
 
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 

(КЗ "ЧОЦНТТУМ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ") 
 

НАКАЗ 
 

04 червня 2021 року м.Черкаси № 71 

 

Про підсумки проведення  

обласного етапу заочного 

Всеукраїнського конкурсу робіт 

юних фотоаматорів "Моя 

Україно!" 

 

Відповідно до Орієнтовного плану обласних очно-заочних масових 

заходів Комунального закладу "Черкаський обласний центр науково- 

технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради"  

на 2020-2021 навчальний рік, листа Комунального закладу "Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради" від 14.04.2021 № 76/01-09 "Про проведення обласного етапу 

заочного Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів "Моя Україно!", 

на виконання наказу Комунального закладу "Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради"  

від 25.05.2021 № 66 "Про організацію та проведення обласного етапу заочного 

Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів "Моя Україно!", з метою 

підвищення ролі фотоаматорства у морально-етичному вихованні 

підростаючого покоління, популяризації та пропаганді художньої майстерності 

гуртківців, подальшого розвитку фотоаматорства серед учнівської молоді  

з 01 червня по 04 червня 2021 року в місті Черкасах на базі Комунального 

закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді Черкаської обласної ради" проходив обласний етап заочного 

Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів "Моя Україно!" (далі – 

Конкурс). 

Конкурс був організований та проведений Комунальним закладом 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради" відповідно до діючих у 2021 році інформаційно-

методичних матеріалів щодо проведення обласного етапу заочного 

Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів "Моя Україно!". 

Серед закладів позашкільної освіти науково-технічного напряму  

на Конкурс фотороботи представили: комунальний заклад позашкільної освіти 

"Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської ради Черкаської 

області, комунальний позашкільний навчальний заклад м. Черкаси "Міська 

станція юних техніків", Комунальний заклад "Черкаський обласний центр 



2 
 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради", 

станція юних техніків міста Умані, комунальний заклад "Тальнівський 

районний центр науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді 

Тальнівської районної ради Черкаської області". 

Серед багатопрофільних закладів позашкільної освіти області у Конкурсі 

взяли участь вихованці: Будинку дитячої та юнацької творчості 

Монастирищенської міської ради, Золотоніського будинку дитячої та юнацької 

творчості, комунального закладу позашкільної освіти "Центр дитячої та 

юнацької творчості" Степанецької об’єднаної територіальної громади, 

комунального закладу "Шполянський центр дитячої та юнацької творчості 

учнівської молоді" Шполянської міської ради об’єднаної територіальної 

громади Черкаської області, комунального позашкільного навчального закладу 

"Будинок дитячої та юнацької творчості" Балаклеївської сільської ради 

Смілянського району Черкаської області, Корсунь-Шевченківського центру 

дитячої та юнацької творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської 

області, Маньківського центру дитячої та юнацької творчості, Мала академія 

наук учнівської молоді Маньківської селищної ради Черкаської області, 

Тальнівського будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської 

області, центру дитячої та юнацької творчості Драбівської селищної ради 

Черкаської області, центру дитячої та юнацької творчості Мошнівської 

сільської ради Черкаського району Черкаської області, Мар'янівського будинку 

культури Черкаської області, Черкаського обласного центру туризму, 

краєзнавства і екскурсій учнівської молоді. 

До участі в Конкурсі долучилися учні закладів загальної середньої освіти: 

Боровицького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Сагунівської 

сільської ради Черкаської області, Драбівського навчально-виховного 

комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені С.В. Васильченка – 

гімназія" Драбівської селищної ради Черкаської області, Жашківського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 4 Жашківської міської ради 

Черкаської області, комунального закладу "Келебердянський ліцей" 

Ліплявської сільської ради Черкаської області, Литвинівського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Жашківської міської ради Черкаської 

області, Смілянської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 6 Смілянської 

міської ради Черкаської області, Соколівського опорного закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Жашківської міської ради Черкаської області, 

опорного закладу освіти "Христинівський ліцей" Христинівської міської ради 

Черкаської області, Пугачівського закладу загальної середньої освіти  

І-ІІІ ступенів Жашківської міської ради Черкаської області. 

Результати конкурсу підсумовані в таблицях (додаток 1, додаток 2). 

У конкурсі взяли участь 235 вихованців, якими було представлено  

273 роботи за номінаціями: 

- портрет – 32 (молодша – 17, старша – 15); 

- макрофотографія – 31 (молодша – 13, старша – 18); 

- пейзаж – 38 (молодша – 15, старша – 23); 

- натюрморт –  23 (молодша – 12, старша – 11); 
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- побутове або жанрове фото – 31 (молодша – 14, старша – 17); 

- експериментальне фото – 16 (молодша – 7, старша – 9); 

- застосування програми Adobe Photoshop – 15 (молодша – 7, 

старша – 8); 

- архітектура – 21 (молодша – 11, старша – 10); 

- репортажне фото – 22 (молодша – 12, старша – 10); 

- флора та фауна – 44 (молодша – 27, старша – 17). 

У зв’язку з порушенням пункту 4.2 умов проведення Конкурсу до участі 

не були допущені наступні роботи: 

- "Небесна блакить так і манить" – робота Троценка Луки, учня 

Соколівського опорного закладу загальної освіти І-ІІІ ступенів Жашківської 

міської ради Черкаської області; 

- "Володіння павука" – робота Дубовик Софії, учениці Соколівського 

опорного закладу загальної освіти І-ІІІ ступенів Жашківської міської ради 

Черкаської області; 

- "Палаюче небо" – робота Кручко Вікторії, вихованки комунального 

закладу позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької творчості" 

Степанецької об’єднаної територіальної громади. 

Найактивнішими учасниками обласного етапу конкурсу визнано 

вихованців станції юних техніків міста Умані (35 фоторобіт), комунального 

закладу позашкільної освіти "Ватутінської станції юних техніків" Ватутінської 

міської ради Черкаської області (28 фоторобіт), комунального позашкільного 

навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків"  

(22 фотороботи), центру дитячої та юнацької творчості Мошнівської сільської 

ради Черкаського району Черкаської області (22 фотороботи). 

Суддівська колегія оцінювала конкурсні роботи згідно з основними 

критеріями: композиційність, ідея роботи, технічна майстерність  

та використання технічних прийомів. 

Високий рівень підготовки до обласного етапу Всеукраїнського заочного 

конкурсу робіт юних фотоаматорів "Моя Україно!" продемонстрували 

вихованці: 

- Короля Євгенія Юрійовича, заступника директора з навчально-

виховної роботи та керівника гуртка (за суміщенням) комунального 

позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків" 

(18 призових місць); 

- Баришнікової Анастасії Андріївни, керівника гуртка станції юних 

техніків міста Умані (15 призових місць); 

- Горової Ольги Валеріївни, керівника гуртка комунального закладу 

позашкільної освіти "Ватутінської станції юних техніків" Ватутінської міської 

ради Черкаської області (9 призових місць); 

- Манькути Володимира Івановича, керівника гуртка центру дитячої  

та юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області (9 призових місць). 

Рішенням суддівської колегії конкурсу відібрано 23 фотороботи  

(додаток 3) для подальшої участі у Всеукраїнському конкурсі робіт юних 
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фотоаматорів "Моя Україно!", який проводить Український державний центр 

позашкільної освіти у м. Києві. 

Витрати на організацію та проведення обласного етапу заочного 

Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів "Моя Україно!" 

здійснювалися за рахунок Комунального закладу "Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради". 

Витрати на завезення конкурсних робіт та відрядження працівників 

здійснювалися за рахунок відряджаючих організацій. 

Враховуючи вищесказане та рішення суддівської колегії 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити Дипломами Комунального закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" 

авторів робіт, які зайняли призові місця у обласному етапі заочного 

Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів "Моя Україно!"  

(додаток 4). 

2. Нагородити Грамотами Комунального закладу "Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради" за високий рівень підготовки вихованців до обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів "Моя Україно!": 

- Короля Євгенія Юрійовича, заступника директора з навчально-

виховної роботи та керівника гуртка (за суміщенням) комунального 

позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків"; 

- Баришнікову Анастасію Андріївну, керівника гуртка станції юних 

техніків міста Умані; 

- Горову Ольгу Валеріївну, керівника гуртка комунального закладу 

позашкільної освіти "Ватутінської станції юних техніків" Ватутінської міської 

ради Черкаської області; 

- Манькуту Володимира Івановича, керівника гуртка центру дитячої  

та юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області. 

3. Висловити Подяку Комунального закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" 

за сприяння розвитку фотоаматорства в області, якісне і коректне суддівство 

обласного етапу заочного Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів 

"Моя Україно!": 

- Королю Євгенію Юрійовичу, заступнику директора з навчально-

виховної роботи та керівнику гуртка (за суміщенням) комунального 

позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків"; 

- Кучеренку Едуарду Євгенійовичу, фотографу, відеографу, 

SMM- спеціалісту; 

- Малороду Григорію Володимировичу, керівнику гуртка комунального 

позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків". 



5 
 

4. Завідувачу відділу методичного Малород Г.М. організувати 

відправлення робіт юних фотоаматорів до м. Києва для участі  

у Всеукраїнському конкурсі робіт юних фотоаматорів "Моя Україно!"  

(додаток 3). 

5. Методисту Комунального закладу "Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" 

Лепетусі Ю.В. до 05.07.2021 підготувати нагородні матеріали відповідно 

до наказу. 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

В.о. директора П.В. Торба 

  



Додаток 1 

до наказу Комунального 

закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради" 

04.06.2021 № 71 

 

Таблиця 

загальної кількості фоторобіт та кількості призерів обласного етапу 

заочного Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів 

"Моя Україно!" 
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1. ЦТТ Піщанської сільської ради - - - - - - - - - - - - 

2 

КЗПО "Ватутінська міська 

СЮТ" Ватутінської міської 

ради 

28 18 3/І, І 
4/ ІІ, ІІІ, 

ІІ, І 
1 4/І, ІІІ 2/ІІІ 

4/І, ІІ, 

ІІ, ІІ 
- 

4/ІІ, 

ІІ 
2/І 4/ ІІІ, І 

3. 

КЗ "Канівська міська СЮТ 

Канівської м.р. Черкаської 

обл." 

- - - - - - - - - - - - 

4. 
КПНЗ м.Черкаси "Міська 

СЮТ" 
22 19 

2/ ІІ, 

ІІІ 

2/ІІІ, 

ІІІ 
2/І, ІІ 2/ І, І 2/І, ІІ 2/ІІІ 2/ І, ІІ 2/І 

2/ІІ, 

ІІІ 

4/ І, ІІ, 

І 

5. 

КЗ "Тальнівський  

р. ЦНТТДУМ Тальнівської  р. 

ради Черкаської обл." 

12 - - 1 2 1 1 - - 2 3 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

6. 
КЗ "ЧОЦНТТУМ Черкаської 

обласної ради" 
12 1 2 2 - 1 1 2 2/ІІІ - - 2 

7. СЮТ міста Умані 35 15 
4/ІІІ, 

ІІ, ІІІ 

4/І, ІІІ, 

ІІІ 
4/ІІ 3/ІІІ 4/І 2/І, ІІІ 3/ІІ, ІІІ 

4/І, 

ІІІ 
4 3 

8. Христинівська р. СЮТ - - - - - - - - - - - - 
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9. 
ЦХЕНТТУМ Кам’янської 

міської р 
- - - - - - - - - - - - 

10. 
БДЮТ Монастирищенської р. 

ради  

9 5 1 - 3 2/ІІ, ІІІ - - - - 1/ІІ 2/ІІІ, 

ІІІ 

11. 
БДЮТ Смілянської міської 

ради 

- - - - - - - - - - - - 

12. 
БДЮТ Чигиринської міської 

ради 
- - - - - - - - - - - - 

13. Драбівський ЦДЮТ 12 1 4/ІІІ - 4 - - - 3 - 1 - 

14. 

Єрківський КЗПО "БДЮТ" 

Єрківської селищної ради Черк. 

обл. 

- - - - - - - - - - - - 

15. Звенигородський ЦДЮТ - - - - - - - - - - - - 

16. Золотоніський БДЮТ  12 1 2/ІІІ 2 2 - 1 1 - - 2 2 

17. Золотоніський р. БДЮТ - - - - - - - - - - - - 

18. Катеринопільський р.БДЮТ - - - - - - - - - - - - 

19. 
КЗ Вільшанська ДШМ 

Городищенського району 
- - - - - - - - - - - - 
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20. 
КЗ "РБДЮ" Городищенської р. 

ради 

- - - - - - - - - - - - 

21. 
КЗПО "ЦДЮТ"  Іркліївської с. 

ради 

- - - - - - - - - - - - 

22. 
КЗПО "ЦДЮТ"  Степанецької 

ОТГ 

7 - 1 - 3 - 1 - - - - 2 

23. 
КЗ "Шполянський ЦДЮТУМ" 

Шполянської м.р. ОТГ 
11 1 2 1 - - 2 1 1 - 2 2/ІІІ 

24. 
КПНЗ "БДЮТ" Балаклеївської 

с.р. 

9 2 2 - 2/ІІІ - - 1 - 1 1 2/ІІІ 

25. К.-Шевченківський р. ЦДЮТ 4 - - - 2 - 1 - - - - 1 

26. Лисянський р. БДЮТ - - - - - - - - - - - - 

27. Маньківський р. ЦДЮТ 7 1 - 1 1 - 1 - - - - 4/ІІІ 

28. Міський БДЮТ м. Умані - - - - - - - - - - - - 

29. 
ПНЗ "БМЦ" Черкаської міської 

ради 

- - - - - - - - - - - - 

30. ПНЗ "ЦДЮТ м.Черкаси" - - - - - - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

31. 
Тальнівський БДЮ 16 3 2 2 2 2 2/ІІІ - - 2/ІІІ 2/ІІ

І 

2 

32. Христинівський р. БДЮТ - - - - - - - - - - - - 

33. ЦДЮТ Смілянської р. ради - - - - - - - - - - - - 

34. ЦДЮТ Чорнобаївської р. р. - - - - - - - - - - - - 

35. ЦНПВ  Жашківської р. ради - - - - - - - - - - - - 

36. ЦДЮТ Мошнівської с.р. 22 10 2 4/ІІІ 3/ІІІ 1/ІІІ 2/ІІ,ІІІ - 2/І 4/ІІІ - 
4/ІІ, ІІ, 

ІІ 

37. ЧОЦТКЕУМ 13 10 2/ІІІ 2/І 1/ІІІ 2/ІІ, ІІ 1 
2/ІІІ, 

ІІІ 
1/ІІ - 1/І   1/ІІІ 

38. Боровицький ЗЗСО 1 1 - - - - - - - - - 1/ІІ 

39. Драбівський НВК 2 - - - - 2 - - - - - - 

40. Жашківський ЗЗСО №4 2 - - - - - - - - 1 - 1 

41. КЗ "Келебердянський ліцей" 
8 2 - 1 1/ІІІ 1 1 1 1 - 1/ІІ

І 

1 

42. Литвинівський ЗЗСО 6 - 1 - - - 4 - - - - 1 
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Методист Лепетуха Ю.В. 

43. Мар'янівський БК 6 1 1 1 - 1 1/ІІІ - - - - 2 

44. Смілянська ЗОШ №6 3 2 - - 2/І,ІІ - - - - 1 - - 

45. Соколівський опорний ЗЗСО 9 - 1 4 1 1 1 - - - - 1 

46. Пугачівський ЗЗСО 2 - - - 2 - - - - - - - 

47. Христинівський ліцей 3 - - - - - 3 - - - - - 

Всього 
273 93 32/10 31/11 38/9 23/10 31/8 16/9 15/7 21/7 22/

7 

44/15 



Додаток 2 

до наказу Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості 

учнівської молоді Черкаської 

обласної ради" 

04.06.2021 № 71 

 

Таблиця 

загальної кількості фоторобіт та кількості призерів обласного етапу 

заочного Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів 

"Моя Україно!" 

 

№ 

з/

п 

Заклад освіти 

 

Кількіс

ть 

робіт 

Кількіс

ть 

призов

их  

місць 

Місце 

по 

кількос

ті 

робіт 

 

Міс

це 

по 

якос

ті 

Сум

а 

місц

ь 

Місце     

та бал 

у 

рейтин

гу 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ЦТТ Піщанської сільської ради - - - - - - 

2. 

КЗПО "Ватутінська міська 

СЮТ" Ватутінської міської 

ради 

28 18 2 2 4 І/25 

3. 

КЗ "Канівська міська СЮТ 

Канівської м.р. Черкаської 

обл." 

- - - - - - 

4. 
КПНЗ м.Черкаси "Міська 

СЮТ" 
22 19 

3 1 4 І/25 

5. 

КЗ "Тальнівський  

р. ЦНТТДУМ Тальнівської  р. 

ради Черкаської обл." 

12 - 6 10 16 7/22 
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6. 
КЗ "ЧОЦНТТУМ Черкаської 

обласної ради" 
12 1 6 9 15 6/22,5 

7. СЮТ міста Умані 35 15 1 3 4 І/25 

8. Христинівська р. СЮТ - - - - - - 

9. 
ЦХЕНТТУМ Кам’янської 

міської р. 
- - 

- - - - 

10

. 

БДЮТ Монастирищенської р. 

ради  

9 5 
8 6 14 5/23 

11

. 

БДЮТ Смілянської міської 

ради 

- - 
- - - - 

12

. 

БДЮТ Чигиринської міської 

ради 
- - - - - - 

13

. 

Драбівський ЦДЮТ 12 1 6 9 15 6/22,5 

14

. 

Єрківський КЗПО "БДЮТ" 

Єрківської селищної ради 

Черк.обл. 

- - - - - - 

15

. 

Звенигородський ЦДЮТ 
- - 

- - - - 

16

. 

Золотоніський БДЮТ  12 1 6 9 15 6/22,5 

17

. 

Золотоніський р. БДЮТ - - 
- - - - 

18

. 

Катеринопільський БДЮТ - - 
- - - - 

19

. 

КЗ Вільшанська ДШМ 

Городищенського району 
- - - - - - 

20

. 

КЗ "РБДЮ" Городищенської р. 

ради 

- - 
- - - - 

21 КЗПО "ЦДЮТ"  Іркліївської с. - - - - - - 
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. ради 

22

. 

КЗПО "ЦДЮТ"  Степанецької 

ОТГ 

7 - 
10 10 20 11/20 

23

. 

КЗ "Шполянський ЦДЮТУМ" 

Шполянської м.р. ОТГ 
11 1 7 9 16 7/22 

24

. 

КПНЗ "БДЮТ" Балаклеївської 

с.р. 

9 2 
8 8 16 7/22 

25

. 

К.-Шевченківський р. ЦДЮТ 4 - 
12 10 22 13/19 

1 2 3 4 5 6 7 8 

26

. 

Лисянський р. БДЮТ - - 
- - - - 

27

. 

Маньківський р. ЦДЮТ 7 1 
10 

9 19 10/20,5 

28

. 

Міський БДЮТ м. Умані - - 
- - - - 

29

. 

ПНЗ "БМЦ" Черкаської міської 

ради 

- - 
- - - - 

30

. 

ПНЗ "ЦДЮТ м.Черкаси" - - 
- - - - 

31

. 

Тальнівський БДЮ 16 3 
4 7 11 4/23,5 

32

. 

Христинівський р. БДЮТ - - 
- 

- - - 

33

. 

ЦДЮТ Смілянської р. ради - - 
- - - - 

34

. 

ЦДЮТ Чорнобаївської р. р. - - - - - - 

35

. 

ЦНПВ  Жашківської р. ради - - - - - - 
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36

. 
ЦДЮТ Мошнівської с.р. 22 10 

3 4 7 ІІ/24,5 

37

. 
ЧОЦТКЕУМ 13 10 

5 4 9 ІІІ/24 

38

. 
Боровицький ЗЗСО 

1 1 15 9 24 15/18 

39

. 
Драбівський НВК 

2 - 14 10 24 15/18 

40

. 
Жашківський ЗЗСО №4 

2 - 14 10 24 15/18 

41

. 
КЗ "Келебердянський ліцей" 

8 2 9 8 17 8/21,5 

42

. 
Литвинівський ЗЗСО 

6 - 11 10 21 12/19,5 

43

. 
Мар'янівський БК 

6 - 11 10 21 12/19,5 

44

. 
Смілянська ЗОШ №6 

3 2 13 8 21 12/19,5 

45

. 
Соколівський опорний ЗЗСО 

9 - 8 10 18 9/21 

46

. 
Пугачівський ЗЗСО 

2 - 14 10 24 15/18 

47

. 
Христинівський ліцей 

3 - 13 10 23 14/18,5 

 

 

 Методист                                                                                Лепетуха Ю.В. 



Додаток 3 

до наказу Комунального 

закладу "Черкаський 

обласний центр науково-

технічної творчості 

учнівської молоді 

Черкаської обласної ради" 

04.06.2021 № 71 

 

Роботи 

учасників обласного етапу заочного Всеукраїнського конкурсу 

робіт юних фотоаматорів "Моя Україно!", 

відібрані суддівською колегією для участі у Всеукраїнському конкурсі 

робіт юних фотоаматорів "Моя Україно!" 

 

1. "Хвилювання" – робота Ликової Софії, вихованки комунального 

закладу позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" 

Ватутінської міської ради Черкаської області. 

2. "Зваблива ніжність" – робота Гончаренко Валерії, вихованки 

комунального закладу позашкільної освіти "Ватутінська станція юних 

техніків" Ватутінської міської ради Черкаської області. 

3. "Добрий ранок" – робота Шевчук Олени, вихованки станції 

юних техніків міста Умані. 

4. "Під призмою" – робота Гончаренко Валерії, вихованки 

комунального закладу позашкільної освіти "Ватутінська станція юних 

техніків" Ватутінської міської ради Черкаської області. 

5. "Мить" – робота Андрущак Антоніни, вихованки Черкаського 

обласного Центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді 

Черкаської обласної ради. 

6. "Поцілунок неба" – робота Чепчур Майї, учениці 7 класу 

Смілянської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 6 Смілянської 

міської ради Черкаської області. 

7. "Туманність" – робота Гордієнка Іллі, вихованця комунального 

позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних 

техніків". 
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8. "Жарке дійство" – робота Герасименко Вікторії, вихованки 

комунального закладу позашкільної освіти "Ватутінська станція юних 

техніків" Ватутінської міської ради Черкаської області. 

9. "Запах літа" – робота Гордієнка Іллі, вихованця комунального 

позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних 

техніків". 

10.  "Фуд" – робота Остроушко Анастасії, вихованки комунального 

позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних 

техніків". 

11.  "Концентрація" – робота Кучеренка Дениса, вихованця станції 

юних техніків міста Умані. 

12. "Реальність" – робота Гордієнка Іллі, вихованця комунального 

позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних 

техніків". 

13. "У полоні" – робота Ликової Софії, вихованки комунального 

закладу позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" 

Ватутінської міської ради Черкаської області. 

14. "Буз шуму" – робота Муковоз Діни, вихованки станції юних 

техніків міста Умані. 

15. "Спіраль простору і часу" – робота Сташенко Вероніки, 

вихованки центру дитячої та юнацької творчості Мошнівської сільської 

ради Черкаського району Черкаської області. 

16. "Здвиг" – робота Гордієнка Іллі, вихованця комунального 

позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних 

техніків". 

17. "Львів у бульбашках" – робота Кучеренка Дениса, вихованця 

станції юних техніків міста Умані. 

18. "Будинок Щербини" – робота Гордієнка Іллі, вихованця 

комунального позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська 

станція юних техніків". 

19. "Жага до перемоги" – робота Ткаченко Кароліни, вихованки 

комунального закладу позашкільної освіти "Ватутінська станція юних 

техніків" Ватутінської міської ради Черкаської області. 

20. "День музики" – робота Полудненка Олександра, вихованця 

Черкаського обласного Центру туризму, краєзнавства і екскурсій 

учнівської молоді Черкаської обласної ради. 

21. "Грайливе братерство" – робота Ликової Софії, вихованки 

комунального закладу позашкільної освіти "Ватутінська станція юних 

техніків" Ватутінської міської ради Черкаської області. 

22. "Сонько" – робота Жикуліної Софії, вихованки  комунального 

позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних 

техніків". 
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23. "Хрум-хрум" – робота Гордієнка Іллі, вихованця комунального 

позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних 

техніків". 

 

 

Методист Лепетуха Ю.В. 



Додаток 4 

до наказу Комунального 

закладу "Черкаський 

обласний центр науково-

технічної творчості 

учнівської молоді 

Черкаської обласної ради" 

04.06.2021 № 71 

 

Автори робіт, 

які зайняли призові місця у обласному етапі заочного 

Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів "Моя Україно!" 

 

1. У номінації "Портрет (репортажний та студійний)": 

1.1. Молодша вікова група (10 – 14 років): 

І місце – Ликова Софія, вихованка комунального закладу 

позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської 

міської ради Черкаської області, учениця 3 класу комунального закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 6 

Ватутінської міської ради Черкаської області" (робота "Хвилювання", 

керівник Горова О.В.); 

ІІ місце – Рудик Олександра, вихованка станції юних техніків  

міста Умані, учениця 6 класу Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 4 Уманської міської ради Черкаської області (робота 

"Майбутнє нації", керівник Баришнікова А.А.); 

ІІІ місце – Процюк Олександра, вихованка станції юних техніків  

міста Умані, учениця 6 класу Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 11 Уманської міської ради Черкаської області (робота "Ні за 

що, а просто так…", керівник Баришнікова А.А.); 

ІІІ місце – Конюшенко Микола, вихованець центру дитячої та 

юнацької творчості Драбівської селищної ради Черкаської області, учень 4 

класу Драбівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня 

школа  
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І-ІІІ ступенів імені С.В. Васильченка – гімназія" Драбівської селищної 

ради Черкаської області (робота "Колосся", керівник Засенко Н.А.); 

ІІІ місце – Гаврилець Дар’я, вихованка Золотоніського будинку 

дитячої та юнацької творчості, учениця 5 класу Золотоніської гімназії 

ім. С.Д. Скляренка Золотоніської міської ради Черкаської області (робота 

"Подруга", керівник Новик Л.І.). 

1.2. Старша вікова група (15 – 18 років): 
І місце – Гончаренко Валерія, вихованка комунального закладу 

позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської 

міської ради Черкаської області, учениця 10 класу комунального закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 5 

Ватутінської міської ради Черкаської області" (робота "Зваблива ніжність", 

керівник  

Гончаренко Л.О.); 

ІІ місце – Гордієнко Ілля, вихованець комунального позашкільного 

навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", студент 

Черкаського державного бізнес коледжу (робота "Колір", керівник 

Король Є.Ю.); 

ІІІ місце – Остроушко Анастасія, вихованка комунального 

позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних 

техніків", учениця  

10 класу Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської 

області (робота "Музика", керівник Король Є.Ю.); 

ІІІ місце – Скубко Валерія, вихованка Черкаського обласного 

Центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді Черкаської 

обласної ради, учениця 9 класу Черкаського колегіуму "Берегиня" 

Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Погляд", керівник 

Король Є.Ю.); 

ІІІ місце – Муковоз Діна, вихованка станції юних техніків міста 

Умані, учениця 10 класу Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 11 Уманської міської ради Черкаської області (робота "Краса по-

українські", керівник Баришнікова А.А.). 

2. У номінації "Макрофотографія": 

2.1. Молодша вікова група (10 – 14 років): 

І місце – Шевчук Олена, вихованка станції юних техніків міста 

Умані, учениця 6 класу Уманської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

№ 12 

з поглибленим вивченням англійської мови Уманської міської ради 

Черкаської області (робота "Добрий ранок", керівник Баришнікова А.А.); 
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ІІ місце – Ткаченко Кароліна, вихованка комунального закладу 

позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської 

міської ради Черкаської області, учениця 6 класу комунального закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 2 

ім. М.Ф. Ватутіна Ватутінської міської ради Черкаської області" (робота 

"Ніжність", керівник Ткаченко В.І.); 

ІІІ місце – Ткаченко Кароліна, вихованка комунального закладу 

позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської 

міської ради Черкаської області, учениця 6 класу комунального закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 2 

ім. М.Ф. Ватутіна Ватутінської міської ради Черкаської області" (робота 

"Під час обіду", керівник Ткаченко В.І.); 

ІІІ місце – Кучеренко Денис, вихованець станції юних техніків  

міста Умані, учень 5 класу навчально-виховного комплексу "Уманська 

міська гімназія - школа естетичного виховання" № 2 Уманської міської 

ради Черкаської області (робота "Міні скейт-максі розвага", керівник  

Баришнікова А.А.). 

2.2. Старша вікова група (15 – 18 років): 

І місце – Гончаренко Валерія, вихованка комунального закладу 

позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської 

міської ради Черкаської області, учениця 10 класу комунального закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 5 

Ватутінської міської ради Черкаської області" (робота "Під призмою", 

керівник  

Гончаренко Л.О.); 

І місце – Андрущак Антоніна, вихованка Черкаського обласного 

Центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді Черкаської 

обласної ради, учениця 9 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів № 17 Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Мить", 

керівник  

Король Є.Ю.); 

ІІ місце – Еберт Ксенія, вихованка комунального закладу 

позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської 

міської ради Черкаської області, учениця 11 класу комунального закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 6 
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Ватутінської міської ради Черкаської області" (робота "Дослідник", 

керівник Горова О.В.); 

ІІІ місце – Сіренко Мар’ян, вихованець комунального позашкільного 

навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", учень 11 

класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 18 ім. В’ячеслава 

Чорновола Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Знахідка", 

керівник  

Король Є.Ю.); 

ІІІ місце – Сіренко Мар’ян, вихованець комунального позашкільного 

навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", учень 11 

класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 18 ім. В’ячеслава 

Чорновола Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Спалах", 

керівник  

Король Є.Ю.); 

ІІІ місце – Гончарук Ярослав, вихованець станції юних техніків  

міста Умані, учень 9 класу Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 9 Уманської міської ради Черкаської області (робота "Весна 

вже тут", керівник Баришнікова А.А.); 

ІІІ місце – Федоренко Олександр, вихованець центру дитячої та 

юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області, учень 10 класу Шелепуського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Мошнівської сільської ради Черкаського 

району Черкаської області (робота "Музика", керівник Манькута В.І.). 

3. У номінації "Пейзаж": 

3.1. Молодша вікова група (10 – 14 років): 

І місце – Чепчур Майя, учениця 7 класу Смілянської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 6 Смілянської міської ради 

Черкаської області (робота "Поцілунок неба", керівник Темченко Н.А.); 

ІІ місце – Левицька Христина, вихованка станції юних техніків  

міста Умані, учениця 5 класу навчально-виховного комплексу "Уманська 

міська гімназія - школа естетичного виховання" № 2 Уманської міської 

ради Черкаської області (робота "Естетика природи", керівник 

Баришнікова А.А.); 
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ІІІ місце – Чепчур Майя, учениця 7 класу Смілянської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 6 Смілянської міської ради 

Черкаської області (робота "Ранок в Карпатах", керівник Темченко Н.А.); 

ІІІ місце – Шкварун Анастасія, вихованка комунального 

позашкільного навчального закладу "Будинок дитячої та юнацької 

творчості" Балаклеївської сільської ради Смілянського району Черкаської 

області, учениця 6 класу опорного закладу освіти "Балаклеївський ліцей 

імені Євгенії Гуглі" Балаклеївської сільської ради Черкаської області 

(робота "Гармонія літнього ранку", керівник Чернаєнко В.П.). 

3.2. Старша вікова група (15 - 18 років): 

І місце – Гордієнко Ілля, вихованець комунального позашкільного 

навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", студент  

1 курсу Черкаського державного бізнес коледжу (робота "Туманність", 

керівник  

Король Є.Ю.); 

ІІ місце – Сіренко Мар’ян, вихованець комунального позашкільного 

навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", учень 11 

класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 18 ім. В’ячеслава 

Чорновола Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Тіні", 

керівник  

Король Є.Ю.); 

ІІІ місце – Андрущак Антоніна, вихованка Черкаського обласного 

Центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді Черкаської 

обласної ради, учениця 9 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів № 17 Черкаської міської ради Черкаської області (робота 

"Зимовий ранок", керівник Король Є.Ю.); 

ІІІ місце – Розе Арсеній, учень 10 класу комунального закладу 

"Келебердянський ліцей" Ліплявської сільської ради Черкаської області 

(робота "Явища природи", керівник Розе Л.П.); 

ІІІ місце – Федоренко Олександр, вихованець центру дитячої та 

юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області, учень 10 класу Шелепуського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Мошнівської сільської ради Черкаського 

району Черкаської області (робота "Надвечір’я", керівник Манькута В.І.). 

4. У номінації "Натюрморт": 

4.1. Молодша вікова група (6 – 14 років): 
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І місце – Герасименко Вікторія, вихованка комунального закладу 

позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської 

міської ради Черкаської області, учениця 4 класу комунального закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 6 

Ватутінської міської ради Черкаської області" (робота "Жарке дійство", 

керівник Горова О.В.); 

ІІ місце – Хохловська Ірина, вихованка Будинку дитячої та юнацької 

творчості Монастирищенської міської ради, учениця 8 класу опорного 

закладу "Цибулівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" 

Монастирищенської міської ради Черкаської області (робота "Дольки 

апельсина", керівник Гончар М.Є.); 

ІІІ місце – Залевська Вероніка, вихованка Будинку дитячої та 

юнацької творчості Монастирищенської міської ради, учениця 8 класу 

опорного закладу "Цибулівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів" Монастирищенської міської ради Черкаської області (робота 

"Кава і пелюстки тюльпана", керівник Гончар М.Є.); 

ІІІ місце – Федоренко Мар’яна, вихованка центру дитячої та 

юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області, учениця 7 класу Шелепуського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Мошнівської сільської ради Черкаського 

району Черкаської області (робота "Без назви", керівник Манькута В.І.). 

4.2. Старша вікова група (15 – 18 років): 

І місце – Гордієнко Ілля, вихованець комунального позашкільного 

навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", студент  

1 курсу Черкаського державного бізнес коледжу (робота "Запах літа", 

керівник Король Є.Ю.); 

І місце – Остроушко Анастасія, вихованка комунального 

позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних 

техніків", учениця  

10 класу Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської 

області (робота "Фуд", керівник Король Є.Ю.); 

ІІ місце – Полудненко Олександр, вихованець Черкаського 

обласного Центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді 

Черкаської обласної ради, учень 9 класу Черкаської спеціалізованої школи 

І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради Черкаської області (робота 

"Натюрморт", керівник Король Є.Ю.); 
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ІІ місце – Скубко Валерія, вихованка Черкаського обласного Центру 

туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді Черкаської обласної 

ради, учениця 9 класу Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської 

міської ради Черкаської області (робота "Погляд з минулого", керівник 

Король Є.Ю.); 

ІІІ місце – Гончарук Ярослав, вихованець станції юних техніків  

міста Умані, учень 9 класу Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 9 Уманської міської ради Черкаської області (робота "Перша 

кулінарна перемога", керівник Баришнікова А.А.); 

ІІІ місце – Гончаренко Валерія, вихованка комунального закладу 

позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської 

міської ради Черкаської області, учениця 10 класу комунального закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 5 

Ватутінської міської ради Черкаської області" (робота "Томатний настрій", 

керівник  

Гончаренко Л.О.). 

 

 

 

5. У номінації "Жанрове фото": 

5.1. Молодша вікова група (10 – 14 років): 
І місце – Кучеренко Денис, вихованець станції юних техніків  

міста Умані, учень 5 класу навчально-виховного комплексу "Уманська 

міська гімназія - школа естетичного виховання" № 2 Уманської міської 

ради Черкаської області (робота "Концентрація", керівник Баришнікова 

А.А.); 

ІІ місце – Шевченко Вероніка, вихованка центру дитячої та 

юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області, учениця 8 класу Софіївського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІ ступенів Мошнівської сільської ради Черкаського 

району Черкаської області (робота "Давай дружити", керівник Манькута 

В.І.); 

ІІІ місце – Федоренко Мар’яна, вихованка центру дитячої та 

юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області, учениця 7 класу Шелепуського закладу загальної 
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середньої освіти І-ІІІ ступенів Мошнівської сільської ради Черкаського 

району Черкаської області (робота "Радість", керівник Манькута В.І.); 

ІІІ місце – Столбенко Павло, вихованець Мар'янівського будинку 

культури Черкаської області, учень 7 класу Мар'янівського закладу 

загальної середньої освіти Мар'янівської сільської ради Черкаської області 

(робота  

"На морі", керівник Костенко Р.О.). 

5.2. Старша вікова група (15 – 18 років): 

І місце – Гордієнко Ілля, вихованець комунального позашкільного 

навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", студент  

1 курсу Черкаського державного бізнес коледжу (робота "Реальність", 

керівник Король Є.Ю.); 

ІІ місце – Остроушко Анастасія, вихованка комунального 

позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних 

техніків", учениця  

10 класу Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської 

області (робота "Пін-ап", керівник Король Є.Ю.); 

ІІІ місце – Смірнова Катерина, вихованка комунального закладу 

позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської 

міської ради Черкаської області, студентка І курсу багатопрофільного 

регіонального центру професійної освіти м. Ватутіне (робота "Різні епохи в 

одному часі", керівник Горова О.В.); 

ІІІ місце – Совгиря Денис, вихованець Тальнівського будинку дітей  

та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учень 8 класу 

Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 2 Тальнівської 

міської ради Черкаської області (робота "Квіточка серед квітів", керівник  

Мельниченко І.І.). 

6. У номінації "Експериментальне фото": 

6.1. Молодша вікова група (10 – 14 років): 
І місце – Ликова Софія, вихованка комунального закладу 

позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської 

міської ради Черкаської області, учениця 3 класу комунального закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 6 

Ватутінської міської ради Черкаської області" (робота "У полоні", керівник 

Горова О.В.); 

ІІ місце – Костроміна Лілія, вихованка комунального закладу 

позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської 
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міської ради Черкаської області, учениця 6 класу комунального закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 5 

Ватутінської міської ради Черкаської області" (робота "Елегантність", 

керівник Гончаренко Л.О.); 

ІІІ місце – Левицька Христина, вихованка станції юних техніків  

міста Умані, учениця 5 класу навчально-виховного комплексу "Уманська 

міська гімназія - школа естетичного виховання" № 2 Уманської міської 

ради Черкаської області (робота "Косплей DC Comics", керівник 

Баришнікова А.А.). 

6.2. Старша вікова група (15 – 18 років): 

І місце – Муковоз Діна, вихованка станції юних техніків міста 

Умані, учениця 10 класу Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 11 Уманської міської ради Черкаської області (робота "Без шуму", 

керівник Баришнікова А.А.); 

ІІ місце – Гончаренко Валерія, вихованка комунального закладу 

позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської 

міської ради Черкаської області, учениця 10 класу комунального закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 5 

Ватутінської міської ради Черкаської області" (робота "Мить", керівник 

Гончаренко Л.О.); 

ІІ місце – Гончаренко Валерія, вихованка комунального закладу 

позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської 

міської ради Черкаської області, учениця 10 класу комунального закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 5 

Ватутінської міської ради Черкаської області" (робота "Деталі", керівник 

Гончаренко Л.О.); 

ІІІ місце – Гордієнко Ілля, вихованець комунального позашкільного 

навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", студент  

1 курсу Черкаського державного бізнес коледжу (робота "Світ навиворіт", 

керівник Король Є.Ю.); 

ІІІ місце – Андрущак Антоніна, вихованка Черкаського обласного 

Центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді Черкаської 

обласної ради, учениця 9 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів № 17 Черкаської міської ради Черкаської області (робота 

"Згадка", керівник  

Король Є.Ю.); 
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ІІІ місце – Полудненко Олександр, вихованець Черкаського 

обласного Центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді 

Черкаської обласної ради, учень 9 класу Черкаської спеціалізованої школи 

І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради Черкаської області (робота 

"Хрум", керівник Король Є.Ю.). 

7. У номінації "Застосування програми Adobe Photoshop": 

7.1. Молодша вікова група (10 – 14 років): 
І місце – Сташенко Вероніка, вихованка центру дитячої та юнацької 

творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської 

області, учениця 5 класу Софіївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Черкаської районної ради Черкаської області (робота "Спіраль простору і 

часу", керівник Манькута В.І.); 

ІІ місце – Левицька Христина, вихованка станції юних техніків  

міста Умані, учениця 5 класу навчально-виховного комплексу "Уманська 

міська гімназія - школа естетичного виховання" № 2 Уманської міської 

ради Черкаської області (робота "Малюю свій світ", керівник Баришнікова 

А.А.); 

ІІІ місце – Сириця Сергій, вихованець Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді Черкаської обласної ради", учень 6 класу Черкаської 

спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів №17 Черкаської міської ради Черкаської області (робота 

"Втілення", керівник Панченко Ю.І.). 

7.2. Старша вікова група (15 – 18 років): 

І місце – Гордієнко Ілля, вихованець комунального позашкільного 

навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", студент  

1 курсу Черкаського державного бізнес коледжу (робота "Здвиг", керівник 

Король Є.Ю.); 

ІІ місце – Гордієнко Ілля, вихованець комунального позашкільного 

навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", студент  

1 курсу Черкаського державного бізнес коледжу (робота "Динаміка", 

керівник Король Є.Ю.); 

ІІ місце – Скубко Валерія, вихованка Черкаського обласного Центру 

туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді Черкаської обласної 

ради, учениця 9 класу Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської 
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міської ради Черкаської області (робота "Заборона", керівник Король 

Є.Ю.); 

ІІІ місце – Муковоз Діна, вихованка станції юних техніків міста 

Умані, учениця 10 класу Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 11 Уманської міської ради Черкаської області (робота "Відблиск осені", 

керівник Баришнікова А.А.). 

8. У номінації "Архітектура": 

8.1. Молодша вікова група (10 – 14 років): 

І місце – Кучеренко Денис, вихованець станції юних техніків міста 

Умані, учень 5 класу навчально-виховного комплексу "Уманська міська 

гімназія - школа естетичного виховання" № 2 Уманської міської ради 

Черкаської області (робота "Львів у бульбашках", керівник Баришнікова 

А.А.); 

ІІ місце – Чорноус Поліна, вихованка комунального закладу 

позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської 

міської ради Черкаської області, учениця 3 класу комунального закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 1 

Ватутінської міської ради Черкаської області" (робота "Забуте", керівник 

Горова О.В.); 

ІІІ місце – Кузнєцова Маргарита, вихованка центру дитячої та 

юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області, учениця 7 класу Мошнівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Мошнівської сільської ради Черкаського 

району Черкаської області (робота "Преображенська церква 1840 р.", 

керівник Павлов О.А.); 

ІІІ місце – Лисенко Марина, вихованка Тальнівського будинку дітей  

та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 5 класу 

Тальнівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів №1-гімназія" Тальнівської міської ради Черкаської області 

(робота "Тальнівська православна церква Київського патріархату Святих 

Петра і Павла", керівник Віслобокова В.І.). 

8.2. Старша вікова група (15 – 18 років): 
І місце – Гордієнко Ілля, вихованець комунального позашкільного 

навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", студент  

1 курсу Черкаського державного бізнес коледжу (робота "Будинок 

Щербини", керівник Король Є.Ю.); 
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ІІ місце – Смірнова Катерина, вихованка комунального закладу 

позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської 

міської ради Черкаської області, студентка І курсу багатопрофільного 

регіонального центру професійної освіти м. Ватутіне (робота "Трагічна 

пам’ять", керівник Горова О.В.); 

ІІІ місце – Гончарук Ярослав, вихованець станції юних техніків  

міста Умані, учень 9 класу Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 9 Уманської міської ради Черкаської області (робота "Весна 

вже тут", керівник Баришнікова А.А.). 

9. У номінації "Репортажне фото": 

9.1. Молодша вікова група (10 – 14 років): 

І місце – Ткаченко Кароліна, вихованка комунального закладу 

позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської 

міської ради Черкаської області, учениця 6 класу комунального закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 2 

ім. М.Ф. Ватутіна Ватутінської міської ради Черкаської області" (робота 

"Жага до перемоги", керівник Ткаченко В.І.); 

ІІ місце – Єжкун Лара, вихованка Будинку дитячої та юнацької 

творчості Монастирищенської міської ради, учениця 4 класу опорного 

закладу "Монастирищенський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів" Монастирищенської міської ради Черкаської області (робота 

"Будемо оборонятись", керівник Гончар М.Є.); 

ІІІ місце – Драган Вікторія, вихованка Тальнівського будинку дітей  

та юнацтва, учениця 4 класу Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступеня №2 Тальнівської міської ради Черкаської області (робота 

"Щаслива мить дитинства", керівник Віслобокова В.І.); 

ІІІ місце – Соколовська Марія та Кучерява Діана, учениці 6 класу 

комунального закладу "Келебердянський ліцей" Ліплявської сільської ради 

Черкаської області (колективна робота "Висадка саджанців лози", керівник 

Сіленко Л.В.). 

9.2. Старша вікова група (15 – 18 років): 
І місце – Полудненко Олександр, вихованець Черкаського обласного 

Центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді Черкаської 

обласної ради, учень 9 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів № 17 Черкаської міської ради Черкаської області (робота "День 

музики", керівник Король Є.Ю.); 
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ІІ місце – Сіренко Мар’ян, вихованець комунального позашкільного 

навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", учень 11 

класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 18 ім. В’ячеслава 

Чорновола Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Реалії", 

керівник  

Король Є.Ю.); 

ІІІ місце – Гордієнко Ілля, вихованець комунального позашкільного 

навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", студент  

1 курсу Черкаського державного бізнес коледжу (робота "Майстер", 

керівник Король Є.Ю.). 

10. У номінації "Флора та фауна": 

10.1. Молодша вікова група (10 – 14 років): 

І місце – Жикуліна Софія, вихованка комунального позашкільного 

навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", учениця  

0 курсу Черкаського фізико-математичного ліцею Черкаської міської ради 

Черкаської області (робота "Сонько", керівник Король Є.Ю.); 

І місце – Ликова Софія, вихованка комунального закладу 

позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської 

міської ради Черкаської області, учениця 3 класу комунального закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 6 

Ватутінської міської ради Черкаської області" (робота "Грайливе 

братерство", керівник Горова О.В.); 

ІІ місце – Жикуліна Софія, вихованка комунального позашкільного 

навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", учениця  

0 курсу Черкаського фізико-математичного ліцею Черкаської міської ради 

Черкаської області (робота "Запах весни", керівник Король Є.Ю.); 

ІІ місце – Компанієць Данило, вихованець центру дитячої та 

юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області, учень 11 класу Шелепуського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Мошнівської сільської ради Черкаського 

району Черкаської області (робота "Провісники весни", керівник Манькута 

В.І.); 

ІІІ місце – Кудряшва Ксенія, вихованка комунального 

позашкільного навчального закладу "Будинок дитячої та юнацької 

творчості" Балаклеївської сільської ради Смілянського району Черкаської 

області, учениця 8 класу Малостаросільської гімназії - філії опорного 

закладу освіти "Балаклеївський ліцей імені Євгенії Гуглі" Балаклеївської 

сільської ради Черкаської області (робота "Шарко і проліски", керівник 

Перемей Ж.М.); 

ІІІ місце – Залевська Вероніка, вихованка Будинку дитячої та 

юнацької творчості Монастирищенської міської ради, учениця 8 класу 
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опорного закладу "Цибулівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів" Монастирищенської міської ради Черкаської області (робота "Як 

мені личить ця кульбабка", керівник Гончар М.Є.); 

ІІІ місце – Хохловська Ірина, вихованка Будинку дитячої та 

юнацької творчості Монастирищенської міської ради, учениця 8 класу 

опорного закладу "Цибулівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів" Монастирищенської міської ради Черкаської області (робота "Як 

сонечко", керівник Гончар М.Є.); 

ІІІ місце – Рукавець Надія, вихованка комунального закладу 

"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області, учениця 6 класу Шполянської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №1 Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади 

Черкаської області (робота "Царівна жабка", керівник Бондаренко Л.В.); 

ІІІ місце – Чорноус Поліна, вихованка комунального закладу 

позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської 

міської ради Черкаської області, учениця 3 класу комунального закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 1 

Ватутінської міської ради Черкаської області" (робота "Сонячні їжачки", 

керівник Горова О.В.). 

10.2. Старша вікова група (15 – 18 років): 
І місце – Гордієнко Ілля, вихованець комунального позашкільного 

навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", студент  

1 курсу Черкаського державного бізнес коледжу (робота "Хрум-хрум", 

керівник Король Є.Ю.); 

ІІ місце – Федоренко Олександр, вихованець центру дитячої та 

юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області, учень 10 класу Шелепуського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Мошнівської сільської ради Черкаського 

району Черкаської області (робота "Геть з нашого городу", керівник 

Манькута В.І.); 

ІІ місце – Власова Оксана, вихованка центру дитячої та юнацької 

творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської 

області, студентка Канівського коледжу культури і мистецтв Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини – 

відокремлений структурний підрозділ університету (робота "Поєдинок", 

керівник Манькута В.І.); 

ІІ місце – Коновалова Вікторія, учениця 9 класу Боровицького 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Сагунівської сільської 

ради Черкаської області (робота "Моя Джада", керівник Чубар Т.В.); 
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ІІІ місце – Андрущак Антоніна, вихованка Черкаського обласного 

Центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді Черкаської 

обласної ради, учениця 9 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів № 17 Черкаської міської ради Черкаської області (робота 

"Супчик", керівник  

Король Є.Ю.); 

ІІІ місце – Мельник Олег, вихованець Маньківського центру дитячої  

та юнацької творчості, Мала академія наук учнівської молоді Маньківської 

селищної ради Черкаської області, учень 9 класу Маньківського 

навчально-виховного комплексу "Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів – гімназія" Маньківської селищної ради Черкаської області 

(робота "Лілія", керівник Квітченко Н.А.). 

 

 

Методист Лепетуха Ю.В. 

 

 

 

 

 

 


