
 
 

«04» лютого 2022 р. № 24 
 

Про підсумки проведення Всеукраїнського 

заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів 

«Моя країна – Україна!» 
 

Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді 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, зокрема розміщення їх на сайті 

НЕНЦ, на сторінках науково-художнього журналу для дітей та юнацтва 

«Паросток» тощо. 

На підставі підсумкового рішення журі конкурсу 

 

НАКАЗУЮ: 

 

нагородити дипломами 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. 

 

 

 

 

 

 
Директор Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ



Додаток до наказу НЕНЦ 

від 04.02.2021 р.№ 24 

 
І. Нагороджуються Дипломом І ступеня переможці Всеукраїнського 

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

номінації «Експериментальне фото (застосування програми Adobe 

Photoshop)»: 

 

1. Філюк Анастасія, вихованка Шепетівського міського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді гурток «Фотонатуралісти»,  

м. Шепетівка Хмельницької області, назва роботи: «Магія квітів». 

2. Муравцова Юлія, учениця Лінополянської загальноосвітньої школи 

Марківської селищної ради, Луганської області, назва роботи: «Jamur». 

3. Мельнік Юлія, вихованка Комунального закладу позашкільної освіти «Клуб 

«Юний авіатор» Криворізької міської ради, назва роботи: «Ранковий туман». 

4. Саніна Софія, учениця 11 класу Новоекономічної загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Гродівської селищної ради Покровського району, назва роботи: «Крізь 

часи». 

5.  Кобзара Роман, здобувач освіти Киїнського опорного закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Костянтина Светенка Киїнської сільської 

ради Чернігівського району, назва роботи: «Старий автомобіль». 

6. Педик Оксана, учениця Сінгурівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Новогуйвинскої селищної ради Житомирського району, назва роботи: «Це 

справжнє кохання». 

 

ІІ. Нагороджуються Дипломом ІІ ступеня переможці Всеукраїнського 

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

номінації «Експериментальне фото (застосування програми Adobe 

Photoshop)»: 

 

1. Власійчук Станіслав, вихованець Теплодарського будинку дитячої та 

юнацької творчості Теплодарської міської ради Одеського району Одеської 

області. 

2. Григоров Микита, вихованець Гуртка «Фотоекологи» Одеського обласного 

гуманітарного центру позашкільної освіти, назва роботи: «Моя втіха». 

3. Касатова Анастасія, вихованка КЗ «Великолепетиський центр дитячої та 

юнацької творчості» Великолепетиської селищної ради, назва роботи: «Чим би 

дитя не тішилося». 

4. Кириченко Вероніка, вихованка Центру позашкільної освіти «Веселка» 

Таращанської міської ради Київської області, назва роботи: «Паралельні світи». 

5. Мартиненко Марія, вихованка Теплодарського будиноку дитячої та юнацької 



творчості Теплодарської міської ради, Одеського району, Одеської області. 

6.  Нікульніков Михайло, учень виховного комплексу «ЗОШ I-III ступенів-

гімназія», Лиманського району Одеської області, назва роботи: «Воронцовська 

колонада на світанку». 

7. Погребняк Арсеній, учень спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №4 з поглибленим вивченням англійської мови, Горішньоплавнівської 

міської ради Кременчуцького району Полтавської області, назва роботи: 

«Відображення душі». 

8. Труш Олег, вихованець Комунального навчального закладу Ходорівської 

міської ради Львівської області, заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів 

№3, імені  Героя України Романа Точина, назва роботи: «Закохана у мрію». 

9. Цуцман Дмитро, вихованець Долинської Станції юних техніків, Івано-

Франківської області, назва роботи «Модель DUNLOP». 

10. Нехайов Назар, учень Пісківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Новопсковської селищної ради Луганської області, назва роботи: «Я 

люблю Україну». 

 

ІІІ. Нагороджуються Дипломом ІІІ ступеня переможці Всеукраїнського 

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

номінації «Експериментальне фото (застосування програми Adobe 

Photoshop)»: 

 

1. Андрущак Антоніна, вихованка Комунального закладу «Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради», назва роботи: «Кохання». 

2. Березюк Віолета, вихованка Комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості» Рокитнівської селищної ради Рівненської області, назва 

роботи: «Золотий гребінець». 

3. Богданець Назарій, вихованець Комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості» Рокитнівської селищної ради Рівненської області, назва 

роботи: «В безкінечність». 

4. Голобородько Ростислав, учень Заводського ліцею Кириківської селищної 

ради Сумської області, назва роботи: «Мої рідні україночки!!!». 

5. Заболотня Анна, вихованка Мистецької студії «Колорит»

 Ставищенський комунальний заклад позашкільної, освіти «КРОКУС» 

Ставищенської селищної ради Білоцерківського району, Київської області, 

назва роботи: «Яскравий світ в моїх очах». 

6. Карпенко Яна, вихованка гуртка «Міська Рада Дітей Переяслава» 

Переяславський будинок художньої творчості дітей, юнацтва та молоді 

Бориспільського району, Київської області, назва роботи: «Віддзеркалення». 

7. Качур Роман, вихованець КЗПО Козівський будинок дитячої та юнацької 



творчості «Юність Козівської селищної ради, Тернопільський район, назва 

роботи: «Щасливе дитинство». 

8.  Шаповалова Анна, вихованка Васильківської міської станції юних 

натуралістів Київської області, назва роботи: «Космічні мандри». 

9. Куплевацька Олександра, вихованка Комунального закладу Зміївський 

центр дитячої та юнацької творчості Зміївської міської ради Чугуївського 

району Харківської обл., назва роботи: «Мавка лісова». 

10. Мураховська Агнія, вихованка Еколого-натуралістичного центру дитячої 

творчості Ольгопільської сільської ради Гайсинського району Вінницької 

області, назва роботи: «Серед хмар». 

11.  Стороженко Макар Максимович, вихованець Центру позашкільної освіти 

«Веселка» Таращанської міської ради Київської області, м. Тараща, 

дитяча відео студія «Креатив», назва роботи: «Небезпечний інтернет» 

12. Трипульський Марк, вихованець Одеського навчально-виховного 

комплексу «Гімназія № 2 – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим 

іиіченням англійської мови» Одеської міської ради, назва роботи: 

«Майбутне» 

13. Халимоненко Ольга, здобувач освіти Великоустівської загальноосвітної 

школи І-ІІІ ступенів Сосницької селищної ради, назва роботи: «Два світи» 

14. Цимбал Віталій, учень Каховського НВК «Гімназія – спеціалізована школа 

І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов» Каховської міської ради 

Херсонської області, назва роботи: «Застигла музика в квітках» 

 

ІV. Нагороджуються Дипломом І ступеня переможці Всеукраїнського 

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

номінації «Жанрове фото»: 

 

1. Дячук Дарина, учениця Рівненського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –дошкільний навчальний заклад» №17 

Рівненської міської ради, назва роботи: «Прогулянка парком». 

2. Балан Ірена, учениця ОЗО «Глибоцький ліцей Глибоцької селищної ради». 

назва роботи: Бережімо, приподу! 

3. Демчик Богдана, вихованка Грицівського закладу позашкільної освіти 

«Школа сприяння здоров’ю» Шепетівського району Хмельницької області, 

назва роботи : «Спогади» 

4. Коваленко Марія, учениця Удачненської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Удачненської селищної ради  Покровського району Донецької област 

назва роботи: «Хто працює, той їсть!». 

5. Кочерга Христина, учениця Удачненської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Удачненської селищної ради  Покровського району Донецької області 

назва роботи: «Лісапет мій лісапет». 

6. Лалак Марія, учениця Вараського ліцею №2 Вараської міської 



територіальної громади Рівненської області, назва роботи: «Сніданок в полі».  

7.Нижник Назарій, вихованець Івано-Франківського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, гурток «Цифрова фотографія» 

м.Івано-Франківськ, назва роботи: «Дотик часу». 

8. Петренко Лілія, вихованка гуртка «Чарівна скринька», учениця Удачненської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Удачненської селищної ради  

Покровського району Донецької області, назва роботи:«Найцікавіші експонати - 

потемніли від часу». 

9.Петровець Ніна, учениця Срібнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Срібнянської селищної ради, назва роботи: «Сила думки». 

10. Сагун Валерія, вихованка комунального закладу "Карлівський міський центр 

позашкільної освіти" Карлівської міської ради Полтавський район  м. Карлівка, 

назва роботи: «Загадка навколишнього світу». 

11. Стороженко Назар, вихованець Центру позашкільної освіти  «Веселка» 

Таращанської міської ради Київської області, дитяча відео студія «Креатив»  

м. Тараща, Київська обл. назва роботи:  «Журналістські розслідування». 

12. Філіппова Карина, учениця Удачненської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Удачненської селищної ради  Покровського району Донецької області, 

назва роботи: «Україна – це Я». 

13. Зикіна Діана, вихованка КЗ «Золочівський будинок дитячої та юнацької 

творчості» Золочівської селищної ради смт. Золочів, Харківської області, Назва 

роботи: «Жовто-блакитний арт» 

14. Кулібаба Аделіна, вихованка дитячої художньої студії "DaVinci", 

 м. Зіньків Полтавської області, назва роботи «З книгою по життю» 

 

V. Нагороджуються Дипломом ІІ ступеня переможці Всеукраїнського 

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

номінації «Жанрове фото»: 
 

1. Кичко Олег, здобувача освіти Вертіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів імені М.П.Кирпоноса Вертіївської сільської ради Ніжинського 

району, назва роботи: «Під надійним крилом». 

2. Сторожик Олена, вихованка гуртка «Юний фотоаматор» Обухівського 

міського центру творчості дітей, юнацтва та молоді «Романтик» Київської 

області, назва роботи: «Не підведи...». 

3. Смолянінов Павло, вихованець гуртка «ЕкоСтайл» Центр дитячої та 

юнацької творчості Іванківської селищної ради Вишгородського району 

Киівської області, назва роботи: «Думи мої, думи мої...». 

4. Барнічко Софія Іванівна, учениця навчального закладу: Криворізька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 КМР ДО, назва роботи: 

«Мальовниче Криворіжжя». 

5. Бурштин Діана, учениця Федорівської гімназії Зеленопільської сільської ради 

територіальної громади, c-ще. Федорівка Каховського району Херсонської 



області, назва роботи: 

«Сміття нас витісняє». 

6. Галів Віталіна, вихованка гуртка «Юні екологи» КЗ «Чернігівська обласна 

станція юних натуралістів, назва роботи: «Квартиранти». 

7. Годун Дмитро, учень Новогуйвинської гімназії Новогуйвинської селищної 

ради Житомирського району , Житомирської області, назва роботи: «Фанати 

українського футболу» 

8. Гранат Анастасія,  учениця 11 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 

Мирноградської міської ради Донецької області, назва роботи: «Неймовірні 

пригоди». 

 9. Дерев’янчук  Іоанна, вихованка Центру позашкільної освіти  «Веселка» 

Таращанської міської ради Київської області,   дитяча відео студія «Креатив», м. 

Тараща, Київська обл.. назва роботи:  «Кришталеве диво». 

10. Должікова Златослава, вихованка Будинку дитячої та юнацької творчості, 

місто Цибулів, Монастирищенська громада, Уманського району Черкаської 

області, Назва роботи: «Краса врятує світ» 

11. Запорожець Анжела, учениця Бершадського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №3 Бершадь, Гайсинський район, Вінницька область, назва 

роботи: « Годувальниця». 

12. Кузьменко Карина, учениця Олексіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів, Олексіївка,  Хотінської селищної ради Сумського району Сумської 

області, назва роботи: «Золоті деньки». 

13.  Мельнік Юлія, вихованка Комунального закладу позашкільної освіти «Клуб 

«Юний авіатор» Криворізької міської ради, назва роботи: «Моє кохане місто». 

14. Мізірний Михайло, вихованець Комунального закладу «Луганський обласний 

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Кремінна, Луганська 

область, назва роботи: «З Україною в серці». 

15. Мірякова Дар’я Вікторівна, учениця Тузлівського опорного закладу загальної 

середньої освіти, Білгород-Дністровського району, Одеської області, назва 

роботи: «Музика – мова души» 

16. Рекал Артем, вихованець Будинку дитячої та юнацької творчості міста 

Теплодар Одеської області, 

17. Качинська  Наталія, вихованка Ківерцівського центру позашкільної освіти, 

гурток «Юні квітникарі», Волинська область, місто Ківерці, назва роботи: 

«Красуня модрина». 

18. Рожкова Анастасія, учениця комунальної установи Сумської спеціалізованої 

школи І - ІІІ ступенів № 10 ім. Героя Радянського Союзу О.Бутка, м. Суми, 

Сумської област, назва роботи: «Чарівниця». 

19. Поляков Роман, вихованець Гуртка «Гончарство» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Локачинської селищної ради Волинської області, назва 

роботи: «Українець». 



20. Руденко Дар’я, учениця Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

№1 Бахмутської міської ради Донецької області, назва роботи: «Сім'я завжди 

разом». 

21. Сараєва Єлизавета, учениця Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №52 КМР ДО, назва роботи: «Барви осені» .  

22. Скоробогата Анастасія, учениця Удачненської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Удачненської селищної ради  Покровського району Донецької області, 

назва роботи: «МИ - Вкраїни діти!». 

23. Толстіков Андрій, учень Одеського економічного ліцею Одеської міської ради 

Одеської області, назва роботи: « Автомобільний краєвид». 

24. Чиж Назар, учень Ковчинської ЗЗСО I-III ступенів, Чернігівського району, 

Чернігівської області; назва роботи: «Щастя». 

25. Єрмоченкова Олександра, учениця Деньгівського НВК "Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів - заклад дошкільної освіти" Золотоніської міської ради 

Черкаської області, 

Назва роботи: «Безтурботне дитинство». 

26. Кирушок Давид, учень Синівської ЗОШ I-III ст. Рівненської області, с.Синів, 

назва роботи: «Дівчинка з апельсином» 

27. Євенчук Софія, вихованка Навчального закладу КЗ «Путильський будинок 

творчості», назва роботи: «Наша Земля у наших руках» 

28. Садловська Юлія, вихованка Івано-Франківського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, гурток «Цифрова фотографія» м. Івано-

Франківськ, назва роботи: «Туман нічних поїздів». 

 

VІ. Нагороджуються Дипломом ІІІ ступеня переможці Всеукраїнського 

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

номінації «Жанрове фото»: 
1. Газарян Марта, учениця Гадяцького профільного ліцею ІІ-ІІІ ступенів 

     імені Є. П. Кочергіна Полтавської обласної ради, назва роботи: «Дотик» 

2. Юречко Юлія, вихованка гуртка «Фото Art» Баришівського центру 

позашкільної роботи «Мрія» Баришівської селищної ради Броварського 

району Київської області, назва роботи: «Показовий виступ».  

3. Агєєва Дар’я, вихованка  Комунального закладу «Центр позашкільної 

освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької області, назва роботи: 

«Серед степу широкого». 

4. Багандов Олексій, вихованець Комунального закладу «Центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, 

назва роботи: «Море хвилюється». 

5.  Власійчук Станіслав, вихованець Теплодарського будинку дитячої та 

юнацької творчості Теплодарської міської ради Одеського району Одеської 

області. 

6. Гап‘юк Яна Юріївна, вихованка Івано-Франківського міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, гурток «Цифрова 



фотографія», назва роботи: «Думи». 

7. Гев'юк Максим, вихованець Навчально-виробничого центру учнівської 

молоді, м.Коломия, назва роботи: «Що кому?...» 

8. Гліган Олена, вихованка Теплодарського будинку дитячої та юнацької 

творчості Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області. 

9. Грищенко Валерія, учениця Деньгівського навчально-виховного 

комплексу "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - заклад дошкільної 

освіти" Золотоніської міської ради Черкаської області, назва роботи: «Біля 

театру». 

10. Дюлай Домініка, учениця Голубинської гімназії Полянської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області, назва роботи: «Моя 

улюблена кішка». 

11. Мальчук Богдан Павлович, вихованець Городищенського закладу 

позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької творчості» 

Городищенської міської ради Черкаської області, назва роботи: «Я дитина 

твоя Україно!». 

12. Олінчук Дмитро, учень Крупецького ліцею Крупецької сільської ради 

Дубенського району Рівненської області, назва роботи: «Магія світла». 

13. Живкіна Діана, вихованка закладу «Центр позашкільної освіти» 

Мелітопольської міської ради Запорізької області, назва роботи: 

«Настрій». 

14. Зельська Юліанна, вихованка Сєверодонецького міського Центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді, назва роботи: «Веселі 

бешкетники». 

15. Крук Софія Михайлівна, учениця Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 

смт. Оратів  Оратівської селищної  об'єднаної територіальної громади 

Вінницької області, назва роботи: «В обіймах осені». 

16. Лазановська Еліна, учениця Саф’янського ЗЗСО Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області, назва роботи: «Шукач 

скарбів». 

17. Лисянський Данило, учень Комунальної установи Сумська спеціалізована 

школа І - ІІІ ступенів № 10 ім. Героя Радянського Союзу О.Бутка, м. Суми, 

Сумської області, назва роботи: « Дружня родина». 

18. Ломачевська Дарина, вихованка гуртка «Класний майстер» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 

«Гармонія» Криворізької міської ради, назва роботи: «Зеленіє жито за 

селом». 

19. Макаревич Поліна, учениця Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №52 КМР ДО, назва роботи: «Ліс – багатство України». 

20. Межерицький Максим, учень Коломацького ліцею імені Героя 

Радянського Союзу І.Є.Єгорова Коломацької селищної ради 



Богодухівського району Харківської області, назва роботи: «Козаки». 

21. Мельник Андрій, учень Гораймівського ліцею, с. Гораймівка, Колківської 

селищної ради, Волинська області, назва роботи: « Дівчина зима» 

22. Євенчук Софія, вихованка КЗ «Путильський будинок творчості», назва 

роботи: «Наша Земля у наших руках». 

23. Пелипенко Евеліна, учениця Лиманського навчально – виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа I –II ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» №1 Лиманської міської ради Донецької області назва 

роботи: «Ой гроза! Яка тривога!..»   

24.  Руденко Дмитро, вихованець КПНЗ «СЮН Покровського району» КМР, 

назва роботи: «Ранкова рибалка» 

25. Сікора Антон, вихованець Центру позашкільної освіти Богородчанської  

селищної ради,  смт. Богородчани, Івано-Франківської обл., назва роботи: 

«Радість». 

26. Тараненко Катерина, учениця Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №52 КМР ДО, назва роботи:  «Золотий дощ». 

27. Тимощук Є.А, Бершадський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст.№3, 

назва роботи: «Літній ранок у парку Анталька». 

28. Феношин Владислав, вихованець Івано-Франківського міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, назва роботи: «Мряка». 

29. Цьопич Ірина, вихованка Маневицького центру творчості дітей та 

юнацтва, смт Маневичі, Волинської області, назва роботи: « Погляд з 

минулого». 

30. Ходаківська Аліна, учениця Руднє-Городищенської ЗОШ I-II ступенів, 

Новогуйвинської селищної ради  Житомирської області, село Рудня-

Городище, назва роботи: « Хто рано встає, тому Бог дає». 

31. Цуцман Дмитро, вихованець Долинської Станції юних техніків, м.Долина, 

вул., Котляревського,9 Івано-Франківської області; назва роботи: 

«Надвечір’я». 

32. Шелепало Ольга, учениця Одеського навчально-виховного комплексу 

«Гімназія № 2 – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням 

англійської мови» Одеської міської ради, назва роботи: «У театрі». 

33. Шилова Вероніка, учениця  Одеського навчально-виховного комплексу 

«Гімназія № 2 – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням 

англійської мови» Одеської міської ради, назва роботи: «Захват від краси 

Карпат». 

34. Плисюк Дмитро, вихованець Гуртка «Природа і квілінг» Володимир-

Волинського Центру позашкільної  освіти, Волинської області, м. 

Володимир-Волинський, назва роботи:  «Щастя». 

35. Мазуркевич Анастасія, вихованка Позашкільного комунального 

навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Бережанської 



міської ради, м. Бережани, Тернопільської області, назва роботи: 

«Галичанки у день вишиванки». 
 

VII. Нагороджуються Дипломом І ступеня переможці Всеукраїнського 

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

номінації «Живий  світ (фото тварин та рослин)»: 
1. Богдан Марія, вихованка гуртка «Міська Рада Дітей Переяслава», 

Переяславського будинку художньої творчості дітей, юнацтва та молоді 

Бориспільського району Київської області, назва роботи: «Пильний погляд». 

2. Горова Марʼяна, учениця Ківшоватського опорного закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів – закладу дошкільної освіти Таращанської 

територіальної громади Білоцерківського району Київської області, назва 

роботи: «Браво». 

3. Онащук Володимир, учень Погребівської гімназії Васильківської 

територіальної громади Обухівського району Київської області, назва роботи: 

«Спільне сусідство». 

4. Греца Максим, вихованець гуртка «Пізнай себе» Вишгородського міського 

Центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт» Київської 

області, назва роботи: «Чарівна квітка». 

5. Бакай Денис, вихованець Івано-Франківської міської дитячої екологічної 

станції, назва роботи «Нічний хижак – сова». 

6. Боднар Марія, вихованка Центру дитячої та юнацької творчості Каланчацької 

селищної ради Херсонської області, назва роботи: «Принцеса-жаба». 

7.Загинай Володимир, учень школи №84 імені Блаженної Йосафати 

Гордашевської, м. Львів Львівської області, назва роботи: «Мама і дитя». 

8. Запорожець Анжела, учениця Бершадського закладу загальної середньої освіти 

І-III ступенів №3 , Гайсинського району, Вінницької області, назва роботи: 

«Середня група». 

9. Стороженко Назар, вихованець Центру позашкільної освіти «Веселка» 

Таращанської міської ради Київської області, дитяча відео студія «Креатив», 

назва роботи: «Пісенний дрізд». 

10. Осипчук Ілля, здобувача освіти Киїнського опорного закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Костянтина Светенка Киїнської сільської 

ради Чернігівського району, назва роботи: «Чайки». 

11. Храмцова Крістіна, вихованка Солотвинського центру позашкільної освіти 

смт.Солотвин, Івано - Франківської області, назва роботи: «Друг сім’ї». 

12. Цуцман Дмитро, вихованець Долинської Станції юних техніків; м.Долина 

Івано-Франківської області, назва роботи: «ПРИЧАЇВСЯ». 

13. Шелепало Ольга, учениця Одеської НВК «Гімназії №2 Спеціалізована школа I 

ступеня з поглибленим вивченням англійської мови» Одеської міської ради, 

Одеської області, назва роботи: «Песик». 

14. Шимко Соломія, вихованка Комунального закладу "Березівський міський 



центр дитячої та юнацької творчості" Одеської області, місто Березівка, назва 

роботи: «Мій любий Басік». 

15. Шумей Аліна, вихованка Центру позашкільної освіти, Богородчанської  

селищної ради, смт. Богородчани, Івано-Франківської області, назва роботи: 

«Випадкова зустріч». 

16. Янковський Ілля, учень Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№28, назва роботи: «І один у лісі – воїн». 

 

VIII. Нагороджуються Дипломом ІІ ступеня переможці Всеукраїнського 

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

номінації «Живий  світ (фото тварин та рослин)»: 

1. Зубрицька Маргарита, здобувача освіти Киїнського опорного закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Костянтина Светенка Киїнської сільської 

ради Чернігівського району, назва роботи: «Павутиння на квітці». 

2. Алексеєва Катерина, вихованка Комунальної установи "Центр позашкільної 

освіти та виховання Ананьївської міської ради", Одеської обл, назва роботи: « 

Хочу жити!». 

3. Артемяк Вікторія, вихованка Комунального закладу «Станція юних натуралістів» 

Рівненської обласної ради, гурток «Екосвіт», назва роботи: «Гуси». 

4. Біденко Руслана, вихованка КПНЗ ЦДЮТ «Гармонія» КМР, назва роботи: 

«Качина родина». 

5. Бажан Ярослава, вихованка «Лозівський палац дитячої та юнацької творчості» 

Лозівської міської ради Харківської області, назва роботи: «Велич птаха». 

6. Біла Богдана, вихованка Волинського обласного еколого-натуралістичного 

центру Волинської обласної ради, назва роботи: «У промінцях сонця ніжних». 

7. Білавенко Крістіна, учениця Коднянського ліцею Станишівської сільської ради, 

Житомирського району, Житомирської області, назва роботи: «Квітучі поля 

України». 

8. Біланенко Єлизавета, учениця Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №52 КМР ДО, назва роботи: «Дистанційно навчатися готовий». 

9. Бондаренко Микита, вихованець гуртка «Лісовичок», Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 

«Гармонія» Криворізької міської ради, назва роботи: «Солодкий сон». 

10. Вавіло Артем, учень «Березівського навчально-виховного комплексу: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад «Веселка», 

Березівської сільської ради, назва роботи: «Чайка». 

11. Василенко Катерина, вихованка Закладу освіти: Будинок творчості дітей та 

юнацтва, м.Мирноград, Покровського району, Донецької області, назва  роботи: 

«На охоті». 

12. Василишин Владислав, вихованець Центру позашкільної освіти,  

Богородчанської  селищної ради, смт. Богородчани, Івано-Франківської області, 

назва роботи: «Балерина». 



13. Волочій Анастасія, вихованка Івано-Франківського міського центру науково-

технічної творчості, м.Івано-Франківськ, назва роботи: «Солодкий мед». 

14. Галайко Ангеліна, учениця Рівненської загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів 

№22, назва роботи: «Гуцульське золоте руно». 

15. Федоренко Олександр, вихованець Центру дитячої та юнацької творчості 

Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області, назва 

роботи: «Геть з нашого городу». 

16. Голик Даніїл, вихованець Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді Сумської міської ради, назва роботи: «Веселі каченята». 

17. Горбаленко Ганна, вихованка гуртка Лиманського міського Центру 

позашкільної роботи Лиманської територіальної громади Донецької області, 

назва роботи: «Лісовий красень». 

18. Грищенко Валерія, учениця Деньгівського навчально-виховного комплексу 

"загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - заклад дошкільної освіти" Золотоніської 

міської ради Черкаської області, назва роботи:  «Несподіване знайомство». 

19. Димитрова Наталя, вихованка «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської 

міської ради Запорізької області, назва роботи: «Сум». 

20. Дупань Варвара, учениця Криворізької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

№ 86 КМР ДО, назва роботи: «Сім’я наша невеличка!». 

21. Важельська Анастасія, вихованка Хмельницького кооперативно фахового 

коледжу Хмельницького кооперативного торгівельно-економічного інституту, 

назва роботи «Весняна прогулянка». 

22. Клименчук Микита, вихованець комунального закладу «Центр позашкільної 

освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької області, назва роботи: 

«Господарі парку». 

23.  Коджебаш Олександр, учень Чорноморського Ліцею №7  Одеської області, 

назва роботи: «Ці очі не брешуть». 

24. Лящук Арсен, вихованець комунального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості» Рокитнівської селищної ради, назва роботи: «Бджілка». 

25. Мантуленко Ольга, учениця Криворізької гімназії № 36 КМР, Дніпропетровської 

області, назва роботи: «Помаранчева насолода». 

26. Музика Назар, вихованець Центру дитячої та юнацької творчості 

Попільнянської селищної ради, Житомирської області, назва роботи: «фото 

тварин і рослин». 

27. Тимченко Владислав, вихованець Васильківської міської станції юних 

натуралістів Київської області, назва роботи: «Насторожі». 

28. Палько Анна, учениця Криворізької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 

86 КМР ДО, Дніпропетровської області, назва роботи: «Незвичайний красень». 

29. Сорока Інна, вихованка Лохвицького міського центру дитячої та юнацької 

творчості, екологічний гурток  «Паросток», Полтавської обасті, назва роботи: «В 

гармонії з природою». 



30. Старікова Анастасія, учениця Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №52 КМР ДО Дніпропетровської області, назва роботи: «Краса в 

деталях». 

31. Стовба Ксенія, ученця Криворізької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 

86 КМР ДО, Дніпропетровської області, назва роботи: «Чарівний сон». 

32. Ющишина Олександра, вихованка Кам’янець-Подільського позашкільного 

навчально-виховного об’єднання, Хмельницької області, назва роботи: «Ослик». 

 

IX. Нагороджуються Дипломом ІІІ ступеня переможці Всеукраїнського 

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

номінації «Живий  світ (фото тварин та рослин)»: 

 

1. Буракова Альбіна, учениця Кобзівської гімназії Наталинської сільської ради, 

Красноградського району Харківської обасті, назва роботи: «Тваринне царство». 

2. Верес Анастасія, вихованка "Карлівського міського центру позашкільної освіти" 

Карлівської міської ради Полтавського району, Полтавської області, назва 

роботи: «Маленьке диво». 

3. Гап‘юк Яна, вихованка Івано-Франківського міського центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, гурток «Цифрова фотографія», м. Івано-Франківськ, 

назва роботи: «Небесний нектар». 

4. Пожога Давід, вихованець Чернівецького обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді, м. Чернівці, назва роботи: 

«Горобець на пляжі». 

5. Дідич Любомир, вихованець Кам’янець-Подільського позашкільного навчально-

виховного об’єднання, м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області, назва 

роботи: «Ослик». 

6. Дунаєвська Юлія, вихованка Бершадської станції юних натуралістів, Гурток « 

Екопогляд» Вінницької області, Гайсинського району, м. Бершадь, назва роботи: 

«В обіймах морозу». 

7. Єрмоченкова Олександра, учениця Деньгівського НВК "Загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів - заклад дошкільної освіти" Золотоніської міської ради Черкаської 

області, назва роботи: «Лісовий житель». 

8. Леоненко Євген, вихованець Васильківської міської станції юних натуралістів, м. 

Васильків, Київської області, назва роботи: «Перший політ величного птаха». 

9. Коваль Назар, учень Коломацького ліцею імені Героя Радянського Союзу 

І.Є.Єгорова Коломацької селищної ради Богодухівського району Харківської 

області, назва роботи: «Друг». 

10. Кошелєва Олександра, вихованка Центру дитячої та юнацької творчості 

Каланчацької селищної ради Херсонської області, назва роботи: «На стражі». 

11. Ніколайчук Анна, вихованка КЗПО ТМР «Палац дітей та юнацтва», 

Тернопільської області, назва роботи: «Живий світ». 

12. Кулібаба Аделіна, виховнка дитячої художньої студії "DaVinci"; м.Зіньків, 



Хмельницької області, назва роботи: «Травневий ранок». 

13. Линник Поліна, учениця Добропільського навчально-виховного комплексу 

«Гімназія-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  №1» Добропільської міської 

ради Донецької області, назва роботи: «Лісовички». 

14. Луцик Жанна, вихованка Навчального-виробничого центру учнівської молоді, 

м.Коломия, назва роботи: «Прогулянка». 

15. Луцук Леонід, вихованець КЗПО Менська станція юних техніків, с. Стольне, 

назва роботи: «Зайнято!!!». 

16. Лютий Богдан, вихованець Навчального-виробничого центру учнівської молоді, 

м. Коломия, назва роботи: «Прогулянка». 

17. Межерицький Максим, учень Коломацького ліцею імені Героя Радянського 

Союзу І.Є.Єгорова Коломацької селищної ради Богодухівського району 

Харківської області, назва роботи: «Гусь». 

18. Назарова Катерина, вихованка КПНЗ «СЮН Покровського району» КМР, м. 

Кривий Ріг, назва роботи: «Червона шапочка». 

19. Нестор Вікторія, вихованка «Чернівецького обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді», м. Чернівці, назва роботи: 

«Довіра». 

20. Нестор Олександра, вихованка «Чернівецького обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді», м. Чернівці, назва роботи: 

«Нап’юся роси». 

21. Нікольнікова Вікторія, вихованка Червонополянської філії Костянтинівського 

опорного закладу загальної середньої освіти Костянтинівської сільської ради 

Херсонської області, назва роботи: «Бурьонка». 

22. Нікульніков Михайло, учень Фонтанського навчального - виховного комплексу, 

«ЗОШ I-III ступенів-гімназія», Лиманського району, Одеської області, назва 

роботи: «Сила погляду». 

23. Олійник Софія, вихованка Закладу загальної середньої освіти I-III ступенів № 6, 

м. Мирноград, Донецької області, yазва роботи:  «Бусол». 

24. Остапюк  Нестор, вихованець комунального закладу «Станція юних 

натуралістів» Рівненської обласної ради, вихованець гуртка «Екосвіт», м. Рівне, 

назва роботи: «Собака-еколог». 

25. Павликівська Софія, учениця Басівського закладу загальної середньої освіти І-

ІІІ ступенів Юнаківської сільської ради Сумського району Сумської області, 

назва роботи: «В царині сну». 

26. Палій Юрій, вихованець Репужинецької ОЗЗСО Кадубовецької сільської ради 

Чернівецького району Чернівецької області, назва роботи: «Павучок на 

полюванні». 

27. Пелипенко Евеліна, учениця Лиманського навчального виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа I –II ступенів – дошкільний навчальний заклад» №1, 

Лиманської міської ради Донецької області, назва роботи: «Крокують 



Черепашки Веселенькі мордашки». 

28. Пелярська Маргарита, вихованка гуртка «Природа рідного краю», Кам’янець-

Подільського позашкільного навчально-виховного об’єднання. Хмельницької 

області, назва роботи: «Метелик» 

29. Перепелюк Каміла, вихованка Івано-Франківської міської дитячої екологічної 

станції, м. Івано-Франківськ, назва роботи: «Соняшник». 

30. Перець Анастасія, учениця Златоустівського закладу загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів Хлібодарівської сільської територіальної громади Волноваського 

району Донецької області, назва роботи: «Зелений стрибунець». 

31. Руденко Дмитро, вихованець КПНЗ «СЮН Покровського району» КМР, м. 

Кривий Ріг, назва роботи: «Матуся мила». 

32. Рутковський Андрій, вихованець Навчально-виробничого центру учнівської 

молоді, м. Коломия, назва роботи: «Перекус». 

33. Сіра  Софія, учениця Прибинської загальноосвітньої школи  І-ІІ ступенів 

Корюківської міської ради Чернігівської області, назва роботи: «Сила і краса». 

34. Савка Каріна, учениця 8 класу комунального закладу «Маріупольська 

спеціалізована школа з поглибленим вивченням новогрецької мови І-ІІІ 

ступенів №46» Маріупольської міської ради Донецької області, назва роботи: 

«Чайка вдома». 

35. Сагун Валерія, вихованка закладу "Карлівський міський центр позашкільної 

освіти" Карлівської міської ради Полтавського району  м. Карлівка, назва 

роботи: «Медонос». 

36. Садова Єлізавєта, учениця Білолуцького ліцею Білолуцької селищної ради, 

Старобільського району Луганської області, назва роботи: « Мій вірний друг». 

37. Саламатіна Дар’я, вихованка «Центру позашкільної освіти» Мелітопольської 

міської ради Запорізької області, назва роботи: «Моя душа говорить з 

природою». 

38. Богомолов Сергій, вихованець Кам’янець-Подільського позашкільного 

навчально-виховного об’єднання, Хмельницької області, назва роботи: «Жук 

олень». 

39. Сіманько Сергій, вихованець КПНЗ «СЮН Покровського району» КМР, м. 

Кривий Ріг, назва роботи: «Грибочки в лісочку». 

40. Сластьон Артем, учень Великопавлівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

Зіньківської міської ради Полтавської області, назва роботи: «Чайка? А чому б і 

ні!». 

41. Німецька Олександра, вихованка Чернівецького обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді, м. Чернівці, назва роботи: «У 

верболозі пташечка співала». 

42. Уєвич Юрій, вихованець Волинського обласного еколого-натуралістичного 

центру Волинської обласної ради, назва роботи: «Бабка-красуня». 

43. Фетєля Богдан, вихованець Приморського закладу загальної середньої освіти 



Вилківської міської ради Ізмаїльського району Одеської області, назва роботи: 

«Дунайський красень». 

44. Пожога Діна, вихованка Чернівецького обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді, м. Чернівці, назва роботи: «Чижик 

вгамовує спрагу». 

45. Чудак Руслана, учениця Ліцею №2, м. Немирів Вінницької області, назва 

роботи: «Поряд із тваринним світом». 

46. Шамрай Анастасія, учениця Кам’янець-Подільської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №2 ім. Т.Г. Шевченка, Хмельницької області, назва роботи: 

«Мить…». 
 

X. Нагороджуються Дипломом І ступеня переможці Всеукраїнського 

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

номінації «Натюрморт»: 

 

1. Власійчук Станіслав, вихованець Теплодарського будинку дитячої та юнацької 

творчості Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області. 

2. Гліган  Олена, вихованка Теплодарського будинку дитячої та юнацької 

творчості Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області. 

3. Дерев’янчук  Іоанна, вихованка Центру позашкільної освіти  «Веселка» 

Таращанської міської ради Київської області, дитяча відео студія «Креатив», 

назва роботи: «Маскарад». 

4. Муляр Давид, учень Сопачівського ліцею Вараської міської ради, Рівненської 

області, назва роботи: «Ранок». 

5. Сидорак Ірина, вихованка Бучацького центру дитячої та юнацької творчості 

«Сузір’я», Чортківського району, Тернопільскої області, назва роботи: «В стилі 

ретро». 

6. Скічко Марія, вихованка Красноградського центру дитячої та юнацької 

творчості Красноградської міської ради Харківської області,  

«Паперопластика», назва роботи: «Чаювання». 

7.  Школьна Марія, вихованка Центру позашкільної освіти «Веселка» 

Таращанської міської ради Київської області, дитяча відео студія «Креатив», 

назва роботи: «Памʼять». 

 

XI. Нагороджуються Дипломом ІІ ступеня переможці Всеукраїнського 

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

номінації «Натюрморт»: 

 

1. Безушко Дмитро, учень ОЗО «Глибоцький ліцей Глибоцької селищної ради», 

Чернівецької області, назва роботи: «На столі». 

2.  Волощук Дар’я, вихованка Комунального закладу «Чаплинський селищний 



будинок творчості дітей та юнацтва» Чаплинської селищної ради Каховського 

району Херсонської області, назва роботи: «Вечір у селі». 

3. Проскура Ярослав, вихованець КЗ «Свистунівський ліцей» Сватівської 

міської ради Луганської області, назва роботи: «Запрошую на пікнік».4. 

4. Сахацький Богдан, вихованець Васильківської міської станції юних 

натуралістів,  Київської області, назва роботи: «Золото України».5. 

5. Колесник Дмитро, учень Гораймівського ліцею, Колківської селищної ради, 

Волинської області, назва роботи: «Слава Богу».6. 

6. Кравченя Дмитро, учень Березівського ліцею, Березівської сільської ради,  

Сарненського району Рівненської області,  назва роботи: «Вітамінчики». 

7. Лалак Марія, учениця Вараського ліцею №2 Вараської міської територіальної 

громади Рівненської обласасті, назва роботи: «Дівчинка з кавуном».8. 

8. Мартиненко Марія, вихованка Теплодарського будиноку дитячої та юнацької 

творчості Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області.9. 

9. Мельник Андрій, учень Гораймівського ліцею,  Колківської селищної ради, 

Волинської області, назва роботи: «Помідори». 

10. Нетеча Владислав, учень Кам’янець-Подільського  НВК № 9  імені 

А.М.Трояна  у складі спеціалізованої  загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням англійської мови та школи мистецтв, м. Кам’янець-

Подільський, назва роботи:  «Це все рідне, українське».11. 

11. Ніколайчук Анна, вихованка КЗПО ТМР «Палац дітей та юнацтва», назва 

роботи: «Новорічна шипшина».12. 

12. Бондар Поліна, вихованка Кремінського центру дитячої та юнацької 

творчості, м. Кремінна, назва роботи: «Спомин про закатованих голодом».13. 

13. Стецюк Вікторія, учениця Зарічненського ліцею №1 Зарічненської 

селищної ради Вараського району, Рівненської області, назва роботи: «З 

зернини хліб». 

14. Телегуз Тимур, вихованець Блистівського навчально-виховного комплексу 

Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області, Назва роботи:  

«Натюрморт». 

 

XII. Нагороджуються Дипломом ІІІ ступеня переможці Всеукраїнського 

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

номінації «Натюрморт»: 

1. Дем'янюк Аріна, вихованка КЗ  «Тетіївський навчально-виховний комплекс 

«Гімназія загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів» Тетіївської міської ради 

Білоцерківського району, Київської області, назва роботи: «Зібравшись словом 

малювати». 

2. Артемовець  Дарина, вихованка Комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості» Рокитнівської районної ради, Рівненської області, назва 

роботи: «Домашні вітаміни». 



3. Байбородіна Вікторія, учениця класу Межирічанського навчально-виховного 

комплексу, «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів -  дитячий садок», 

Червоноградської міської ради Львівської області, назва роботи: «Осінній 

натюрморт». 

4. Богданець Назарій, вихованець Комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості» Рокитнівської селищної ради, Рівненської області, назва 

роботи: «З бабусиної грядки». 

5. Валентеєнко Ілля, вихованець «Флористика плюс» (Донецький обласний 

еколого-натуралістичний центр), Донецької області, назва роботи: «Пікнік та 

шашлики». 

6. Воробйова Дар'я, вихованка Комунального  закладу позашкільної освіти 

«Одеська станція юних техніків «Сігма», м. Одеса, назва роботи: «Різдвяний 

кіт». 

7. Гутич Ксенія, учениця «Великолазівського ліцею» Баранинської сільської ради, 

Ужгородського району, Закарпатської області, назви роботи: «Хочу, вмію, 

можу». 

8. Дмитренко Вікторія, вихованка «Центру позашкільної освіти» Мелітопольської 

міської ради Запорізької області, назва роботи: «Кавово-цукрова хвилинка». 

9. Дорош Ілля, учень  Златоустівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Хлібодарівської сільської територіальної громади Волноваського 

району Донецької області, назва роботи: «Літні вітаміни». 

10. Лупуляк Ірина, учениця ОЗО «Глибоцький ліцей Глибоцької селищної ради», 

Чернівецької область, назва роботи: «Натюрморт». 

11. Міщенко Максим, вихованець Борзнянського Будинку дитячої та юнацької 

творчості Борзнянської міської ради  Чернігівської області, назва роботи: 

«Вітамінний кошик». 

12. Николаїшин Степан, вихованець КЗ «Борщівський центр дитячої та юнацької 

творчості» Борщівської міської ради, Тернопільська область, назва роботи: 

«Мандрівка в мрію туриста». 

13. Меланко Ганна, вихованка Привільненського навчально-виховного комплексу 

Михайло-Лукашівської сільської ради Запорізької області, назва роботи: 

«Осінній врожай». 

14. Рекал Артем, вихованець Будинку дитячої та юнацької творчості міста 

Теплодар, Одеської області, назва роботи: «Натюрморт». 

15. Соколовська Анна, вихованка Гуртка « Екопогляд», Бершадської станції юних 

натуралістів, Вінницької області, Гайсинський район, назва роботи: «Собачі 

мрії». 

16. Стрижак Софія, вихованка Опорного закладу «Скороходівський заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів” Скороходівської селищної ради, 

Полтавської області, Назва роботи: «Феєрія смаку». 

17. Хвостик Георгій, вихованець Комунальної установи Сумська спеціалізована 



школа І - ІІІ ступенів № 10 ім. Героя Радянського Союзу О.Бутка, м. Суми, 

Сумської області, Назва роботи: «Життя». 

18. Числова Поліна, вихованка Центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Сумської міської ради, назва роботи: «Півонії». 

19. Шелепало Ольга, учениця Одеського навчально-виховного комплексу «Гімназія 

№ 2 спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської 

мови» Одеської міської ради, назва роботи: «Ніжність». 

20. Філюк Анастасія, вихованка Шепетівського міського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді,  гурток «Фотонатуралісти», 

Хмельницької області, назва роботи: «Шедрість рідної землі». 

21. Діденко Валерія, здобувач освіти Срібнянської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Срібнянської селищної ради, назва роботи: «Настрій». 

 

XIII. Нагороджуються Дипломом І ступеня переможці Всеукраїнського 

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

номінації «Пам’ятки архітектури»: 

 

1. Косцюкевич Артем, вихованець «Черкаського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради», назва роботи: 

«Благословіння». 

2. Кушнір Даніїл, учень Кам’янець-Подільської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №2 ім. Т.Г. Шевченка Хмельницької області, назва роботи: «Погляд у 

минуле». 

3. Максимович Тетяна, учениця Угнівської ЗШ І-ІІІ ступенів імені братів 

Онишкевичів Белзької міської ради Львівської області, назва роботи: «Старий 

цвинтар». 

4. Мантуленко Ольга, учениця Криворізької гімназії № 36 КМР, Дніпропетровської 

області, назва роботи: «Міст надії». 

5. Пузік Ангеліна, вихованка гуртка «Юні екологи» Вінницької обласної 

станції юних натуралістів, м. Вінниця, назва роботи: «Вогні фотреці»; 

6. Семенець Ірина, учениця «Дергачівського ліцею №2» Дергачівської міської 

ради Харківської області, назва роботи: «Всіхсвятський скит Святогірської 

лаври». 

7. Тичинський Ярослав, учень Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 10 імені В.Г.Короленка, м. Полтава, назва роботи: «Дзеркало часу».  

 

XIV. Нагороджуються Дипломом ІІ ступеня переможці Всеукраїнського 

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

номінації «Пам’ятки архітектури»: 

 

1. Ергард Дмитро, вихованець Кам'янець-Подільського навчально-виховного 

комплексу  №14, Хмельницької області, назва роботи: «Рідне місто». 



2. Шолпан Анастасія, вихованка гуртка «Майстерня декоративного малярства» 

Фастівської школи народної майстерності Фастівської міської ради Київської 

області, назва роботи: «Церква Святого Миколая». 

3. Жорник Ілля, вихованець Комунального закладу позашкільної освіти 

«Зіньківський будинок дитячої та юнацької творчості” Зіньківської міської ради 

Полтавської області, назва роботи: «Погляд крізь вічність». 

4. Кондратовець Павло, учень Опорного загальноосвітнього навчального закладу 

«Рокитнівський ліцей №3 »  Рівненської області, селище Рокитне, назва роботи: 

«Там де Божа благодать…». 

5. Крупич Софія, вихованка Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості» Рокитнівської селищної ради, Рівненської області, смт Рокитне, 

Назва роботи: «Київська лавра». 

6. Нетеча Владислав, учень Кам’янець-Подільського  НВК № 9  імені А.М.Трояна  

у складі спеціалізованої  загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням англійської мови та школи мистецтв, м. Кам’янець-Подільський, 

назва роботи:  «Гошивський монастир». 

7. Нищук Надія, учениця Левківського ліцею Глибочицької сільської ради 

Житомирського району Житомирської області, назва роботи: «До небес». 

8. Полат Нечірван Дамір, учень Криворізької загальноосвітньої школи І – ІІІ 

ступенів № 86 КМР ДО, м. Кривий Ріг, назва роботи: «Краса і велич рідного 

краю». 

9. Флоряк Вікторія, вихованка Чернівецького обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді, Гурток – Екологічний Hand made, 

м. Чернівці, назва роботи: «Хотинська фортеця». 

10. Чмигальова Анастасія, учениця Сіверської державної гімназії імені К. Д. 

Ушинського Чернігівської області, назва роботи: «Величність та краса з 

минулого для Великої імператриці». 

11. Шелепало Ольга, вихованка Одеського навчально-виховного комплексу 

«Гімназія № 2 – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням 

англійської мови» Одеської міської ради, назва роботи: «Дюк». 

12. Школьна Марія, вихованка Центру позашкільної освіти «Веселка» 

Таращанської міської ради Київської області, дитяча відео студія «Креатив», м. 

Тараща, Київської області, назва роботи: «Михайлівська церква. 17 ст.». 

 

XV. Нагороджуються Дипломом ІІІ ступеня переможці Всеукраїнського 

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

номінації «Пам’ятки архітектури»: 

 

1. Бєлогурова Ксенія, вихованка Комунального закладу «Центр позашкільної 

освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької області, назва роботи: «Вічна 

сила». 



2. Василишин Владислав, вихованець Центру позашкільної освіти, Богородчанської  

селищної ради Івано-Франківської області, назва роботи: «Львівська 

архітектурна родзинка». 

3. Гостєва Влада, вихованка Комунального закладу позашкільної освіти, 

Тростянецької міської ради, «Палац дітей та юнацтва», назва роботи: 

«Монастирська трапезна» 

4. Гресько Михайло, вихованець Комунального закладу «Чернівецький обласний 

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді», м. Чернівці, назва 

роботи: «Середньовічний караван-сарай». 

5. Дерев’янчук  Владислав, вихованець Центру позашкільної освіти  «Веселка» 

Таращанської міської ради Київської області, дитяча відео студія «Креатив», м. 

Тараща, Київської області, назва роботи: «Костел бернардинів. 17 ст.». 

6. Дмитрієва Валерія, учениця Кобзівської гімназії Наталинської сільської ради, 

Красноградського району, с. Кобзівка, назва роботи: «Андріївська церква!. 

7. Єрмоченкова Олександра, вихованка Деньгівського навчально-виховного 

комплексу "загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів - заклад дошкільної освіти" 

Золотоніської міської ради Черкаської області, назва роботи:  «Свято-

Михайлівська церква» 

8. Захарчук Діана, учениця Опорного загальноосвітнього навчального закладу 

Радомишльська гімназія Радомишльської міської ради Житомирської області, 

назва роботи: «Свято-Миколаївський собор м. Радомишль». 

9. Іванов Андрій, вихованець Комунального закладу – центр позашкільної 

роботи Путивльської міської ради, Гурток - «Юні квітникарі». 

10. Глива Катерина, вихованка Закарпатського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді, Закарпатської області, назва 

роботи: «Невицький замок». 

11. Палій Лілія, учениця Криворізької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

№ 86 КМР ДО, м. Кривий Ріг, назва роботи: «Духовна скарбниця». 

12. Пшечук Ольга, учениця Кам’янець- Подільської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №6, назва роботи: «Величне залишається у віках». 

13. Петровець Ніна, здобувача освіти Срібнянської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Срібнянської селищної ради, назва роботи: «Палац Галаганів». 

14. Півень Владислав, вихованець Центру позашкільної освіти «Веселка» 

Таращанської міської ради Київської області,  дитяча відео студія «Креатив», 

назва роботи: «Хрестовоздвиженський собор. 18 ст.». 

15. Процик Анна, учениця ОЗЗСО «Сошичненський ліцей», с. Сошичне, назва 

роботи: «Храм науки». 

16. Старікова Анастасія, учениця Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №52 КМР Дніпропетровської область, назва роботи: «Собори душ 

своїх бережіть». 

17. Стефанюк Мар’ян, вихованець Золотопотіцького  центру позашкільної 



роботи з учнівською молоддю, Тернопільської області, назва роботи: «Башта 

фортеці ХVІІ ст.». 

18. Шехтер Михайло, вихованець Комунального закладу «Станція юних 

натуралістів» Рівненської обласної ради, вихованець гуртка «Майстерня 

духовності», назва роботи: «Почаївський скит». 

19. Яковчук Роман, учень Мирогощанського ліцею Мирогощанської сільської ради 

Дубенського району Рівненської області, назва роботи: «Зарваниця не лишає 

байдужим». 

 

XVI. Нагороджуються Дипломом І ступеня переможці Всеукраїнського 

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

номінації «Пейзаж»: 

 

1. Швець Даша, учениця Гребінківського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» Білоцерківського району Київської 

області, назва роботи: «У сонячних променях». 

2. Зазимко Кіра, учениця  Ірдинського ліцею – заклад загальної середньої 

освіти з дошкільним підрозділом Білозірської сільської ради Черкаського 

району Черкаської області, назва роботи: «на світанку». 

3. Шакланов Богдан, учень Попаснянського професійного ліцею залізничного 

транспорту, Сєвєродонецького району, Луганської області, назва роботи: 

«Закат у рідному краї». 

4. Колесник Дмитро, учень Гораймівського ліцею, Колківської селищної ради 

Волинська області, назва роботи: «Грона природи». 

5. Ольшанська Софія, учениця Гранки-Кутівської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Новороздільської міської ради Львівської області, назва роботи: 

«Краса, що вражає»  

6. Попчук Анастасія, учениця Загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с. 

Самолуски Тернопільської області, назва роботи: «Туман над річкою». 

7. Слюсарєв Всеволод, учень Лиманського ліцею Старобільської міської ради 

Луганської області, назва роботи: «Родючі землі України». 

8. Федченко Марія, учениця Фонтанського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів-гімназія» Фонтанської сільської ради Одеський район, Одеської 

області, назва роботи: «Неможливе можливо». 

9. Чорній Назар, учень Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №19, 

м. Тернопіль, назва роботи: «Тустань». 

10. Кургузова Юлія, вихованка Гуртка «Сувенір»  Станції юних техніків, 

м.Краматорськ Донецької області, назва роботи: «Шабельківський луг» 

11. Феношин Владислав, вихованець Навчального закладу «Івано-Франківський 

міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Дитяча студія 

художньої фотографії «New time» м.Івано-Франківськ, назва роботи: 

«Відзеркалля» 



12. Хвостик Георгій, учень Комунальної установи «Сумська спеціалізована школа 

І - ІІІ ступенів № 10 ім. Героя Радянського Союзу О.Бутка», м. Суми Сумської 

області, Назва роботи: «Вечірні Суми» 

 

XVII. Нагороджуються Дипломом ІІ ступеня переможці Всеукраїнського 

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

номінації «Пейзаж»: 

 

1. Гайдаєнко Євгенія, вихованка Гуртка «Майстерня декоративного розпису» 

Фастівської школи народної майстерності Фастівської міської ради Київської 

області, назва роботи: «Вечір над річкою». 

2. Ковшун Денис, вихованець Акробатично-хореографічної студії «Фантазія», 

Переяславського будинку художньої творчості дітей, юнацтва та молоді 

Бориспільського району Київської області, назва роботи: «Багатство України». 

3. Затолокін Арсеній, вихованець Зміївського центру дитячої та юнацької 

творчості, Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області, 

назва роботи: «Айсберг». 

4. Бітюкова Карина, вихованка КПНЗ «СЮН Покровського району» КМР; м. 

Кривий Ріг Дніпропетровської області, назва роботи: «Промінь над водою». 

5. Вихованці гуртка «Фотонатуралісти» Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді, Полтавський обласний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді, м. Полтава, назва роботи: 

«Самотність». 

6. Волочій Анастасія, вихованка Івано-Франківського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, гурток «Цифрова фотографія», назва 

роботи: «Захід туриста». 

7. Глуханюк Олеся, вихованка Центру позашкільної освіти, Богородчанської  

селищної ради Івано-Франківської області, назва роботи: «Рожеве озеро». 

8. Клим Дмитро, вихованець гуртка «Природа рідного краю», Кам’янець-

Подільського позашкільного навчально-виховного об’єднання, м. Кам’янець-

Подільський Хмельницької області, назва роботи: «Гори Маковиці». 

9. Лутошкіна Анастасія, учениця Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 24 Чернігівської міської ради Чернігівської області, назва роботи: 

«Цей захід сонця над морем-це щось дивовижне!». 

10. Люта Софія, вихованка закладу позашкільної освіти Гайсинський міський 

Будинок школярів та молоді Гайсинської міської ради назва роботи: «Краса 

рідного краю».  

11. Старікова Анастасія, учениця Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №52 КМР ДО; назва роботи: «Магія води». 

12. Максимюк Олександр, вихованець Комунального закладу «Чернівецький 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді», назва 

роботи: «Ранок в горах». 



13. Конфедрат  Дмитро, учень Кам’янець-Подільської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №6, м. Кам’янець- Подільський, назва роботи: «Ніч над річкою». 

14. Новаковська Софія, учениця Кордишівського навчально виховного 

комплексу «загальноосвітній навчальний заклад  І-ІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад», назва роботи: «Не тямлю, що воно за диво, Оці поля, це 

небо голубе». 

15. Ромашко Катерина, вихованка Комунального закладу «Станція юних 

натуралістів», Рівненської обласної ради, назва роботи: «Дивовижний вигляд 

гір». 

16. Терзі Настасія, вихованка Дмитрівського загальноосвітнього закладу 

середньої освіти-заклад дошкільної освіти імені С.С. Курого Городненської 

сільської ради Болградського району Одеської області, назва роботи: 

«Зимовий ранок». 

17. Харченко Сергій, учень Басівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Юнаківської сільської ради Сумського району Сумської області, 

назва роботи: «Гармонія».  

18. Яковенко Єлизавета, учениця Криворізької загальноосвітньої школи І - ІІІ 

ступенів № 86 КМР ДО, м. Кривий Ріг, назва роботи: «Карпатські краєвиди». 

19. Орлецький Святослав, учень Криворізької загальноосвітньої школи І – ІІІ 

ступенів № 86 КМР ДО, м. Кривий Ріг, назва роботи: «Краса навкруги» 

20. Пелих Олександра, учениця Кам’янець-Подільської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №6, місто Кам’янець- Подільський, назва роботи: «Вечір» 

21. Нікульніков Михайло, учень Фонтанського навчально-виховного комплексу 

«ЗОШ I-III ступенів-гімназія» с. Фонтанка, Лиманського району, Одеської 

області, назва роботи: «Далечінь острова Джирилгач». 

 

XVIII. Нагороджуються Дипломом ІІІ ступеня переможці Всеукраїнського 

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

номінації «Пейзаж»: 

 

1. Буря Анжела, учениця Бірківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені 

І.А.Цюпи Зіньківської міської ради Полтавської області, назва роботи: «Мій 

рідний край». 

2. Верес Анастасія, вихованка Комунального закладу "Карлівський міський 

центр позашкільної освіти" Карлівської міської ради Полтавський район  м. 

Карлівка,  назва роботи: «На хвилях моєї пам'яті». 

3. Гліган Олена, вихованка Теплодарського будиноку дитячої та юнацької 

творчості Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області. 

4. Зарічний Нікіта, вихованець Комунального закладу «Центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, назва 

роботи: «Над Бирючанським маяком». 



5. Кириченко Вероніка, вихованка Центру позашкільної освіти «Веселка» 

Таращанської міської ради Київської області, назва роботи: «Барви осені». 

6. Ковальов Максим, учень Вербівського ліцею, Нижньосірогозької  селищної 

ради, Генічеського району Херсонської області, назва роботи: «Подорож до 

Асканії Нова». 

7. Буряк Ангеліна, вихованка Комунального закладу «Зміївський центр дитячої 

та юнацької творчості» Зміївської міської ради Чугуївського району 

Харківської області, назва роботи: «Козача гора». 

8. Кондратенко Олексій, вихованець Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької області, назва 

роботи: «Зимовий ліс». 

9. Королик Роман, вихованець Івано-Франківської міської дитячої екологічної 

станції, м. Івано-Франківськ, назва роботи: «Зимова казка». 

10. Косарєва Таїсія, учениця закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 

6, м. Мирноград, Донецької області, назва роботи: «Схід сонця». 

11. Кургузова Юлія, вихованка гуртка «Сувенір» СЮТ (Станція юних техніків), 

м.Краматорськ  Донецької області, назва роботи: «Шабельківський луг». 

12. Макаревич Роман, вихованець Навчально-виробничого центру учнівської 

молоді, м.Коломия, назва роботи: «Зима в Карпатах». 

13. Макаренко Олексій, учень Бутейківської гімназії Сарненської міської ради, 

Сарненський р-н, Рівненської області, назва роботи: «Оксамитовий час». 

14. Мантуленко Ольга, учениця Криворізької гімназії № 36 Кріворіжської 

Міської Ради, назва роботи: «Перед зливою». 

15. Мельник Андрій, учень Гораймівського ліцею, с. Гораймівка, Колківської 

селищної ради Волинська області, назва роботи: «Захід одного вечора». 

16. Назарова Катерина, учениця КПНЗ «СЮН Покровського району» КМР, м. 

Кривий Ріг, назва роботи: «Тихо як…». 

17. Новаковський Олександр, вихованець Кордишівської навчально-

виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад  І-ІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад», назва роботи: «Вечірнє небо ніжиться в 

промінні». 

18. Пелих Олександра, учениця Кам’янець-Подільської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №6, м. Кам’янець- Подільський, назва роботи: «Вечір». 

19. Цимбалюк Дар’я, учениця Кам’янець-Подільської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №6, м. Кам’янець- Подільський, назва роботи: «Краса рідного 

краю». 

20. Кондратюк Дарина, вихованка Закладу позашкільної освіти «Станція юних 

натуралістів міста Ковеля», м.Ковель Волинської області, назва роботи: 

«Українське поле». 

21. Пелипенко Евеліна, учениця Лиманського навчально–виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа I –II ступенів – дошкільний навчальний 



заклад» №1 Лиманської міської ради Донецької області, назва роботи: 

«Вечірнє сонце, дякую за день! Вечірнє сонце, дякую за втому». 

22. Піскун Діана, вихованка Комунального закладу «Генічеська станція юних 

натуралістів» Генічеської міської ради, м. Генічеськ, назва роботи: «Рожеве 

озеро щастя». 

23. Піщур Гліб, учень Чернігівського ліцею № 22 Чернігівської міської ради 

Чернігівської області,  назва роботи: «Краєвид села Блистова». 

24. Трофимович Анна, вихованка КЗ «Луцький навчально-виховний комплекс 

№26» Луцької міської ради, м. Луцьк, назва роботи: «Босоноге дитинство». 

25. Федосеєнко Дмитро, учень Опорного закладу «Новооржицька 

загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів, Новооржицької селищної ради», 

Полтавської області, Лубенський район, назва роботи: «Моя Україна – 

неосяжна краса». 

26. Голубенко Тетяна, вихованка Комунального закладу "Карлівський міський 

центр позашкільної освіти" Карлівської міської ради Полтавського району,  

м. Карлівка, назва роботи: "Осіння симфонія"    

27. Бондаренко Микита, вихованець гуртка «Лісовичок» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 

«Гармонія» Криворізької міської ради; м. Кривий Ріг, назва роботи: 

«Майже Майямі» 

28. Дерев’янчук  Іоанна, вихованка Центру позашкільної освіти «Веселка» 

Таращанської міської ради Київської області, дитяча відео студія «Креатив», 

назва роботи: «Меджибіж» 

29. Кондратенко Олексій, вихованець Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької області, місто 

Мелітополь, назва роботи: «Зимовий ліс». 

 

ХІХ. Нагороджуються Дипломом І ступеня переможці Всеукраїнського 

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

номінації «Репортажний портрет»: 

 

1. Демиденко Денис, вихованець Городищенського закладу позашкільної 

освіти «Центр дитячої та юнацької творчості» Городищенської міської ради 

Черкаської області, назва роботи: «Душа». 

2. Марчук Арсеній, вихованець Гуртка «Юний фотограф», Бучанського центру 

позашкільної роботи Бучанської міської ради Київської області, назва роботи: 

«Сестричка». 

3. Верес Анастасія, вихованка Комунального закладу "Карлівський міський 

центр позашкільної освіти" Карлівської міської ради Полтавського району, 

назва роботи: «Моя історія».  

4. Гліган Олена, вихованка Будинку дитячої та юнацької творчості міста 



Теплодар, Одеської області, назва роботи: «Портрет» 

5. Євтух Костянтин, учень Коднянського ліцею Станишівської сільської ради, 

Житомирського району, Житомирської області, назва роботи: «Закохана в 

жита». 

6. Марогло Катерина, вихованка Станції юних натуралістів Ренійської міської 

ради Ізмаїльського району Одеської області, Назва роботи: «Коло добра». 

7. Хрипко Софія, вихованка Дергачівського будинку дитячої та юнацької 

творчості Дергачівської міської ради Харківської області, Назва роботи: «Ой на 

Івана, та й на Купала». 

8. Цимбал Віталій, учень Каховського навчально-виховного комплексу 

«Гімназія – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням 

іноземних мов» Каховської міської ради Херсонської області, назва роботи: 

«Майже за Гемінгвеєм». 

9. Шелепало Ольга, учениця Одеського НВК «Гімназія № 2 – спеціалізована 

школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови» Одеської міської 

ради, назва роботи: «Валентин». 

 

ХХ. Нагороджуються Дипломом ІІ ступеня переможці Всеукраїнського 

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

номінації «Репортажний портрет»: 

 

1. Акінчин Злата, учениця КЗ Петриківської ЗОШ І-ІІ ступенів, 

Великоберезовицької селищної ради Тернопільської області, назва роботи: 

«Дівчинка з соняхом». 

2. Бойчева Віталіна, учениця Василівського  закладу загальної середньої освіти 

Василівської сільської ради Болградського району Одеської області, назва 

роботи: «Який батько – такий син». 

3. Бутюк Катерина, вихованка Комунальної установи «Центр позашкільної 

освіти та виховання Ананьївської міської ради» Подільського району Одеської 

області, назва роботи: «Життя, як воно є». 

4. Власійчук Станіслав, вихованець Теплодарського будинку дитячої та 

юнацької творчості Теплодарської міської ради Одеського району Одеської 

області. 

5. Кривошапкін Ярослав, учень Дудчинської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Тавричанської сільської ради Каховського району Херсонської 

області, назва роботи: «Передчуття насолоди». 

6. Кузьменко Карина, учениця Олексіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Хотінської селищної ради Сумського району Сумської області, назва 

роботи: «Натхнення». 

7. Великоцька Вікторія, учениця Лиманського ліцею Старобільської міської 

ради Луганської області, назва роботи: «Лиманська красуня підкорює світ». 



8. Мазурок Роман, учень Вербського ліцею Вербської сільської ради, 

Дубенського району, Рівненської області, назва роботи: «Зустріч». 

9. Назаренко Катерина, вихованка Гуртка «Юний фотоаматор» Обухівського 

міського центру творчості дітей, юнацтва та молоді «Романтик» Київської 

області, назва роботи: «Україна – моя ненька...».  

10. Нижник Назарій, вихованець Івано-Франківського міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, гурток «Цифрова фотографія», 

м. Івано-Франківськ, Назва роботи: «Я за «чистий» транспорт!». 

11. Нікульніков Михайло, учень Фонтанського навчально виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» Фонтанської 

сільської ради Одеського району Одеської області, назва роботи: «Весняна 

магнолія в Одесі». 

12. Біла Ксенія, вихованка Васильківської міської станції юних натуралістів, 

м. Васильків, Київської області, назва роботи: «За філіжанкою кави». 

13. Радкевич Костянтин, вихованець Фотогуртка Центру дитячої та юнацької 

творчості Іванківської селищної ради Вишгородського району, Київської 

області, назва роботи: «Юна красуня». 

14. Гребінь Софія, учениця Прилуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 9 

Прилуцької міської ради Чернігівської області, назва роботи: «Романтик». 

15. Римар Єва, вихованка Комунального закладу позашкільної освіти 

"Обласний еколого-натуралістичний центр" Житомирської обласної ради, назва 

роботи: «Зв'язок поколінь». 

16. Сусяк Олег, вихованець Центру науково-технічної дитячої та юнацької 

творчості Дубенської міської ради, назва роботи: «Братик». 

 

ХХІ. Нагороджуються Дипломом ІІІ ступеня переможці Всеукраїнського 

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

номінації «Репортажний портрет»: 

 

1. Коноваленко Вікторія, учениця Сінгурівської загальноосвітньої школи І – 

ІІІ ступенів Новогуйвинскої селищної ради, Житомирського району, с. Сінгури, 

назва роботи: «В очікуванні чуда». 

2. Ворон Олександра, учениця Новоселицької гімназії, с.Новоселиця, 

Берегівського району Закарпатської області, назва роботи: «Вишиванка завжди 

в тренді». 

3. Гресько Михайло, вихованець Комунального закладу «Чернівецький 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді», м. 

Чернівці, назва роботи: «Мода і стиль». 

4. Єрмоченкова Олександра, учениця Деньгівського навчально-виховного 

комплексу "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - заклад дошкільної освіти" 

Золотоніської міської ради Черкаської області, Назва роботи:  «Прогулянка з 



бабусею». 

5. Здоровило Анна, вихованка КЗПО «Ватутінська станція юних техніків» 

Ватутінської міської ради Черкаської області, назва роботи: «Роздуми». 

6. Коваленко Марія, учениця Удачненської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Удачненської селищної ради  Покровського району Донецької області, 

назва роботи: «Стоп – КАДР». 

7. Колесник Андрій, учень Рівненського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – спеціалізована спортивна школа №26» 

Рівненської міської ради м. Рівне, назва роботи: «Сестричка». 

8. Колесник Дмитро, учень Гораймівського ліцею, Колківської селищної ради, 

Волинської області, назва роботи: «Оленка». 

9. Луцук Леонід, вихованець КЗПО Менська СЮТ, с. Стольне,  назва роботи: 

«Портрет подруги». 

10. Лящук Ангеліна, вихованка Комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості» Рокитнівської селищної ради, Рівненської області, назва 

роботи:  «Златочка». 

11. Махора Олексій, вихованець КЗПО "Станція юних техніків" Ізмаїльської 

міської ради Ізмаїльського району Одеської області, назва роботи: «Дівчинка». 

12. Мельник Андрій, учень Гораймівського ліцею, Колківської селищної ради, 

Волинської області, назва роботи: «Спів души». 

13. Зелінський Юрій, вихованець Грицівського закладу позашкільної освіти 

«Школа сприяння здоров’ю», назва роботи: «Ми – майбутнє України». 

14. Мірякова Дар’я, вихованка Тузлівського опорного закладу загальної 

середньої освіти, Білгород-Дністровського району, Одеської області, назва 

роботи:   «Музика – мова души». 

15. Рогацька Христина, вихованка Центру позашкільної освіти, Богородчанської  

селищної ради, Івано-Франківської області,  назва роботи: «Мереживні 

серпанки». 

16. Ткаченко Ангеліна, вихованка гуртка "Юні охоронці природи" Донецького 

обласного еколого-натуралістичного центру, назва роботи: «Наш захисник». 

17. Мальчук Богдан, вихованець Городищенського закладу позашкільної освіти 

«Центр дитячої та юнацької творчості» Городищенської міської ради 

Черкаської області, назва роботи: «Українська краса». 

18. Феношин Владислав, вихованець Івано-Франківського міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, Дитяча студія художньої 

фотографії «New time» м. Івано-Франківськ, назва роботи: «Як виглядає 

щастя…». 

19. Фінагєєв Лев, вихованець Комунального закладу «Центр позашкільної 

освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької області, назва роботи: 

«Симфонія кохання». 

20. Чайковський Максим, вихованець КЗ «Борщівський центр дитячої та 



юнацької творчості» Борщівської міської ради Тернопільської області, назва 

роботи: «Підземний світ». 

21. Чепурна Аліса, учениця Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 

1, назва роботи: «Погляд в щасливе майбутнє». 

22. Шалата Остап, учень Тужанівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Новороздільської міської ради Львівської області, назва роботи: «Щасливі 

миттєвості повсякденного життя». 

23. Шегда Віталій, вихованець Івано-Франківського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, гурток «Цифрова фотографія», Назва 

роботи: «Коли змучила рутина…». 


