
 

 

 

 

 

Управління освіти,  науки, молоді та спорту 

Кіровоградської обласної державної адміністрації 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

“КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ 

ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ”  

 

Н А К А З 

 

01 листопада 2018 року        № 170  

м. Кропивницький 
 

Про підсумки обласного етапу  

Всеукраїнського заочного конкурсу  

робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!»  

 На виконання наказу начальника управління освіти, науки, молоді та 

спорту облдержадміністрації від 05 жовтня 2018 року № 685-од „Про 

проведення обласного етапу Всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних 

фотоаматорів „Моя Україно!” 01 листопада 2018 року відбувся обласний етап 

конкурсу. 

На розгляд журі було подано понад 300 робіт юних фотоаматорів у десяти 

номінаціях із усіх районів та міст області. 

Журі відзначило високий рівень надісланих робіт Благовіщенського, 

Бобринецького, Голованівського, Знам’янського, Компаніївського, 

Олександрівського, Олександрійського, Петрівського, Маловисківського, 

Новоукраїнського, Новоархангельського, Устинівського районів та міст 

Світловодська, Кропивницького. 

  На підставі рішення журі обласного етапу конкурсу 

НАКАЗУЮ: 

1. Нагородити призерів обласного етапу Всеукраїнського заочного 

конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!» дипломами відповідних 

ступенів (список додається); 

2. Надіслати кращі роботи призерів обласного етапу конкурсу для участі 

у Всеукраїнському етапі заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя 

Україно!» 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор                                                                                          З.Нечаєва 

 

 

 

 



 

Додаток 

до наказу директора комунального 

закладу «Кіровоградський обласний 

центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді» 

01 листопада 2018 року № 170 

 

 

С П И С О К   

призерів обласного етапу Всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних 

фотоаматорів «Моя Україно!»  

 

номінація „Портрет (репортажний та студійний)” 

 

(молодша вікова категорія) 

 

Дипломом І ступеня 

Кістол Діану, ученицю комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа 

I-III ступенів №8 – позашкільний центр Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області», за фотороботу «Віночок»; 

Дипломом ІІ ступеня 

Касап Лілію, ученицю Мар’ївської загальноосвітньої школи I-III ступенів 

Компаніївської районної ради Кіровоградської області, за фотороботу 

«Сестрички - україночки»;   

Дипломом ІІІ ступеня 

Валову Анну, ученицю комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів № 1 – 

дитячий юнацький центр «Перлинка» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області», за фотороботу «Трішечки літа в осені».  

 

(середня вікова категорія) 

 

Дипломом І ступеня 

Георгіцу Юлію, ученицю Володимирівської загальноосвітньої школи I-II 

ступенів Петрівського району, за фотороботу «Щедрий урожай»;   

Дипломом ІІ ступеня 

Міщерякову Владу, ученицю Луганської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів Петрівського району, за фотороботу «Буде борщ!»;  

Дипломом ІІІ ступеня 

Іванченка Олексія, вихованця Побузького Центру дитячої та юнацької 

творчості Голованівського району, за фотороботу «Юний дослідник»; 

Гайдая Богдана, вихованця Центру дитячої та юнацької творчості  

міста Світловодська, за фотороботу «Фотопортрет друга». 

 

 

 

 



 

(старша вікова категорія) 

 

Дипломом І ступеня 

Володька Олександра, учня Компаніївського відділення комунального 

закладу «Компаніївське навчально-виховне об’єднання» Кампаніївської 

селищної ради Кіровоградської області, за фотороботу «Українкою я 

народилася»;  

Дипломом ІІ ступеня 

Гвардіонова Сергія, вихованця Олександрівської станції юних техніків 

Олександрівського району, за фотороботу «Маленька красуня»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Мельничук Анастасію, вихованку Устинівського районного будинку 

дитячої та юнацької творчості Устинівського району, за фотороботу « Мій 

репортаж». 

 

номінація „Пейзаж» 

 

(молодша вікова категорія) 

 

Дипломом І ступеня 

Щурика Ярослава, учня Ганнівської загальноосвітньої школи I-III ступенів 

Петрівського району, за фотороботу «Стрімкі потоки»;  

Дипломом ІІ ступеня 

Харламова Нікіту, учня комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів № 1 – 

дитячий юнацький центр «Перлинка» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області», за фотороботу «Останні дні літа»;  

Дипломом ІІІ ступеня  

Кричун Софію, ученицю комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа 

I-III ступенів № 8 – позашкільний центр Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області», за фотороботу «Бакота – затоплене село в 

Кам’янець-Подільському районі».  

 

(середня вікова категорія) 

 

Дипломом І ступеня 

Гончаренко Анастасію, вихованку Знам’янського районного центру 

дитячої та юнацької творчості Знам’янського району, за фотороботу «На 

Чорному озері»;  

Хорольську Юлію, ученицю Смолінської загальноосвітньої школи № 1  

І-ІІІ ступенів Маловисківського району, за фотороботу «Осіння насолода»;  

Дипломом ІІ ступеня 

Гребенюк Юлію, вихованку Новоукраїнського Центру дитячої та юнацької 

творчості «ЗОРІТ» Новоукраїнської міської ради в Кіровоградській 

області, за фотороботу «Лебеді в Новоукраїнці».  

Стороженко Валерію, ученицю Світловодської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 5, за фотороботу «Мелодія тиші». 



 

(старша вікова категорія) 

 

Дипломом І ступеня 

Зуєву Тетяну, ученицю Компаніївського відділення комунального закладу 

«Компаніївське навчально-виховне об’єднання» Компаніївської селищної 

ради Кіровоградської області, за фотороботу «Барви осені».  

Заступайла Максима, учню комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа 

I-III ступенів № 8 – позашкільний центр Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області», за фотороботу «У тихих закутках зимоваої 

казки»; 

Дипломом ІІ ступеня 

Негру Євгена, вихованця комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості» Бобринецької міської ради, за фотороботу «Манила 

стежка в осінь»;  

Животовську Катерину, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості 

міста Світловодська, за фотороботу «Око Дракона»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Бакуна Михайла, вихованця Благовіщенського районного центру дитячої 

та юнацької творчості Благовіщенської районної ради, за фотороботу 

«Береги р. Синиці»; 

Посного Володимира, вихованця Новоархангельського будинку дитячої та 

юнацької творчості Кіровоградської області, за фотороботу «Розмаїття 

фарб літа».  

 

номінація „Натюрморт” 

 

 (середня вікова категорія) 

 

Дипломом І ступеня 

Радіонова Данила, вихованця Центру дитячої та юнацької творчості 

Олександрійського району, за фотороботу «Чай удвох»; 

Дипломом ІІ ступеня 

Каплунова Дениса, вихованця комунального закладу «Станція юних 

техніків» Кіровоградської міської ради, за фотороботу «Ретроколаж»;  

Дипломом ІІІ ступеня 

Волосянку Тетяну, ученицю Богданівської загальноосвітньої школи  

І-ІІ ступенів Петрівського району, за фотороботу «Моя Україна – це 

соняхів пахощі й яблука смак»; 

 

номінація „Побутові або жанрові фотографії” 

 

(молодша вікова категорія) 

 

Дипломом І ступеня 

Баліцьку Дарину, вихованку Знам’янського районного центру дитячої та 

юнацької творчості, за фотороботу «Майбутня поетеса»; 

Дипломом ІІ ступеня 



Заїку Аріну, вихованку Устинівського районного будинку дитячої та 

юнацької творчості, за фотороботу «Дружба». 

 

(середня вікова категорія) 

 

Дипломом І ступеня 

Сидорак Тетяну, вихованку комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості» Бобринецької міської ради, за фотороботу «Ми з 

дідусем»; 

Дипломом ІІ ступеня 

Гончаренко Анастасію, вихованку Знам’янського районного центру 

дитячої та юнацької творчості, за фотороботу «Обережно, їде Віка!»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Доценка Давида, вихованця Новоукраїнського Центру дитячої та юнацької 

творчості «Зоріт» Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області, за 

фотороботу «Осінь у серці»; 

Іванця Володимира, вихованця Компаніївського центру дитячої та 

юнацької творчості Компаніївського району, за фотороботу «Мир-мир 

назавжди, нехай діти не знають війни і біди!». 

 

(старша вікова категорія) 

 

Дипломом І ступеня 

Демидчик Вікторію, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості 

Олександрійського району, за фотороботу «Дівочі мрії»;  

Дипломом ІІ ступеня 

Гвардіонова Сергія, вихованця Олександрівської станції юних техніків 

Олександрівського району, за фотороботу «Я маленька українка»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Бакуна Михайла, вихованця Благовіщенського районного центру дитячої 

та юнацької творчості Благовіщенської районної ради, за фотороботу 

«Місток кохання» 

 

номінація „Архітектура” 

 

(молодша вікова категорія) 

 

Дипломом І ступеня 

Кричун Софію, ученицю комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа 

I-III ступенів № 8 – позашкільний центр Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області», за фотороботу «Ужгород. Дерев’яна церква»; 

Дипломом ІІ ступеня 

Дементьєву Жанну, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості 

Петрівського району, за фотороботу «Серце України». 

 

(середня вікова категорія) 

 

Дипломом І ступеня 



Довженка Максима, учня Спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 14 Кіровоградської міської ради, за фотороботу «Загадковий 

замок»;   

Дипломом ІІ ступеня 

Радіонова Данила, вихованця Центру дитячої та юнацької творчості 

Олександрійського району, за фотороботу «Небесна блакить»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Іванченка Олексія, вихованця Побузького центру дитячої та юнацької 

творчості Голованівського району, за фотороботу «Печерне місто 

«Мангуп-Кале»».  

 

(старша вікова категорія) 

 

Дипломом І ступеня 

Коваленка Олександра, вихованця комунального закладу «Станція юних 

техніків Кіровоградської міської ради», за фотороботу «Мертвий храм»;  

Дипломом ІІ ступеня 

Посного Володимира, вихованця Новоархангельського будинку дитячої та 

юнацької творчості Кіровоградської області, за фотороботу «Стратегічна 

артерія».  

Дипломом ІІІ ступеня 

Огребу Олександра, вихованця Маловисківського районного будинку 

дитячої та юнацької творчості, за фотороботу «З покоління в покоління».   

 

номінація „Репортажне фото” 

 

(молодша вікова категорія) 

 

Дипломом І ступеня 

Дементьєву Жанну, вихованку центру дитячої та юнацької творчості 

Петрівського району, за фотороботу «Перший постріл». 

Дипломом ІІ ступеня 

Бобкова Вадима, учня загальноосвітньої школи І ступеня № 37 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, за фотороботу 

«Однокласники».  

Дипломом ІІІ ступеня 

Дюкову Анастасію, вихованку Устинівського районного будинку дитячої 

та юнацької творчості, за фотороботу «Ластівка миру».  

 

(середня вікова категорія) 

 

Дипломом І ступеня 

Місько Катерину, ученицю навчально-виховного об’єднання 

«Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеня 

«Гармонія» імені Тараса Шевченка – центр патріотичного виховання 

«Контакт»» Кіровоградської міської ради, за фотороботу «Старі 

фотографії»; 

Дипломом ІІ ступеня 



Іванченка Олексія, вихованця Побузького центру дитячої та юнацької 

творчості Голованівського району, за фотороботу «Тільки вперед!»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Борисову Анжелу, вихованку Новомиргородського районного центру 

дитячої та юнацької творчості Новомиргородської районної ради 

Кіровоградської області, за фотороботу «STEAM» 

 

(старша вікова категорія) 

 

Дипломом І ступеня 

Дудника Антона, вихованця Центру дитячої та юнацької творчості міста 

Світловодська, за фотороботу «Коли ти…» 

Дипломом ІІ ступеня 

Тушкову Валерію, ученицю навчально-виховного об’єднання № 6 

«Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр єстетичного 

виховання «Натхнення»» Кіровоградської міської ради, за фотороботу 

«Грайливий настрій»  

Дипломом ІІІ ступеня 

Мітірьову Анастасію, ученицю Смолінського навчально-виховного 

об’єднання «Загальнооосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія-позашкільний 

навчальний заклад» Маловисківського району Кіровоградської області, за 

фотороботу «Козацькому роду - нема переводу». 

 

номінація „Макрофотографія” 

 

(молодша вікова категорія) 

 

Дипломом І ступеня 

Щурика Ярослава, учня Ганнівської загальноосвітньої школи I-III ступенів 

Петрівського району, за фотороботу «Момент відпочинку»;  

Дипломом ІІ ступеня 

Бондар Уляну, вихованку Знам’янського районного центру дитячої та 

юнацької творчості, за фотороботу «Подружня пара»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Дементьєву Жанну, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості 

Петрівського району, за фотороботу «Йшов січень 2018»; 

Чигрин Анастасію, ученицю Миколаївського навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітня школа I-II ступенів-дошкільний заклад» 

Добровеличківського центру дитячо-юнацької творчості, за фотороботу 

«Виноград розкинув віти, Заховав під листям діток. Ой, які вони смачні. 

Соковиті, запашні.». 

 

(середня вікова категорія) 

 

Дипломом І ступеня 

Ільченко Анастасію, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості 

міста Світловодська, за фотороботу «До сонця»; 

Дипломом ІІ ступеня 



Грек Ганну, вихованку комунального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості» Бобринецької міської ради, за фотороботу «Самотність»; 

Радіонова Данила, вихованця Центру дитячої та юнацької творчості 

Олександрійського району, за фотороботу «Дарунки осені»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Іванченка Олексія, вихованця Побузького центру дитячої та юнацької 

творчості Голованівського району, за фотороботу «Богомол»; 

Іванця Володимира, вихованця Компаніївського районного центру дитячої 

та юнацької творчості Компаніївського району, за фотороботу «Бажаний 

гість у нашому саду». 

 

(старша вікова категорія) 

 

Дипломом І ступеня 

Лопушняк Віталіну, ученицю спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 3 міста Світловодська, за фотороботу «В обіймах сонця»; 

Дипломом ІІ ступеня 

Пилипенко Дар’ю, ученицю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 

міста Світловодська, за фотороботу «Романтика лісу»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Проскурякову Владиславу, вихованку Маловисківського районного 

будинку дитячої та юнацької творчості, за фотороботу «Пухнасте диво».  

  

номінація „Флора та фауна” 

 

(молодша вікова категорія) 

 

Дипломом І ступеня 

Токаря Єгора, учня загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 23 

Кіровоградської міської ради, за фотороботу «Домашній улюбленець. 

Морська свинка Хоббіт» 

Дипломом ІІ ступеня 

Гришаєву Поліну, ученицю Ганнівської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів Петрівського району, за фотороботу «Осінні барви»;  

Дипломом ІІІ ступеня 

Корнюшу Ульяну, ученицю комунального закладу «Ганнівська 

загальноосвітня школа I-III ступенів – центр позашкільної освіти» 

Ганнівської сільської ради Новоукраїнського району, за фотороботу 

«Очікування»;  

  

(середня вікова категорія) 

 

Дипломом І ступеня 

Катеринюк Софію, ученицю комунального закладу «Ганнівська 

загальноосвітня школа I-III ступенів – центр позашкільної освіти» 

Ганнівської сільської ради Новоукраїнського району, за фотороботу 

«Граціозні винищувачі»;  

Дипломом ІІ ступеня 



Лопушенка Дмитра, вихованця комунального закладу «Кіровоградський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді», за 

фотороботу «Кордон в надійних лапах»;  

Драну Яну, вихованку Маловисківського районного будинку дитячої та 

юнацької творчості, за фотороботу «Танок квітів».  

Дипломом ІІІ ступеня 

Цвілюка Євгена, вихованця Гайворонського районного центру дитячої та 

юнацької творчості, за фотороботу «Брати». 

 

(старша вікова категорія) 

 

Дипломом І ступеня 

Гараська Назара, вихованця комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості Світловодської районної ради Кіровоградської 

області», за фотороботу «Останній відпочинок на рідній землі». 

Дипломом ІІ ступеня 

Соколова Олександра, учня спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 3 міста Світловодська, за фотороботу «Найкращий друг»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Посного Володимира, вихованця Будинку дитячої та юнацької творчості 

Новоархангельського навчально-виховного об’єднання №2, за фотороботу 

«Дикий світ».  

 

номінація „Позажанрове фото” 

 

(молодша вікова категорія) 

 

Дипломом І ступеня 

Черненко Софію, вихованку комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області», за фотороботу «Маленький музичний секрет - релакс»; 

Дипломом ІІ ступеня 

Омельченка Максима, учня Спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 14, Кіровоградської міської ради, за фотороботу «Юні 

спортсмени»;  

Дипломом ІІІ ступеня 

Дементьєву Жанну, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості 

Петрівського району, за фотороботу «Давай відпочинемо». 

 

 

(середня вікова категорія) 

Дипломом І ступеня 

Степанець Аліну, ученицю навчально-виховного комплексу «Гімназія – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4» Світловодської міської ради; за 

фотороботу «Шлях до осінньої казки»;  

Дипломом ІІ ступеня 

Іванченка Олексія, вихованця Побузького центру дитячої та юнацької 

творчості Голованівського району, за фотороботу «Шторм»; 

Дипломом ІІІ ступеня 



Ткача Віталія, вихованця комунального закладу «Кіровоградський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді», за 

фотороботу «Бурульки».   

 

(старша вікова категорія) 

 

Дипломом І ступеня 

Чаруту Юрія, вихованця Центру дитячої та юнацької творчості міста 

Світловодська, за фотороботу «Багаття»;  

Дипломом ІІ ступеня 

Коваленка Олександра, вихованця комунального закладу «Станція юних 

техніків Кіровоградської міської ради», за фотороботу «Недухове тріо»;  

Дипломом ІІІ ступеня 

Посного Володимира, вихованця Будинка дитячої та юнацької творчості 

Новоархангельського навчально-виховного об’єднання №2, за фотороботу 

«Причал». 

 

номінація „Фотошоп” 

 

(старша вікова категорія) 

 

Дипломом І ступеня 

Дулю Валерію, вихованку Петрівського центру дитячої та юнацької 

творчості Петрівського району, за фотороботу «Ой, на Івана, ой, на 

Купала»; 

Дипломом ІІ ступеня 

Патинко Єлизавету, ученицю спеціалізованої загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 3 міста Світловодська, за фотороботу «В обіймах сонця»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Щербініна Дмитра, вихованця Олександрівської станції юних техніків 

Олександрівського району, за фотороботу «Колосочки»; 

 

  


