
 

 

 
 

  

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 

 

Н А К А З  
 

від 24.12.2014 р.                               м. Київ                                                № 12-11 

 

 

Про підсумки проведення  

Всеукраїнського заочного  

конкурсу робіт юних 

фотоаматорів “Моя Україно!” 

 

 

Відповідно до плану роботи Українського державного центру 

позашкільної освіти на 2014 рік у грудні місяці ц. р. були підведені підсумки 
Всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів “Моя 

Україно!”. 

На конкурс було представлено близько п’ятисот робіт вихованців 

загальноосвітніх шкіл, профтехучилищ, позашкільних установ та окремих 

фотоаматорів з Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, 

Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, 

Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, 

Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, 

Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей та м. Києва.  

На підставі рішення журі 

 

Н А К А З У Ю: 

 

 

1. Нагородити дипломами Українського державного центру 

позашкільної освіти:  

У номінації „Жанрове фото”, (молодша група) 

Дипломом І ступеня 

Романович Катерину, вихованку Спеціалізованої загальноосвітньої 

школи №5 з поглибленим вивченням інформатики міста Кам`янця-

Подільського Хмельницької області, за роботу «Тату рідний мусиш знати, ти 

найкращий в світі тато». 



Дипломом ІІ ступеня 

Тонкопій Аліну, вихованку Еколого-технічного центру творчості 

школярів та молоді міста Ірпіня Київської області, за роботу «Середньовічна 

казка»; 

Папірняк Лауру, вихованку Бершадської районної станції юних техніків 

Вінницької області, за роботу «Хто кого». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Горську Христину, вихованку Рівненської класичної гімназії «Престиж», 

за роботу «Повернися»; 

Гоцуляк Дар’ю, вихованку Кривобалківської загально освітньої школи 

Миколаївської районної Миколаївської області ради, за роботу «Ми-

команда»; 

Куцибу Олену, вихованку Таврійського навчально-виховного комплексу 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - Дошкільний навчальний заклад" 

Токмацької районної ради Запорізької області, за роботу «Я хочу жити в 

мирі». 

У номінації „Жанрове фото”,(середня група) 

Дипломом І ступеня 

Вєлєву Анастасію, вихованку Болградського районного центру дитячої 

та юнацької творчості Одеської області, за роботу «Кто быстрее»; 

Станкова Віталія, вихованця  Болградського районного центру дитячої 

та юнацької творчості Одеської області, за роботу «Начинающий фермер»; 

Гатяш Валерія, вихованця  Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Завжди разом». 

Дипломом ІІ ступеня 

Дійчук Дзвениславу, вихованку Львівського навчально-виховного 

комплексу ім. В. Симоненка, за роботу «Львівське ретро»; 

Денис Віту, вихованку Центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді Львівської міської ради, за роботу «У львівському трамваї»; 

Наконечного Олексія, вихованця  Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Дніпровського району міста Києва, за роботу «Думи про 

минуле». 

 

Дипломом ІІІ ступеня 



Носатченко Марину, вихованку Полтавського міського  центру 

позашкільної освіти,  за роботу «Миттєве натхнення»; 

Капітула Владислава,  вихованця Здолбунівської районної станції 

юних техніків Рівненської області, за роботу «Не знаєш броду»; 

Гармаш Надію, вихованку Костянтинівського навчального виховного 

комбінату Жовтневої районної ради Миколаївської  області, за роботу «Ти 

мене любиш?»; 

Соловйову Оксану, вихованку Чортківського районного центру науково-

технічної творчості і дозвілля учнівської молоді Тернопільської області, за 

роботу "Ремонт". 

У номінації „Жанрове фото”, (старша група) 

Дипломом І ступеня 

Дегтяра Олександра, вихованця Шосткинської міська станція юних 

техніків Сумської області, за роботу «Кульмінація»; 

Савчук Вікторію, вихованку Миколаївського юридичного ліцею 

Миколаївської міської ради, за роботу «Вершник». 

Дипломом ІІ ступеня 

Глушко Аніту, вихованку Міського центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді Чернівецької міської ради, за роботу «Витвір 

природи»; 

Степаненко Ірину, вихованку Новосанжарської районої станції юних 

техніків Полтавської області, за роботу «Я за вами спостерігаю»; 

Брагіну Аліну, вихованку Зеленодольської загальноосвітньої школи №2 

Апостолівського району Дніпропетровської області, за роботу «Музичний 

етюд»; 

Касянчук Андрія, вихованця Станції юних техніків міста Умані 

Черкаської області, за роботу «Дитинство моє»; 

Бровді Ельвіру, вихованку Криворізької загальноосвітньої школи №45, 

за роботу «Взаємна любов». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Пицюк Дениса, вихованця Новоукраїнського районного центру дитячої 

та юнацької творчості «Зоріт» Кіровоградської області, за роботу «Час, 

старезний штукар, пише вірші на дошці життя»; 

Осадчук Олену, вихованку Фастівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

№ 5 Київської області, за роботу «Непростий вибір»; 



Єфименко Ангеліну, вихованку Кам’янець-Подільської філії 

Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, за роботу «В полі». 

У номінації „Натюрморт”, (молодша група) 

Дипломом І ступеня 

Башурко Марину, вихованку Бородянської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 1 Київської області, за роботу «Осінні 

дари»; 

Квасницю Вікторію, вихованку Рахівського районного центру науково-

технічної творчості Закарпатської області, за роботу «Композиційний 

ансамбль». 

Дипломом ІІ ступеня 

Підлісну Настю, вихованку Кам’янець-Подільської філії Хмельницького 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

«Гарбузи»; 

Літвінчук Юрія, вихованця Кременецького районного центру дитячої 

творчості Тернопільської області, за роботу "Новорічний букет". 

Дипломом ІІІ ступеня 

Мулик Анну, вихованку Рівненського міського навчально-виховного 

комплексу № 17, за роботу «Дари осені»; 

Бондаренка Богдана, вихованця загальноосвітньої школи № 31 міста 

Маріуполя Донецької області, за роботу «Смак літа». 

У номінації „Натюрморт”, (середня група) 

Дипломом І ступеня 

Порохню Анастасію, вихованку Центру технічної творчості «Евріка» 

міста Борисполя Київської області, за роботу «Гармонія». 

Дипломом ІІ ступеня 

Карпюк Альону, вихованку Дубенської міської станція юних техніків 

Рівненської області, за роботу «Класичний натюрморт». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Борджієнко Владислава, вихованця Кам’янець-Подільської філії 

Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді, за роботу «Тропічний десерт». 

 



У номінації „Натюрморт”, (старша група)   

Дипломом І ступеня 

Голуб Аліну, вихованку Малоданилівського ліцею Дергачівської 

районної ради Харківської області, за роботу «Аромат літа»; 

Марчук Івана, вихованця Гощанського районного центру дітей, юнацтва 

та молоді Рівненської області, за роботу «Осінній ноктюрн». 

Дипломом ІІ ступеня 

Гальченко Руслана, вихованця Осипенківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Бердянської районної ради Запорізької області, за роботу 

«Україна – єдина країна»; 

Юрик Олександра, вихованця Кам’янської станції юних техніків 

Черкаської області, за роботу «Яблуневий спас»; 

Шпак Поліну, вихованку Запорізької гімназії №71 з поглибленим 

вивченням іноземної мови Запорізької міської ради, за роботу «Духмяні дари 

осені»; 

Гордій Юліану, вихованку Станції юних техніків Тернопільської міської 

ради, за роботу «Осіння пора». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Басову Марію, вихованку Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 21, за роботу «Заздрощі»; 

Яворську Наталю, вихованку Станції юних техніків Тернопільської 

міської ради, за роботу "Запах спецій"; 

Гончарука Олександра, вихованця Хмельницького професійного ліцею, 

за роботу «Подільський мотив»; 

Лисого Валерія, вихованця Хмельницького професійного ліцею, за 

роботу «Подільський мотив». 

У номінації „Пейзаж”, ( молодша група) 

Дипломом І ступеня 

Коротенка Марка, вихованця Золочівського будинку дитячої та 

юнацької творчості Золочівської районної державної адміністрації 

Харківської області, за роботу «Моя маленька Батьківщина»; 

Осатюка Богдана, вихованця Галайківського навчально-виховного 

об’єднання Тетіївського району Київської області, за роботу «Сама собою 

річка ця тече …». 



Дипломом ІІ ступеня 

Магеру Ірину, вихованку Глухівського міського центру позашкільної 

освіти Сумської області, за роботу «Стежина»; 

Костик Анастасію, вихованку Красилівського районного будинку 

творчості дітей та юнацтва Хмельницької області, за роботу «Зимовий день». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Скрипник Софію, вихованку Комунального закладу «Станція юних 

техніків № 5 Харківської міської ради», за роботу «Вечір на Сіверському 

Дінцю»; 

Морозюка Максима, вихованця середньої школи №3 міста Маріуполя 

Донецької області, за роботу «Я мрію про тебе, моя Україно!»; 

Марієнка Андрія, вихованця Кам’янської станції юних техніків 

Черкаської області, за роботу «Небесна кардіограма»; 

Кенес Ангеліну, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Міжгірського 

районного Будинку дитячої творчості Закарпатської області, за роботу «Село 

в долині!». 

У номінації „Пейзаж”, (середня група) 

Дипломом І ступеня 

Співака Євгенія, вихованця Ірпінської спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ст. художнього профілю ім. А.С. Макаренка №1 Київської 

області, за роботу «Туман долиною»; 

Крися Євгена, вихованця міського Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді міста Маріуполя Донецької області, за роботу «Квітне 

ковиль». 

Дипломом ІІ ступеня 

Бабак Альону, вихованку Комунального закладу «Рівненський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді», за роботу «Місточок у 

дитинство»; 

Шума Володимира, вихованця Херсонського центру позашкільної 

роботи, за роботу «Політ над Львовом»; 

Наконечного Олексія, вихованця Станції юних техніків Дніпровського 

району міста Києва, за роботу «Сільський пейзаж». 

Дипломом ІІІ ступеня 



Гогільчина Арсена, вихованця Богородчанської загальноосвітної школи 

№2 Івано-Франківської області, за роботу «Золота осінь»; 

Микитин Каріну, вихованку Калуського центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Івано-Франківської області, за роботу «Стежки 

Карпат»; 

Гатяша Валерія, вихованця Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Карпатські схили». 

У номінації „Пейзаж”, (старша група) 

Дипломом І ступеня 

Шокорову Дарину, вихованку Красноградського районного центру 

дитячої та юнацької творчості Красноградської районної державної 

адміністрації Харківської області, за роботу «Ранок над рікою»; 

Ткаченко Яну, вихованку Комунального закладу Фастівської міської 

ради «Фастівський центр позашкільної роботи» Київської області, за роботу 

«Вечір над Унавою». 

Дипломом ІІ ступеня 

Голуб Аліну, вихованку Малоданилівського ліцею Дергачівської 

районної ради Харківської області, за роботу «Березовий гай»; 

Бондаревського Аркадія, вихованця Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг», 

за роботу «На світанку»; 

Боровську Діану, вихованку Криворізького позашкільного навчального 

закладу «Станція юних техніків Саксаганського району» Дніпропетровської 

області, за роботу «Осінній парк». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Вовчок Руслану, вихованку Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище», 

за роботу «Мальовнича Ай-Петрі»; 

Султанову Діану, вихованку Державного професійно-технічного 

навчального закладу «Жмеринське вище професійне училище» Вінницької 

області, за роботу «Забайкальські краєвиди»; 

Новіцького Костянтина, вихованця Летичівського районного центру 

дітей та юнацтва Хмельницької області, за роботу «Поле мого дитинства»; 



Воробйова Дениса, вихованця Державного навчального закладу 

«Мелітопольський професійний ліцей залізничного транспорту» Запорізької 

області, за роботу «Зимова казка Карпат». 

У номінації „Позажанрове фото”, (молодша група) 

Дипломом І ступеня 

Гончарука Богдана, вихованця Костопільського центру технічної 

творчості та комп’ютерних  технологій Рівненської області, за роботу «А 

гноми поховалися»; 

Козичко Камілу, вихованку Руськополівського загальноосвітнього 

навчального закладу І-ІІІ ступенів Тячівського району Закарпатської області, 

за роботу «Ілюзія». 

Дипломом ІІ ступеня 

Гутник Анастасію, вихованку Центру творчості дітей та юнацтва 

«Соняшник» міста Білої Церкви Київської області, за роботу «Живе коза сама 

у пустці – Баба Яга давно в відпустці»; 

Тонкопій Аліну, вихованку Еколого-технічного центру творчості 

школярів та молоді міста Ірпіня Київської області, за роботу «Весняна 

ніжність»; 

Балуцьку Євгенію, вихованку, Комунального навчального закладу 

«Станція юних техніків» Ленінського району міста Дніпропетровська, за 

роботу «Дівчина з котом». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Терентьєву Вікторію, вихованку ліцею №25 міста Житомира, за роботу 

«Досягти до сонця»; 

Білосевича Максима, вихованця Кременецького районного центру 

дитячої творчості Тернопільської області, за роботу «Льодовиковий період»; 

Грамоліна Данила, вихованця загальноосвітньої школи І ступеня міста 

Львова, за роботу «Осінь на дахах». 

У номінації „Позажанрове фото”, (середня група) 

Дипломом І ступеня 

Козік Каріну, вихованку Красилівського районного будинку творчості 

дітей та юнацтва Хмельницької області, за роботу «Ми такі схожі»; 

Олійник Яну, вихованку Золочівської станції юних техніків Львівської 

області, за роботу «Крила». 



Дипломом ІІ ступеня 

Шишкову Аліну, вихованку Шаргородського будинку дітей та юнацтва 

Вінницької області, за роботу «Осіння акварель»; 

Лещенка Владислава, вихованця студії «Кераміка» Полтавського 

міського центру позашкільної освіти, за роботу «Астроном». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Хоменка Богдана, вихованця Фастівського районного еколого-

етнографічного центру Київської області, за роботу «Маленькі акробати»; 

Вергун Діану, вихованку Кам’янець-Подільської філії Хмельницького 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу 

«До рідної оселі»; 

У номінації „Позажанрове фото”,  (старша група) 

Дипломом І ступеня 

Соскову Дар’ю, вихованку Миколаївської академії дитячої творчості 

Миколаївської міської ради, за роботу «Моя країна»; 

Дидюка Тараса, вихованця Красилівського районного будинку творчості 

дітей та юнацтва Хмельницької області, за роботу «Погляд осені». 

Дипломом ІІ ступеня 

Губенка Дмитра, вихованця Кагарлицького районного центру дитячої та 

юнацької творчості Київської області, за роботу «Містична леді»; 

Угдижекова Антона, вихованця Білоцерківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 8 Київської області, за роботу «Пухнастий сум». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Брагіну Аліну, вихованку Зеленодольської загальноосвітної школи № 2 

Апостолівського району Дніпропетровської області, за роботу «Фотоманія»; 

Глазову Марію, вихованку Бершадської районної станції юних техніків 

Вінницької області, за роботу «Світопис»; 

Іляшенко Оксану, вихованку Позашкільного навчального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості» міста Черкаси, за роботу 

«Задзеркалля». 

У номінації „Портрет”, (молодша група) 

Дипломом І ступеня 



Ростопшу Аліну, вихованку Глухівського міського центру Сумської 

області, за роботу «Аліна»; 

Іщенко Василину, вихованку Спеціалізованої загальноосвітньої школи 

№5 з поглибленим вивченням інформатики міста Кам`янця-Подільського 

Хмельницької області, за роботу «Майбутнє України в надійних руках». 

Дипломом ІІ ступеня 

Гузей Руслану, вихованку Дубенської міської станції юних техніків 

Рівненської області, за роботу «Сонячне проміння»; 

Довгань Сніжану, вихованку Гайсинської районної станції юних техніків 

Вінницької області, за роботу «Дівчинка у вінку». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Мулик Анну, вихованку Рівненського навчально-виховного комплексу 

№ 17, за роботу «Маленьке сонечко»; 

Вальцера Дениса, вихованця Кам’янець-Подільської філії 

Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості молоді, за 

роботу «Аня». 

У номінації „Портрет”, (середня група) 

Дипломом І ступеня 

Вергун Діану, вихованку Кам’янець-Подільської філії Хмельницького 

обласного центру науково-технічної творчості молоді, за роботу 

«Магнетизм». 

Дипломом ІІ ступеня 

Давиденко Анну, вихованку Красноградського районного Центру 

дитячої та юнацької творчості Красноградської районної державної 

адміністрації Харківської області, за роботу «Цифрове фото»; 

Юрочко Каміллу, вихованку Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Портрет»; 

Крису Віктора, вихованця Чортківського районного центру науково-

технічної творчості і дозвілля учнівської молоді Тернопільської області, за 

роботу "Гра в лови". 

Дипломом ІІІ ступеня  

Карапиша Дениса, вихованця Центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Новомосковського району, Дніпропетровської області, за 

роботу «Я завзятий козачок»; 



Книш Аделіну, вихованку середньої школи №3 міста Маріуполя 

Донецької області, за роботу «Омріяність». 

У номінації „Портрет”, (старша група) 

Дипломом І ступеня 

Гасанова Ібрагіма, вихованця Полтавського міського центру 

позашкільної освіти, за роботу «Майстер пензля»; 

Марківську Ірину, вихованку Державного навчального закладу 

«Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну», за 

роботу «Ювіляри»; 

Кривоноса Максима, вихованця Немирівського Будинку дитячої та 

юнацької творчості Вінницької області, за роботу «Погляд». 

Дипломом ІІ ступеня 

Мамригу Юлію, вихованку Калуського центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Івано-Франківської області, за роботу 

«Дитинство»; 

Прохоренкову Анну, вихованку Центру науково-технічної творчості 

міста Марганця Дніпропетровської області, за роботу «Ось так і мій 

прадідусь». 

Дипломом ІІІ ступеня 

Ярмак Людмилу, вихованку Івано-Франківського обласного державного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді, за роботу «Мій 

дідусь»;  

Скрягу Аліну, вихованку Станції юних техніків Ленінського району 

міста Дніпропетровська, за роботу «Польова царівна»; 

Вітоліна Кирила, вихованця Херсонського фізико-технічного ліцею при 

Херсонському національному технічному університеті та 

Дніпропетровському національному університеті, за роботу «Погляд в 

душу»; 

Ісенко Тетяну, вихованку Чернігівського обласного центру науково-

технічної творчості молоді, за роботу «Усміхайся, Україно». 

2. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника  директора – 

Левіну І.Є. 

 

 

Директор                                                                                                Г.А. Шкура 


