
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ  

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ                      ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ” 

ФОТОАЛЬБОМ 

Черкаси - 2019 



ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу робіт юних 

фотоаматорів “Моя Україно!” проводиться щорічно з метою: 

- підвищення ролі фотоаматорства у морально-етичному 

вихованні підростаючого покоління; 

- популяризації та пропаганди художньої майстерності 

гуртківців; 

- подальшого розвитку фотоаматорства серед учнівської 

молоді. 

            В конкурсі взяли участь 113 вихованців, якими було  

представлено 251 робота. 

              
До цього альбому увійшли кращі світлини          

призерів ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського  

конкурсу робіт юних фотоаматорів  

      “Моя Україно!” 2018-2019 навчального року 



“Аромат квітів” 
Підгірний Радіон 

Комунальний  заклад “Тальнівський районний 

центр науково-технічної творчості   

дітей та учнівської  молоді” 

 

“Даня” 
Остроушко Анастасія 

Комунальний  заклад “Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської  

молоді Черкаської обласної ради” 

 



“Лілія” 
Полудненко Олександр 

Комунальний  заклад “Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської  

молоді Черкаської обласної ради” 

 

“Юна красуня” 
Холоденко Дарина 

Будинок дитячої та юнацької творчості 

Жашківської міської ради 

 



“Ромашкова принцеса” 
Горбенко Вікторія 

Станція юних техніків міста Умані 

 



 

“Ранкова кава” 
Гончарук Олег 

Станція юних техніків міста Умані 

 

“Дівочі мрії” 
Федоренко Максим 
Черкаський районний  

Центр дитячої та юнацької творчості 

 



 

“Це найкращий день…” 
Пехітова Дарина 

Березняківський сільський будинок 

 культури  ім. Т.Г. Шевченка 

 

“Щастя” 
Засенко Євгенія 

Драбівський районний Будинок дитячої творчості 



“Емоція” 
Пехітова Дарина 

Березняківський сільський будинок 

 культури  ім. Т.Г. Шевченка 

 “Замисленість” 
Пехітова Дарина 

Березняківський сільський будинок 

 культури ім. Т.Г. Шевченка 

 



 

“Колюча ніжність” 
Бондаренко Дмитро 

Станція юних техніків міста Умані 

 

“Квітка” 
Миць Сергій 

Катеринопільський районний  

Будинок дитячої та юнацької творчості 

 



“Стрекоза” 
Стадник Марія 

Драбівський районний Будинок дитячої творчості 

 

“Бабине літо” 
Яловенко Дарיя 

Ватутінська міська станція юних техніків 

 

  



         

“Горинич” 
Сіренко Марיян 

Комунальний  заклад “Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської  

молоді Черкаської обласної ради” 

 

“Равлик” 
Гончарук Олег 

Станція юних техніків міста Умані 

 



         

“Погляд у сутінки” 
Еберт Ксенія 

Ватутінська міська станція юних техніків 

 



         

“Річка Шполка” 
Гончаренко Валерія 

Ватутінська міська станція юних техніків 

 

“Ташлицький ка’єр” 
Заріцька Дар’я 

Куцівський навчально-виховний комплекс  

“Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів  – 

 заклад дошкільної освіти” Ротмістрівської сільської ради 



         

“Захід Сонця” 
Остроушко Анастасія 

Комунальний  заклад “Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської  молоді 

Черкаської обласної ради” 

 

“Відзеркалення” 
Еберт  Ксенія 

Ватутінська міська станція юних техніків 

 



  

“Зимовий ранок” 
Пехітова Дарина 

Березняківський сільський будинок  

культури  ім. Т.Г. Шевченка 

“Спокій” 
Федоренко Максим 

Черкаський районний Центр дитячої 

 та юнацької творчості 

 



 

“Джерело життя” 
Варченко Олександр 

Комунальний  заклад “Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської  

молоді Черкаської обласної ради” 

 

“Захід сонця” 
Пехітова Дарина 

Березняківський сільський будинок 

 культури  ім. Т.Г. Шевченка 

 



 

“Гаряче капучіно” 
Задорожній Артем 

Станція юних техніків міста Умані 

 

“Комфорт” 
Остроушко Анастасія 

Комунальний  заклад “Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської  

молоді Черкаської обласної ради” 

 



 

“Палітра” 
Старинський Данііл 

Комунальний  заклад “Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської  

молоді Черкаської обласної ради” 

 



 

“Інь і Янь” 
Федоренко Максим 

Черкаський районний Центр дитячої 

 та юнацької творчості 

 

“Бережи життя” 
Федоренко Максим 

Черкаський районний Центр дитячої  

та юнацької творчості 

 



 

“Hobby” 
Варченко Олександр 

Комунальний  заклад “Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської  молоді 

Черкаської обласної ради” 

 

“Осінні мотиви” 
Дунда Вероніка 

Станція юних техніків міста Умані 

 



 

“Дотик” 
Полудненко Олександр 

Комунальний  заклад “Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської  

молоді Черкаської обласної ради” 

 

“Виглядаю маму” 
Тренчук Олена 

Комунальний  заклад “Тальнівський 

районний центр науково-технічної 

творчості  дітей та учнівської  молоді ” 

 



 

“Майбутній гонщик” 
Строкань Богдан 

Золотоніський Будинок дитячої  

та юнацької творчості 



 

“В ранковому тумані” 
Еберт  Ксенія 

Ватутінська міська станція юних техніків 

 

“За мить до танцю” 
Еберт  Ксенія 

Ватутінська міська станція юних техніків 

 



 

“В засідці” 
Сіренко Мар’ян 

Комунальний  заклад “Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської  

молоді Черкаської обласної ради” 

 

“Скеля” 
Литвин Тимур 

Комунальний  заклад “Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської  молоді 

Черкаської обласної ради” 

 



 

“До неба…” 
Шевчук Катерина 

Станція юних техніків міста Умані 

 

“Туман над рікою” 
Стадник Марія 

Драбівський районний  Будинок  дитячої творчості 

 



 

“Калина” 
Горбенко Вікторія 

Станція юних техніків міста Умані 

 

“Швидкий потяг” 
Дунда Вероніка 

Станція юних техніків міста Умані 



 

“Нічна феєрія” 
Федоренко Максим 

Черкаський  районний Центр  

дитячої та юнацької творчості 

“Світло і тінь” 
Федоренко Максим 

Черкаський  районний  Центр  

дитячої та юнацької творчості 



 

“Зима в Україні” 
Засенко Євгенія 

Драбівський  районний  Будинок дитячої творчості 

“Негода” 
Еберт Ксенія 

Ватутінська міська станція юних техніків 



 

“Розфарбуй кольорами” 
Стадник Марія 

Драбівський  районний  Будинок  

дитячої творчості 

“Нічні думки” 
Полудненко Олександр 

Комунальний  заклад “Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської  молоді  

Черкаської обласної ради” 

 



 

“Символ України у природі” 
Ткаченко Кароліна 

Ватутінська міська станція юних техніків 



 

“Готика” 
Литвин Тимур 

Комунальний  заклад “Черкаський обласний центр  

науково-технічної творчості учнівської  молоді   

Черкаської обласної ради” 

 

“Весняний настрій” 
Засенко Євгенія 

Драбівський  районний  Будинок дитячої творчості 



 

“Тріп” 
Федоренко Максим 

Черкаський районний Центр 

 дитячої та юнацької творчості 

 

“Я & компанія” 
Федоренко Максим 

Черкаський районний Центр 

 дитячої та юнацької творчості 

 



 

“Спіраль” 
Старинський Данііл 

Комунальний  заклад “Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської  молоді   

Черкаської обласної ради” 

 

“Східні мотиви” 
Остроушко Анастасія 

Комунальний  заклад “Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської  молоді   

Черкаської обласної ради” 

 



 

“За три кроки до міста” 
Гончаренко Валерія 

Ватутінська міська станція юних техніків 

“В пошуках долі” 
Понеділок Анна 

Будинок дитячої та юнацької творчості 

Монастирищенської районної ради 

 



 

“Живі у нащій пам’яті” 
Поліщук Аліса 

Комунальний  заклад “Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської  молоді   

Черкаської обласної ради” 

 

“Вікові спогади” 
Варченко Олександр 

Комунальний  заклад “Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської  молоді   

Черкаської обласної ради” 

 



 

“Ніколи знову” 
Соломін Максим 

Будинок дитячої та юнацької творчості 

Жашківської  міської ради 

 

“Півфіналістка проекту 

“Голос країни”, Віка Ягич, 

серед земляків” 
Гончаренко Валерія 

Ватутінська міська станція юних техніків 



 

“Сторони світу” 
Дячук Еріка 

Станція юних техніків міста Умані 

 

“Одна на всіх” 
Полудненко Олександр 

Комунальний  заклад “Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської  молоді 

Черкаської обласної ради” 

 



 

“Думки фотографа” 
Еберт  Ксенія 

Ватутінська міська станція юних техніків 

 

“Шлюбний танок” 
Плахотнюк Марія 
Черкаський районний  

Центр дитячої та юнацької творчості 

 



 

“Грація” 
Федоренко Максим 

Черкаський районний Центр  

дитячої та юнацької творчості 

 



 

“Джуліана” 
Полудненко Олександр 

Комунальний  заклад “Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської  

молоді Черкаської обласної ради” 

 

“Метелик” 
Стадник Марія 

Драбівський районний  Будинок дитячої творчості 

 



 

“Ку-ку” 
Остроушко Анастасія 

Комунальний  заклад “Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської  молоді 

Черкаської обласної ради” 

 

“Графіка” 
Пехітова Дарина 

Березняківський сільський будинок  

культури  ім. Т.Г. Шевченка 

 



 

“Хто кого?” 
Артемець Світлана 

Будинок дитячої та юнацької творчості 

Монастирищенської районної ради 

 

“Оглянься, людино!” 
Мельник Вадим 

Будинок дитячої та юнацької творчості 

Монастирищенської районної ради 

 



 

“Посмішка” 
Федоренко Максим 

Черкаський районний  Центр  

дитячої та юнацької творчості 

“Кєша” 
Сіренко Мар’ян 

Комунальний  заклад “Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської  

молоді Черкаської обласної ради” 



 

“Мороз” 
Пехітова Дарина 

Березняківський сільський будинок 

 культури  ім. Т.Г. Шевченка 

 

“Захисники” 
Федоренко Максим 

Черкаський районний  Центр  

дитячої та юнацької творчості 



Відповідальний за випуск: 

 

 
 

 

Упорядники: 

      Торба П.В., директор КЗ “ЧОЦНТТУМ 

Черкаської обласної ради” 

 

 

      Малород Г.М., завідувач відділу методичного 

КЗ “ЧОЦНТТУМ Черкаської обласної ради” 

      Мікульська А.М., методист КЗ “ЧОЦНТТУМ 

Черкаської обласної ради” 

18002, Черкаська область, м. Черкаси,  

вул. Верхня Горова,  77 

 тел./факс: (0472) 33-34-85 

e-mail: сhotsntt@ukr.net 

сайт: obltehn.ck.ua 
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