира, назва роботи «Командний дух» (82 бали); 

14. Гуторов Владислав, вихованець Первомайської станції юних натуралістів 

Миколаївської області, назва роботи «Наша Глаша» (81 бал); 

15. Куркодим Олександр, вихованець Києво-Святошинського районного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Київської області, назва 

роботи «Афіна» (81 балів); 

16. Назаренко Максим, вихованець Первомайської станції юних натуралістів 

Миколаївської області, назва роботи «Квіти матусі» (81 бал); 

17. Панасенко Дарія, вихованка гуртка «Іграшка», учениця Старопокровської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Харківської області, назва роботи «За 

подругою» (81 бал); 

18. Федорчук Дарія, учениця Дубенської спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов Рiвненської 

області, назва роботи «Пташка і ромашка» (81 бал); 

19. Глуховецький Артур, вихованець Покотилівської станції юних натуралістів 

Харківської районної ради Харківської області, назва роботи «Хижак» 

(80 балів); 

20. Куркодим Олександр, вихованець Києво-Святошинського районного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, назва роботи 

«Троянда» (80 балів); 

21. Романюк Ольга, вихованка гуртка «Юні друзі природи» Дунаєвецької СЮН 

Хмельницької області, «Осінні барви осені» (80 балів); 

22. Семенович Вікторія, вихованка Волноваського районного будинку дитячої та 

юнацької творчості Донецької області, назва роботи «Коник-стрибунець» 

(80 балів). 

 



середня вікова група 

1. Петрученко Дар’я, вихованка Києво-Святошинського районного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Київської області, назва 

роботи «Мухоморчик» (89 балів); 

2. Клименко Марина, вихованка Волноваського районного будинку дитячої та 

юнацької творчості Донецької області, назва роботи «Сімейка» (87 балів); 

3. Гедзюк Денис, вихованець екологічного центру Рівненського міського 

палацу дітей та молоді Рівненської області, назва роботи «Одна з найменших 

пташок в Україні - Мухоловка мала - в очікуванні комашні» (86 балів); 

4. Панасюк Таміла, м. Луцьк Волинської області, назва роботи «На весні 

жовтенькі квіти на галявині розквітли» (86 балів); 

5. Бурячок Артем, вихованець Малокопанівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Херсонської області, назва роботи «Маленькі трудівниці» 

(85 балів); 

6. Бурячок Артем, вихованець Малокопанівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Херсонської області, назва роботи «Червоні маки - символ 

печалі та смутку» (84 балів); 

7. Бурячок Артем, вихованець Малокопанівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Херсонської області, назва роботи «Тріо акробатів» (84 балів); 

8. Захарченко Яна, вихованка Старосинявського будинку творчості школярів 

Харківської області, назва роботи «Чіз-фотографую» (84 бали); 

9. Корчинський Дмитро, вихованець Антонівського районного Будинку 

творчості дітей та юнацтва Хмельницької області, назва роботи «Підводний 

мешканець» (84 бали); 

10. Кондор Євгенія, с. Дібрівка Чернівецької області, назва роботи «Рябчик 

шаховий» (83 бали); 

11. Марандіна Валентина, вихованка Волноваського районного будинку дитячої 

та юнацької творчості Донецької області, назва роботи «Калинове диво» 

(83 бали); 

12. Світличний Олексій, вихованець Покотилівської станції юних натуралістів 

Харківської районної ради Харківської області, назва роботи «Красуня діва» 

(83 бали); 

13. Флорескул Павло, с. Дібрівка Чернівецької області, назва роботи «Білоцвіт 

весняний» (83 бали); 

14. Гордій Дмитро, вихованець станції юних техніків Тернопільської міської 

ради Тернопільської області, назва роботи «Замковий сторож» (82 бали); 

15. Калюжна Наталія, вихованка РБДЮТ Лебединської районної ради Сумської 

області, назва роботи «Сон-трава – м’якенька, мила, лагідний, пухнастий 

цвіт» (82 бали); 

16. Камінська Олександра, учениця Коднянської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Житомирської області, назва роботи «Після дощу» (82 бали); 



17. Манчишин Максим, учень загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с. Дзвиняч 

Тернопільської області, назва роботи «Любим листячко сухе і старі пеньочки. 

Як захочеш нас знайти, пошукай в лісочку.» (82 бали); 

18. Цапок Дар’я, вихованка позашкільного навчального комунального закладу 

ЦДЮТ м. Бережани Тернопільської області, назва роботи «Гінкго білоба» 

(82 балів); 

19. Гумницька Христина, вихованка Тернопільського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді, Тернопільської області, назва 

роботи «Конвалія –дзвіночки» (81 бал); 

20. Зембіцька Єлізавета, учениця Липківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів імені М. І. Шпака Житомирської області, назва роботи 

«Латаття» (81 бал); 

21. Коваленко Ксенія, вихованка станції юних техніків Тернопільської міської 

ради Тернопільської області, назва роботи «Білий мисливець» (81 бал); 

22. Котик Роман, м. Рівне, назва роботи «Вивільга - найяскравіший птах 

українських лісів.» (81 бал); 

23. Слободенюк Світлана, вихованка гуртка «Відеоператорів» 

Старокостянтинівської міської станції юних техніків Хмельницької області, 

назва роботи «Довіра» (81 бал); 

24. Глухов Андрій, учень загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с. Дзвиняч 

Тернопільської області, назва роботи «Вітер колише травневий яблуні ніжні 

в цвіту. Цвіт рідний біло-рожевий, падає вниз на льоту» (80 балів); 

25. Ірза Мар’яна, вихованка гуртка «Екологічний дизайн» Тернопільського 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, назва 

роботи «Моя подорож Україною. Мешканці Кінбурнської коси» (80 балів); 

26. Усенко Інна, вихованка районного будинку дитячої та юнацької творчості 

Лебединської районної ради Сумської області, назва роботи «А як поруч 

небезпека, равлику додому недалеко» (80 балів); 

27. Цапок Дар’я, вихованка позашкільного навчального комунального закладу 

ЦДЮТ м. Бережани Тернопільської області, назва роботи «Відкасник 

татарниколистий» (80 балів). 

 

старша вікова група 

1. Олійник Софія, вихованка будинку творчості дітей та юнацтва м. Мирноград 

Донецької області, назва роботи «Квітка сонця» (86 балів); 

2. Домшинська Альона, вихованка будинку творчості дітей та юнацтва 

м. Мирноград Донецької області, назва роботи «Квітка для королеви» 

(85 балів); 

3. Попик Юлія, вихованка «Станції юних техніків» Тернопільської міської ради 

Тернопільської області, назва роботи «Маленька трудівниця» (85 балів); 

4. Ященко Вікторія, вихованка гуртка журналістики «Прес-центр «ТСН» 

комунального позашкільного навчального закладу «Палац дитячої та 



юнацької творчості центрально-міського району» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, назва роботи «Весняні дари» (84 бали); 

5. Заяц Інна, вихованка Охтирського міського центру позашкільної освіти - 

Малої академії наук учнівської молоді Сумської області назва роботи «Три 

сестри» (83 бали); 

6. Мовчан Ольга, учениця Ямненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

імені Героя Радянського Союзу Мусієнка І. О. Сумської області, назва роботи 

«Лебедина сім’я» (83 бали); 

7. Кіра Богдана, вихованка гуртка «Відеоператорів» Старокостянтинівської 

міської станції юних техніків Хмельницької області, назва роботи «Велич 

століття» (82 бал); 

8. Колодій Наталія, вихованка Деражнянського районного будинку творчості 

дітей та юнацтва, назва роботи «Красуня карамель» (82 бали); 

9. Собковська Тетяна, вихованка Волинського ОЕНЦУМ Волинської області, 

назва роботи «Бджола мала, а й та працює» (82 бали). 

 

XVIII. Нагороджуються Дипломом ІІІ ступеня призери 

Всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна 

– Україна!» у номінації «Живий світ»: 

 

молодша вікова група 

1. Бондаренко Олександр, вихованець Енергодарського центру туризму, 

краєзнавства та спорту Запорізької області, назва роботи «Лелека» (78 бали); 

2. Ващук Дарина, вихованка Волинського обласного еколого-натуралістичного 

центру Волинської області, «Лебедина вірність» (77 балів); 

3. Паскал Єлізавета, вихованка Волноваського районного будинку дитячої та 

юнацької творчості Донецької області, назва роботи «Краса України» 

(77 бали); 

4. Сахненко Тимофій, учень Житомирської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 5, назва роботи «Боровичок» (77 балів); 

5. Руденко Поліна, вихованка КПНЗ «Палац дитячої та юнацької творчості 

центрально-міського району Криворізької міської ради» Дніпропетровської 

області, назва роботи «Погляд хижака» (76 балів); 

6. Лисянська Валерія, Лебединський район Сумської області, назва роботи 

«Улюблені ягоди» (75 балів); 

7. Мельник Софія, вихованка Волинського обласного еколого-натуралістичного 

центру, назва роботи «У дружньому колі» (75 балів); 

8. Стандрет Христина, вихованка фотостудії «ІКС-позиція» комунального 

закладу Тернопільської міської ради «Станція юних техніків» Тернопільської 

області, назва роботи «Три богатирі» (75 балів); 



9. Цолка Антон, вихованець фотомистецького гуртка «Ракурс» Центру дитячої 

та юнацької творчості м. Бережани Тернопільської області, назва роботи 

«Мої чарівні черешні» (75 бали); 

10. Назаренко Максим, вихованець Первомайської станції юних натуралістів 

Миколаївської області, назва роботи «Господарка садочка» (74 бали); 

11. Турбан Ангеліна, вихованка гуртка «Відеоператорів» Старокостянтинівської 

міської станції юних техніків Хмельницької області, назва роботи «У 

пошуках годівнички» (74 бал); 

12. Ящук Олександр, вихованець Тростянецького навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 

заклад» Дубенської районної ради Рівненької області, назва роботи «Природа 

осіннього лісу» (74 бали); 

13. Манькевич Марія, учениця Дунаєвецької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 4 Хмельницької області, назва роботи «Засніжені нагідки» 

(73 бали); 

14. Леськів Любов, вихованка гуртка «Дизайн» Центру дитячої та юнацької 

творчості м. Бережани Тернопільської області, назва роботи «Пухнастик» 

(72 бали); 

15. Сухий Іван, вихованець Первомайської станції юних натуралістів 

Миколаївської області, назва роботи «Королева краси» (72 бали). 

 

середня вікова група 

1. Дем’янова Єлизавета, м. Костянтинівка Донецької області, назва роботи 

«Либідь» (79 балів); 

2. Дмитрієнко Владислава, вихованка Покотилівської СЮН Харківської 

районної ради Харківської області, назва роботи «Барвисте літо» (79 балів); 

3. Дондюк Анна, учениця Новобросковецької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Чернівецької області, назва роботи «Стою над водою, любуюсь 

своєю красою» (79 бали); 

4. Зембіцька Єлизавета, учениця Липківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів ім. М. І. Шпака Житомирської області, назва роботи «Ящірка» 

(79 бали); 

5. Алексієва Ангеліна, вихованка Дунаєвецької СЮН Хмельницької області, 

назва роботи «І морози не страшні» (78 балів); 

6. Біла Богдана, м. Луцьк Волинської області, назва роботи «На стрункій 

високій ніжці у хустині-білосніжці… ясним оком жовтуватим усміхалася 

мені» (78 балів); 

7. Воронич Лілія, вихованка Богородчанського районного БДЮТ Івано-

Франківської області, назва роботи «Тепла осінь» (78 балів); 

8. Воронич Лілія, вихованка Богородчанського районного БДЮТ Івано-

Франківської області, назва роботи «Краєвид з гори Хом’як» (78 балів); 



9. Нечосова Софія, вихованка Будинку творчості дітей та юнацтва 

м. Мирноград Донецької області, назва роботи «Чарівний равлик» (78 балів); 

10. Панчішко Віталій, вихованець Деражнянського районного будинку творчості 

дітей та юнацтва Хмельницької області, назва роботи «Ми із Товтрів» (78 

балів); 

11. Чупахіна Павліна, учениця Краматорської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 24 Краматорської міської ради Донецької області, назва 

роботи «Я теж - Україна» (77 балів); 

12. Когут Анастасія, вихованка Тернопільської міської ради станції юних 

техніків Тернопільської області, назва роботи «Естет» (76 балів); 

13. Ласкович Наталія, вихованка Богородчанського районного БДЮТ Івано-

Франківської області, назва роботи «Дерева вмирають стоячи» (76 балів); 

14. Скирта Даніель, учень Біловізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

с. Біловіж Рівненської області,назва роботи «Ранкова роса» (76 балів); 

15. Шрубківська Богдана, вихованка Старосинявського Будинку творчості 

школярів Хмельницької області, назва роботи «Симфонія краси» (76 балів); 

16. Леськів Софія, вихованка Центру дитячої та юнацької творчості м. Бережани 

Тернопільської області, назва роботи «Лебедина вірність» (75 балів); 

17. Бердіна Валерія, учениця Ямненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

імені Героя Радянського Союзу Мусієнка І. О. Великописарівського району 

Сумської області, назва роботи «Сови» (74 бали); 

18. Ласкович Наталія, вихованка Богородчанського районного БДЮТ Івано-

Франківської області, назва роботи «Шлях на гору» (74 балів); 

19. Стець Олександра, вихованка центру дитячої та юнацької творчості 

м. Бережани Тернопільської області, назва роботи «Гусениця» (73 бали); 

20. Ліщина Анна, вихованка Старосинявського будинку творчості школярів 

Старосинявської селищної ради Хмельницької області, назва роботи «В 

очікуванні вдалого полювання» (72 бали); 

21. Терлецька Дарина, вихованка Центру дитячої та юнацької творчості 

м. Бережани Тернопільської області, назва роботи «Первоцвіти» (72 бали); 

22. Волков Вадим, вихованець Центру дитячої та юнацької творчості 

м. Бережани Тернопільської області, назва роботи «Щедре літечко» (71 бал); 

23. Макар Вікторія, вихованка центру дитячої та юнацької творчості 

м. Бережани Тернопільська області, назва роботи «Обережно-отруйний 

гриб…» (71 бал); 

24. Вник Світлана, вихованка Тернопільського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді, назва роботи «Жук-вусач» 

(70 балів); 

25. Жилка Марія, вихованка еколого-натуралістичного гуртка «Пагінець», 

учениця Клесівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Рівненської 

області, назва роботи «Життя починається знову» (70 балів). 

 



старша вікова група 

1. Созонюк Ярослав, вихованець Рівненського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Рівненської області,  назва роботи «Оса» (90 балів); 

2. Василишин Святослав, вихованець Тернопільського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді, назва роботи «Равлик 

виноградний» (75 балів); 

3. Сергієнко Мелісса, вихованка гуртка журналістики «Прес-центр «ТСН» 

комунального позашкільного навчального закладу «Палац дитячої та 

юнацької творчості центрально-міського району» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, назва роботи «У найближчому часі» (73 бали); 

4. Марчук Олександр, учень Коднянської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Житомирської області, назва роботи «У царстві грибів» 

(72 бали); 

5. Курик Віталіна, учениця загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с. Дзвиняч 

Тернопільської області, назва роботи «Літній сон» (71 бал); 

6. Рябокляч Анастасія, вихованка Кам’янець-Подільського навчально-

виховного комплексу № 3 Хмельницької області, назва роботи «А тут 

глибоченько» (70 балів). 

 

невизначена вікова група 

1. Грогуль Ірина, Рівненська область, назва роботи «Солодка парочка» 

(79 балів); 

2. Грогуль Ірина, Рівненська область, назва роботи «Михасик» (79 балів); 

3. Дібривний Артем, вихованець Черкаського районного будинку дитячої та 

юнацької творчості Черкаської області, назва роботи «Алея тюльпанів» 

(79 балів); 

4. Мадей Ігор, м. Бердичів Житомирської області, назва роботи «Життя – це 

вічність у мініатюрі!» (79 балів); 

5. Олефіренко Ярослав, Сумська область, назва роботи «В тих крилечках 

тоненьких, краси велика сила» (79 балів); 

6. Рожко Анастасія, вихованка комунального закладу Кіровоградського 

ОЦЕНТУМ м. Кропивницький Кіровоградської області, назва роботи 

«Гіацинт – квітка вірності» (73 бали); 

7. Сергієнко Дар’я, с. Матвіївка Запорізької області, назва роботи «Квітуча 

Україна» (73- бали). 

 

ХІХ. Нагороджуються Дипломом І ступеня переможці 

Всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна 

– Україна!» у номінації «Пам’ятки архітектури»: 

 

молодша вікова група 



1. Волощук Назарій, учень Кам’янець-Подільської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням інформатики Хмельницької 

області, назва роботи «Хотинська твердиня» (97 балів); 

2. Азаров Арсеній, вихованець навчально-виховного комплексу ліцей із 

загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів Костянтинівської міської ради 

Донецької області, назва роботи «Небо на землі» (92 бали); 

3. Бережна Аліна, учениця Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 65 Дніпропетровської області, назва роботи «Одеська сила і краса» 

(92 бали); 

4. Дерев’янчук Іоанна В’ячеславівна, вихованка Таращанського районного 

центру творчості дітей та юнацтва «Веселка» Київської області, назва роботи 

«Тараканівський форт» (92 бали). 

 

середня вікова група 

1. Гордій Дмитро, вихованець комунального закладу «Станція юних техніків» 

Тернопільської міської ради Тернопільської області, назва роботи «Якось у 

Львові» (100 балів); 

2. Закржевська Анна, вихованка Енергодарського центру туризму, краєзнавства 

та спорту, м. Енергодар Запорізької області, назва роботи «Єзуїтський костел 

Серце Ісуса. Чернівці» (100 балів); 

3. Закржевська Анна, вихованка Енергодарського центру туризму, краєзнавства 

та спорту, м. Енергодар Запорізької області, назва роботи «Свято-Успенський 

собор церква з тисячолітньою історією» ( 100 балів); 

4. Краснолуцька Олена, учениця загальноосвітньої школи № 1, назва роботи 

«Замок Любарта» (100 балів); 

5. Півторак Богдана, вихованка міського Центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді Чернівецької міської ради Чернівецької області, 

назва роботи «Карпатська святиня» (100 балів); 

6. Пазинюк Давід, вихованець позашкільного навчально-виховного об’єднання 

м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області, назва роботи «Фортеця – 

рідного краю» (96 балів). 

 

ХХ. Нагороджуються Дипломом ІІ ступеня призери Всеукраїнського 

заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україна!» у 

номінації «Пам’ятки архітектури»: 

 

молодша вікова група 

1. Головчицький Артем, вихованець Тростянецького навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 

заклад» Дубенської районної ради Рівненської області, назва роботи «Руїни 

замку» (89 балів); 



2. Руденко Поліна, вихованка гуртка журналістики «Прес-центр «ТСН» 

комунального позашкільного навчального закладу «Палац дитячої та 

юнацької творчості центрально-міського району» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, назва роботи «У найближчому часі» (73 бали); 

3. Савчук Яна, вихованка Києво-Святошинського РЦЕНТУМ Київської області, 

назва роботи «Сокиристий архітектурно-парковий комплекс» (88 балів); 

4. Ступніченко Христина, смт Віньківці Хмельницької області, назва роботи «У 

Божий храм неначе в рай прошу зайди і не минай» (87 балів); 

5. Федонюк Анастасія, учениця Бахмутської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 5 з профільним навчанням Донецької області, назва роботи 

«Доріжками історії моєї України» (86 балів); 

6. Чекман Ярослав, вихованець гуртка «Юні друзі природи» Дунаєвецької 

СЮН Хмельницької області, назва роботи «Резиденція православних 

митрополитів Буковини і Далмації» (86 балів); 

7. Юрченко Олександр, учень Бахмутської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 5 з профільним навчанням Донецької області, назва роботи 

«Рідне місто» (85 балів). 

 

середня вікова група 

1. Балог Валентина, вихованка Малосадівського навчально-виховного 

комплексу Рівненської області, назва роботи «Тараканівський форт» 

(89 балів); 

2. Ірза Мар’яна, вихованка гуртка «Екологічний дизайн» Тернопільського 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, назва 

роботи «Моя подорож Україною. Загадки Невицького замку» (88 років); 

3. Ківінський Максим, вихованець Малосадівського навчально-виховного 

комплексу Рівненської області, назва роботи «Хотинська фортеця» (88 балів); 

4. Микитин Юлія, вихованка Долинської районної станції юних техніків 

Івано-Франківської області, назва роботи «Охоронець» (87 балів); 

5. Пруська Анастасія, смт Віньківці Хмельницької області, назва роботи 

«Стежка до таємниці» (85 балів); 

6. Стрельчук Олександр, вихованець Малосадівського навчально-виховного 

комплексу Рівненської області, назва роботи «Стежка до таємниці» 

(85 балів); 

 

старша вікова група 

1. Блажиєвська Анастасія, вихованка Ярмолинецького навчально-виховного 

комплексу Хмельницької області, назва роботи «Замки України» (89 балів); 

2. Гардигага Мирослава, м. Старокостянтинів Хмельницької області, назва 

роботи «Три сестри» (87 балів); 

3. Гончаренко Марина, вихованка будинку дітей та юнацтва м. Тальне 

Черкаської області, назва роботи «В природі все буденне і святе» (87 балів); 



4. Кочергін Олександр, учень навчально-виховного комплексу «Ліцей із 

загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів» м. Костянтинівка Донецької 

області, назва роботи «Золоті ворота» (85 балів). 

 

ХХІ. Нагороджуються Дипломом ІІІ ступеня призери 

Всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна 

– Україна!» у номінації «Пам’ятки архітектури»: 

 

молодша вікова група 

1. Ветров Святослав, вихованець фотостудії «ІКС-позиція» комунального 

закладу Тернопільської міської ради «Станція юних техніків» Тернопільської 

області, назва роботи «Тиха вуличка» (76 балів); 

2. Денисенко Данило, учень Кам’янець-Подільської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 6 Хмельницької області, назва роботи «Подих історії» 

(76 балів); 

3. Мазурок Роман, учень Вербської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Дубенської районної ради Рівненської області, назва роботи «Мукачівський 

монастир» (70 балів). 

 

середня вікова група 

1. Бричка Сергій, учень Карпилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Рокитнівської районної ради Рівненської області, назва роботи «Одеський 

національний академічний театр опери та балету» (79 балів); 

2. Гумницька Христина, вихованка Тернопільського обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді, назва роботи 

«Червоногородський замок» (77 балів); 

3. Кузик Віктор, учень Теребовлянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 2, м. Теребовля Тернопільської області, назва роботи «Залишки 

Хотинської фортеці» (77 балів); 

4. Пазинюк Давід, вихованець позашкільного навчально-виховного об'єднання 

м. Кам’янець-Подільського Хмельницької області, назва роботи «Ратуша» 

(71 бал); 

5. Трифонюк Ярослав, вихованець комунального закладу «Районний будинок 

учнівської молоді» Дубенської районної ради Рівненської області, назва 

роботи «Штаб форту» (70 балів). 

 

старша вікова група 

1. Бакула Вікторія, вихованець Антонінського районного Будинку творчості 

дітей та юнацтва, селище Антоніни Хмельницької області, назва роботи 

«Східна брама в селищі Антоніни» (79 балів); 

2. Бойко Олег, м. Старокостянтинів Хмельницької області, назва роботи «Божа 

благодать» (79 балів); 



3. Козловець Софія, вихованка Гренівецького навчально-виховного комплексу 

Любарський ЦУТ Житомирської області, назва роботи «Будинок школи 

Василіанського монастиря» (78 балів); 

4. Козловець Софія, вихованка Гренівецького навчально-виховного комплексу 

Любарського ЦУТ Житомирської області, назва роботи «Жертвам 

голодомору 1932-1933» (77 балів); 

5. Коташевська Катерина, учениця Гощанської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів смт. Гоща Рівненської області, назва роботи «Михайлівська 

церква - святиня Гощі» (77 балів); 

6. Кравцов Олексій, вихованець міського центру еколого-натуралістичної 

творчості Чернівецької міської ради Чернівецької області, назва роботи 

«Святий храм» (76 балів); 

7. Лесик Вікторія, вихованка Старокостянтинівської міської станції юних 

техніків, м. Старокостянтинів Хмельницької області назва роботи «Стежина 

до історії» (76 балів); 

8. Нестирук Дмитро, м. Київ, назва роботи «Нова пам’ятка Києва» (76 балів); 

9. Онуфрак Мар’яна, вихованка Старосинявського будинку творчості школярів 

Старосинявської селищної ради Хмельницької області, назва роботи 

«Українська Свято-Покровська церква» (75 бали); 

10. Пігорєв Арсеній, учень ДНЗ «київський професійний коледж з посиленою 

військовою та фізичною підготовкою» м. Київ, назва роботи «Небесний 

годинник» (75 балів); 

11. Чорноус Мирослав, вихованець фотостудії «ІКС-позиція» Комунального 

закладу Тернопільської міської ради м. Тернопіль, назва роботи «Церква - це 

божа оселя» (75 балів). 

 

ХХІІ.  Нагороджуються Дипломом І ступеня призери 

Всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна 

– Україна!» у номінації «репортажний портрет («номінація 

ім.В. В. Мельнічука»)»: 

 

молодша вікова група 

1. Біржак Андрій, учень Кам’янець-Подільської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням 

інформатики Хмельницької області, назва роботи «Безмежний світ моєї 

душі» (100 балів); 

2. Баран Софія, вихованка Центру дитячої та юнацької творчості м. Бережани 

Тернопільської області, назва роботи «А ми тую червону калину підіймемо 

гей, гей розвеселимо!» (100 балів); 

3. Гоман Поліна, учениця Малокопанівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Малокопанівської сільської ради Херсонської області, назва 

роботи «Мій тато - герой» (100 балів); 



4. Чулінін Михайло, вихованець станції юних натуралістів м. Первомайськ 

Миколаївської області, назва роботи «Мій дідусь» (98 балів). 

 

середня вікова група 

1. Ліщишина Анна, вихованка Старосинявського будинку творчості 

школярів Старосинявської селищної ради Хмельницької області, назва 

роботи «Герої не вмирають» (100 балів). 

 

старша вікова група 

1. Мазурок Роман, учень Вербської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Дубенської районної ради Рівненської області, назва роботи «Радість» 

(100 балів). 

 

невизначена вікова група 

1.Мелецька Анастасія, учениця Митлашівського навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Драбівської районної ради Черкаської області, назва 

роботи «Традиції минулого в сучасні сірі дні» (100 балів). 

 

ХХІІІ. Нагороджуються Дипломом ІІ ступеня призери 

Всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна 

– Україна!» у номінації «репортажний портрет («номінація 

ім. В. В. Мельничука»)»: 

 

молодша вікова група 

1. Колесник Вікторія, учениця Малокопанівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Малокопанівської сільської ради Херсонської області, назва 

роботи «Мій тато - герой» (85 балів). 

 

невизначена вікова група 

1. Бондар Олена, Гуменецька ОТГ, с. Вербка Хмельницької області, назва 

роботи «Україна Єдина» (85 балів). 

 

ХХІV. Нагороджуються Дипломом ІІІ ступеня призери 

Всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна 

– Україна!» у номінації «репортажний портрет («номінація 

ім. В. В. Мельничука»)»: 

 

молодша вікова група 

1. Пігович Дмитро, учень Кам’янець-Подільської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням інформатики Хмельницької 

області, назва роботи «Козацькому роду нема переводу» (79 балів); 



2. Олексійчук Яна, учениця Пліщинської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Хмельницької області, назва роботи «Ой як цікаво тут» 

(78 балів). 

 

середня вікова група 

1. Туцький Олександр, вихованець Центру дитячої та юнацької творчості 

м. Бережани Тернопільської області, назва роботи «Моя Україна - мої 

Бережани» (79 балів); 

2.  Коваленко Ксенія, вихованка фотостудії «ІКС-позиція» комунального 

закладу Тернопільської міської ради «Станція юних техніків» 

Тернопільської області, назва роботи «Пісня» (78 років). 

 

старша вікова група 

1. Лазарчук Мирослава, м. Долинська, Кіровоградської області, назва роботи 

«Ой Меланко, сонечко!!!» (78 балів). 

 

невизначена вікова група 

1. Рожко Анастасія, вихованка комунального закладу Кіровоградського 

ОЦЕНТУМ м. Кропивницький Кіровоградської області, назва роботи 

«Україна вишивана» (78 балів). 


