
 
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 
(КЗ "ЧОЦНТТУМ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ") 

 

НАКАЗ 
 

23 червня 2022 року м. Черкаси № 59 

 

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 2021-2022 навчальний рік, листа Комунального закладу "Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради" від 28.04.2022 № 63/01-09 "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 25.05.2022 № 51 "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 21 червня по 23 червня 2022 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 2022 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 
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науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради", 

комунальний заклад "Тальнівський центр науково-технічної творчості дітей  

та учнівської молоді Тальнівської міської ради Черкаської області", Центр 

художньо-естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді 

Кам'янської міської ради. 

Серед багатопрофільних закладів позашкільної освіти області у Конкурсі 

взяли участь вихованці: Будинку дитячої та юнацької творчості Смілянської 

міської ради Черкаської області, Городищенського закладу позашкільної освіти 

"Центр дитячої та юнацької творчості" Городищенської міської ради Черкаської 

області, Єрківського комунального закладу позашкільної освіти "Будинок 

дитячої та юнацької творчості" Єрківської селищної ради Черкаської області, 

Золотоніського будинку дитячої та юнацької творчості, Катеринопільського 

будинку дитячої та юнацької творчості, комунального закладу позашкільної 

освіти "Центр дитячої та юнацької творчості" Степанецької сільської ради 

об’єднаної територіальної громади Черкаської області, комунального 

позашкільного навчального закладу "Будинок дитячої та юнацької творчості" 

Балаклеївської сільської 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 

молодіжної творчості Корсунь-Шевченківської 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, Центру дитячої та юнацької творчості 

Чорнобаївської селищної ради Черкаської області, комунального закладу 

"Канівський міський центр туризму Канівської міської ради Черкаської області" 

та відділу освіти, культури молоді та спорту Тернівської сільської ради 

Черкаської області. 

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

У конкурсі взяли участь 230 вихованців, якими було представлено  

250 робіт за номінаціями: 

- портрет – 28 (молодша – 15, старша – 13); 

- макрофотографія – 25 (молодша – 12, старша – 13); 

- пейзаж – 44 (молодша – 28, старша – 16); 

- натюрморт –  19 (молодша – 11, старша – 8); 

- побутове або жанрове фото – 26 (молодша – 15, старша – 11); 

- експериментальне фото – 14 (молодша – 6, старша – 8); 

- застосування програми Adobe Photoshop – 8 (молодша – 4, старша – 4); 

- архітектура – 15 (молодша – 7, старша – 8); 

- репортажне фото – 21 (молодша – 9, старша – 12); 

- флора та фауна – 44 (молодша – 21, старша – 23); 

- безбар'єрність – 6 (молодша – 2, старша – 4). 

Найактивнішими учасниками обласного етапу конкурсу визнано 

вихованців Комунального закладу "Черкаський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради"  
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(53 фотороботи), комунального закладу "Тальнівський центр науково-технічної 

творчості дітей та учнівської молоді Тальнівської міської ради Черкаської 

області"(23 фотороботи), Єрківського комунального закладу позашкільної 

освіти "Будинок дитячої та юнацької творчості" Єрківської селищної ради 

Черкаської області (19 фоторобіт), центру дитячої та юнацької творчості 

Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області  

(18 фоторобіт), комунального закладу позашкільної освіти "Центр дитячої та 

юнацької творчості" Степанецької сільської ради об’єднаної територіальної 

громади Черкаської області (18 фоторобіт), Тальнівського будинку дітей та 

юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області (17 фоторобіт), 

комунального закладу позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" 

Ватутінської міської ради Черкаської області (15 фоторобіт). 

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, директора та керівника гуртка  

(за суміщенням) Комунального закладу "Черкаський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" (30 призових 

місць); 

- Манькути Володимира Івановича, керівника гуртка центру дитячої  

та юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області (10 призових місць); 

- Гончаренко Людмили Олександрівни, керівника гуртка комунального 

закладу позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської 

міської ради Черкаської області (7 призових місць); 

Рішенням суддівської колегії конкурсу відібрано 31 фоторобота  

(додаток 3) для подальшої участі у Всеукраїнському конкурсі робіт юних 

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 
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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, директора та керівника гуртка (за 

суміщенням) Комунального закладу "Черкаський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради"; 

- Манькуту Володимира Івановича, керівника гуртка центру дитячої  

та юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області; 

- Гончаренко Людмилу Олександрівну, керівника гуртка комунального 

закладу позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської 

міської ради 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!": 

- Забілі Петру Миколайовичу, методисту лабораторії центру ЗНО та 

моніторингу якості освіти Комунального навчального закладу "Інститут 

післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради"; 

- Кучеренку Едуарду Євгенійовичу, артфотографу, дизайнеру; 

- Малороду Григорію Володимировичу, заступнику директора  

з навчально-виховної роботи та керівнику гуртка (за суміщенням) 

комунального позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція 

юних техніків". 

4. Методисту Комунального закладу "Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" 

Шандригось В.М. організувати відправлення робіт юних фотоаматорів  

до м. Києва для участі у Всеукраїнському конкурсі робіт юних фотоаматорів 

"Моя Україно!" (додаток 3) та до 01.07.2021 підготувати нагородні матеріали 

відповідно до наказу. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

В.о. директора Геннадій БРАГІНЕЦЬ 

 



Додаток 1 

до наказу Комунального закладу 
"Черкаський обласний центр 
науково-технічної творчості 
учнівської молоді Черкаської 
обласної ради" 
23.06.2022 № 59 

 

Таблиця 

загальної кількості фоторобіт та кількості призерів обласного етапу 

заочного Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів 

"Моя Україно!" 
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Продовження додатка 1 

1. 
КЗПО "Ватутінська СЮТ" Ватутінської 

м.р. 
15 7 1 - 4/ІІ 4/І,ІІ,І 2/ІІІ - 2/ІІ,ІІІ - 2 - - 

2. КЗ "Канівська міська СЮТ" - - - - - - - - - - - - - 

3. КЗ "ТРЦНТТДУМ Тальнівської м.р." 23 3 4/ІІІ 1 4/ІІ - 3 - - 4/ІІІ 3 4 - 

4. 
КЗ "ЧОЦНТТУМ Черкаської обласної 

ради" 
53 32 

4/І,ІІІ, 

ІІ,ІІІ 

6/ІІ,ІІІ,І

І,І 
7/І,ІІІ 

6/ІІ,ІІІ, 

ІІІ 
2/ІІ 6/ІІ,І,ІІ 6/ІІ,ІІІ,І 

4/ІІ,ІІІ, 

І,ІІ 

3/ІІІ,ІІ,І

ІІ 

6/І,ІІ,

ІІІ 

3/ІІІ, 

ІІІ 

5. КПНЗ м. Черкаси "Міська СЮТ" 9 1 - - 1 - - - - 2 - 6/І - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

6. 
СЮТ Христинівської м.р.  

Черкаської обл. 
- - - - - - - - - - - - - 

7. УМЦПО "Територія творчості" - - - - - - - - - - - - - 

8. ЦХЕНТТУМ Кам’янської м.ради 8 2 2 - 1 2/ІІІ 1 - - - - 2/ІІІ - 

9. БДЮТ Монастирищенської м. ради - - - - - - - - - - - - - 

10. БДЮТ Смілянської м.ради 7 2 - 2 2 1 - - - - - 
2/ІІІ, 

ІІІ 
- 

11. БДЮТ Христинівської м. ради - - - - - - - - - - - - - 

12. БДЮТ Чигиринської м. ради  - - - - - - - - - - - - - 
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Продовження додатка 1 

13. 
Городищенський ЗПО "ЦДЮТ" 

Городищенської м.р. Черкаської обл. 
8 1 2 1 - - - 2 - - 2/ІІІ - 1 

14. 

Єрківський КЗПО "БДЮТ" Єрківської 

селищ. ради  

Черкаської обл. 

19 3 2 2 2/І 2/ІІІ 2/ІІІ - - 2 3 2 2 

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

16. Золотоніський БДЮТ  6 2 - 1 1/ІІ - 1 1 - - - 2/ІІІ - 

17. Катеринопільський БДЮТ 10 1 - 3 1 - 1 1 - - - 4/ІІІ - 

18. 
КЗПО "ЦДЮТ" Іркліївської сільської 

ради 
- - - - - - - - - - - - - 

19. КЗПО "ЦДЮТ" Степанецької ОТГ 18 3 2/ІІ 2 2 2 2 2/ІІІ  2  4/ІІІ  

20. 
КЗ "Шполянський ЦДЮТУМ" 

Шполянської м. р. ОТГ 
- - - - - - - - - - - - - 

21. КПНЗ "БДЮТ" Балаклеївської с.р. 8 1 1 - 1 - 2/ІІІ - - - 2 2 - 

22. 
Лисянський БДЮТ Лисянської селищ. 

ради 
- - - - - - - - - - - - - 

23. 

Маньківський ЦДЮТ, МАН учнівської 

молоді Маньківської селищ. ради 

Черкаської обл. 

6 1 - 2 - - - - - - - 4/ІІІ - 
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24. ПНЗ "БМЦ" Черкаської м. ради - - - - - - - - - - - - - 

25. ПНЗ "ЦДЮТ м. Черкаси" - - - - - - - - - - - - - 

26. Тальнівський БДЮ 17 2 2 1 3 1 3 2/ІІІ - - 2 3/ІІІ - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

27. 
ЦДМТ Корсунь-Шевченківської м. р. 

Черкаської обл. 
4 1 - - 4/І - - - - - - - - 

28. 
ЦДЮТ Березняківської с.р. 

Черкаського р-ну Черкаської обл. 
- - - - - - - - - - - - - 

29. 
ЦДЮТ Драбівської селищ.р. 

Черкаської обл. 
6 - 2 - 2 - 2 - - - - - - 

30. 
ЦДЮТ Мошнівської с.р. Черкаського 

р-ну Черкаської обл. 18 13 
4/І,ІІІ, 

ІІІ 
4/І,ІІІ 

4/ІІІ,ІІІІ

І,ІІІ - 2/І,ІІ - - - 1/ІІІ 3/ІІ - 

31. 
ЦДЮТ Чорнобаївської 

 селищ. р. Черкаської обл.  
4 3 1/ІІ - 1/ІІІ - 1 - - - 1/ІІ - - 

32. 
ЦПО Піщанської с.р. Золотоніського 

р-ну Черкаської обл. 
- - - - - - - - - - - - - 

33. 
ЦРТ  Гельмязівської с.р. 

Золотоніського р-ну Черкаської обл. 
- - - - - - - - - - - - - 
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Методист Вікторія ШАНДРИГОСЬ 

 

 

34. 
КЗ "Канівський міський центр 

туризму" 
6 2 1 - - - 2/ІІІ,ІІІ - - 1 2 - - 

35. Відділ освіти Тернівської с.р. 5 - - - 4 1 - - - - - - - 

Всього 
250 80 28/10 25/6 44/12 19/8 26/8 14/5 8/5 15/5 21/6 44/1

3 

6/2 



Додаток 2 

до наказу Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості 

учнівської молоді Черкаської 

обласної ради" 

23.06.2022 № 59 

 

Рейтингова таблиця 

участі закладів позашкільної освіти Черкаської області 

в обласному етапі заочного Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів 

"Моя Україно!" 

 

№ 

з/п 

Заклад освіти 

 

Кількість 

робіт 

Кількість 

призових 

місць 

Місце по 

кількості 

робіт 

Місце 

по 

якості 

Сума 

місць 

Місце     

та бал у 

рейтингу 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
КЗПО "Ватутінська СЮТ" 

Ватутінської м.р. 
15 7 6 3 9 5/23 

2. КЗ "Канівська міська СЮТ" - - - - - - 

3. 
КЗ "ТРЦНТТДУМ Тальнівської 

м.р." 
23 3 2 4 6 ІІ/24,5 

4. 
КЗ "ЧОЦНТТУМ Черкаської 

обласної ради" 
53 32 1 1 2 І/25 

5. 
КПНЗ м. Черкаси  

"Міська СЮТ" 
9 1 8 6 14 8/21,5 

6. 
СЮТ Христинівської м.р. 

Черкаської обл. 
- - - - - - 

7. УМЦПО "Територія творчості" - - - - - - 

8. ЦХЕНТТУМ Кам’янської міської 8 2 9 5 14 8/21,5 
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ради 

9. 
БДЮТ Монастирищенської м. 

ради 
- - - - - - 

10. БДЮТ Смілянської м.ради 7 2 10 5 15 9/21 

11. БДЮТ Христинівської м. ради - - - - - - 

12. БДЮТ Чигиринської м. ради  - - - - - - 

13. 

Городищенський ЗПО "ЦДЮТ" 

Городищенської м.р. Черкаської 

обл. 

8 1 9 6 15 9/21 

14. 

Єрківський КЗПО "БДЮТ" 

Єрківської селищ. ради 

Черкаської обл. 

19 3 3 4 7 ІІІ/24 

15. Звенигородський ЦДЮТ - - - - - - 

16. Золотоніський БДЮТ  6 2 11 5 16 10/20,5 

17. Катеринопільський БДЮТ 10 1 7 6 13 7/22 

1 2 3 4 5 6 7 8 

18. 
КЗПО "ЦДЮТ" Іркліївської 

сільської ради 
- - - - - - 

19. 
КЗПО "ЦДЮТ" 

 Степанецької ОТГ 
18 3 4 4 8 4/23,5 

20. 
КЗ "Шполянський ЦДЮТУМ" 

Шполянської м. р.  ОТГ 
- - - - - - 

21. 
КПНЗ "БДЮТ"  

Балаклеївської с.р. 
8 1 9 6 15 9/21 

22. 
Лисянський БДЮТ Лисянської 

селищної ради 
- - - - - - 

23. Маньківський ЦДЮТ, МАН 

учнівської молоді Маньківської 
6 1 11 6 17 11/20 
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селищ. ради Черкаської обл. 

24. 
ПНЗ "БМЦ" Черкаської міської 

ради 
- - - - - - 

25. ПНЗ "ЦДЮТ м. Черкаси" - - - - - - 

26. Тальнівський БДЮ 17 2 5 5 10 6/22,5 

27. 
ЦДМТ Корсунь-Шевченківської м. 

р. Черкаської обл. 
4 1 13 6 19 13/19 

28. 
ЦДЮТ Березняківської с.р. 

Черкаського р-ну Черкаської обл. 
- - - - - - 

29. 
ЦДЮТ Драбівської селищ.р. 

Черкаської обл. 
6 - 11 7 18 12/19,5 

30. 
ЦДЮТ Мошнівської с.р. 

Черкаського р-ну Черкаської обл. 
18 13 4 2 6 ІІ/24,5 

31. 
ЦДЮТ Чорнобаївської 

 селищ. р. Черкаської обл.  
4 3 13 4 17 11/20 

32. 

ЦПО Піщанської с.р. 

Золотоніського р-ну  

Черкаської обл. 

- - - - - - 

33. 

ЦРТ  Гельмязівської с.р. 

Золотоніського р-ну  

Черкаської обл. 

- - - - - - 

34. 
КЗ "Канівський міський центр 

туризму" 
6 2 11 5 16 10/20,5 

35. Відділ освіти Тернівської с.р. 5 - 12 7 19 13/19 

 

Методист Вікторія ШАНДРИГОСЬ 



Додаток 3 

до наказу Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради" 

23.06.2022 № 59 

 

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. "Фермер" – робота Качур Олександри, вихованки Комунального закладу "Черкаський 
обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради". 

2. "Від матері-доні добро передам" – робота Дідори Софії, вихованки Центру дитячої та 
юнацької творчості Чорнобаївської селищної ради Черкаської області. 

3. "Світ в очах дитини" – робота Федоренко Ангеліни, вихованки центру дитячої та 
юнацької творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області. 

4. "Зимова казка" – робота Борнусової Софії, вихованки комунального закладу 
позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької творчості" Степанецької сільської ради об'єднаної 
територіальної громади Черкаської області. 

5. "На водопої" – робота Сташенко Вероніки, вихованки центру дитячої та юнацької 
творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області. 

6. "Краплі" – робота Косцюкевича Артема, вихованця Комунального закладу "Черкаський 
обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради. 

7. "Промінчик" – робота Гордієнка Іллі, вихованця Комунального закладу "Черкаський 
обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради". 

8. "Весна" – робота Остроушко Анастасії, вихованки Комунального закладу "Черкаський 
обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради". 

9. "Отак у парі до весни пересумуєте човни…" – робота Проценко Рози, вихованки центру 
дитячої та молодіжної творчості Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області. 

10. "Осінь золота" – робота Блінова Андрія, вихованця Золотоніського будинку дитячої та 
юнацької творчості. 

11. "Зима" – робота Полудненка Олександра, вихованця Комунального закладу 
"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної 
ради". 

12. "Зимові верби" – робота Вітряненко Анастасії, вихованки Єрківського комунального 

закладу позашкільної освіти "Будинок дитячої та юнацької творчості" Єрківської селищної ради 

Черкаської області. 

13. "Все буде Україна" – робота Гончаренка Єгора, вихованця комунального закладу 
позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської ради Черкаської області. 

14. "Вітамінне літо" – робота Гончаренка Єгора, вихованця комунального закладу 
позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської ради Черкаської області. 
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15. "Дари осені" – робота Гончаренко Валерії, вихованки комунального закладу 

позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської ради Черкаської області. 
16. "Квіти" – робота Гордієнка Іллі, вихованця Комунального закладу "Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради". 
17. "Товар лицем" – робота Кузнецової Маргарити, вихованки центру дитячої та юнацької 

творчості Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області. 
18. "А у відповідь тиша…" – робота Гордієнка Іллі, вихованця Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної 
ради". 

19. "Інша реальність" – робота Косцюкевича Артема, вихованця Комунального закладу 
"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної 
ради". 

20. "Відьма" – робота Полудненка Олександра, вихованця Комунального закладу 
"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної 
ради". 

21. "Movement" – робота Копитець Катерини, вихованки Комунального закладу 
"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної 
ради". 

22. "Лісовик" – робота Качур Олександри, вихованки Комунального закладу "Черкаський 
обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради". 

23. "Незламні" – робота Гордієнка Іллі, вихованця Комунального закладу "Черкаський 
обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради". 

24. "Стиль" – робота Гончаренко Валерії, вихованки комунального закладу позашкільної 
освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської ради Черкаської області. 

25. "Нічне місто" – робота Андрущак Антоніни, вихованки Комунального закладу 
"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної 
ради". 

26. "Золоті купола" – робота Андрущак Антоніни, вихованки Комунального закладу 
"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної 
ради". 

27. "Українські вітрила" – робота Абінякіної Анастасіяї вихованки Центру дитячої та 
юнацької творчості Чорнобаївської селищної ради Черкаської області. 

28. "Драйв" – робота Гордієнка Іллі, вихованця Комунального закладу "Черкаський 
обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради". 

29. "Пара" – робота Крамаренко Анастасії, вихованки комунального позашкільного 
навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків". 

30. "Жеребчик" – робота Андрущак Антоніни, вихованки Комунального закладу 
"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної 
ради". 

31. "Дружній погляд Альфи" – робота Остроушко Анастасії, вихованки Комунального 
закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 
обласної ради". 
 

 

Методист Вікторія ШАНДРИГОСЬ 



Додаток 4 

до наказу Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради" 

23.06.2022 № 59 

 

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 – Качур Олександра, вихованка Комунального закладу "Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради", учениця 4 класу Черкаської 

гімназії № 9  

ім. О.М. Луценка Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Фермер", керівник Король 

Є.Ю.); 

ІІ місце – Дідора Софія, вихованка Центру дитячої та юнацької творчості Чорнобаївської 

селищної ради Черкаської області, учениця 4 класу Чорнобаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 1 Чорнобаївської селищної ради Черкаської області (робота "Від матері-доні добро 

передам", керівник Хоменко І.В.); 

ІІІ місце – Гаць Ангеліна, 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 "Чарівна Марічка", керівник Манькута В.І.); 

ІІІ місце – Кузнецова Маргарита, вихованка центру дитячої та юнацької творчості Мошнівської 

сільської ради Черкаського району Черкаської області, учениця 8 класу Мошнівського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської 

області (робота "Юність", керівник Павлов О.А.); 

ІІІ місце – Косцюкевич Артем, 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 "Вестерн", керівник Король 

Є.Ю.); 
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ІІІ місце – Півторак Валерія, вихованка комунального закладу 

"Тальнівський центр науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді 

Тальнівської міської ради Черкаської області", учениця 6 класу 

Кривоколінського навчально-виховного комплексу "Заклад дошкільної освіти – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Тальнівської міської ради Черкаської 

області (робота "Вишиваночка", керівник Янкова Т.М.). 
1.2. Старша вікова група (15 – 18 років): 
І місце – Федоренко Ангеліна, вихованка центру дитячої та юнацької творчості Мошнівської 

сільської ради Черкаського району Черкаської області, учениця 9 класу Мошнівського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської 

області (робота "Світ в очах дитини", керівник Павлов О.А.); 

ІІ місце – Гордієнко Ілля, вихованець Комунального закладу "Черкаський обласний центр 
науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради", студент Черкаського 
державного бізнес-коледжу (робота "Людина історія", керівник Король Є.Ю.); 

ІІ місце – Борнусова Софія, вихованка комунального закладу позашкільної освіти "Центр 
дитячої та юнацької творчості" Степанецької сільської ради об'єднаної територіальної громади 
Черкаської області, учениця 9 класу комунального закладу "Мартинівський ліцей" Степанецької 
сільської ради Черкаської області (робота "Зимова казка", керівник Перебийніс В.В.); 

ІІІ місце – Копитець Катерина, вихованка Комунального закладу "Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради", студентка Черкаського 

державного бізнес-коледжу (робота "Арт-Деко", керівник Король Є.Ю.). 

2. У номінації "Макрофотографія": 

2.1. 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 Шелепуського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської 

області (робота  

"На водопої", керівник Манькута В.І.); 

ІІ місце – Косцюкевич Артем, 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 "Краплі", керівник Король Є.Ю.); 

ІІІ місце – Сириця Сергій, вихованець Комунального закладу "Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради", учень 7 класу Черкаської 

спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів №17 Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Доброго дня! Ми з України!", 

керівник Панченко Ю.І.). 

 

2.2. Старша вікова група (15 – 18 років): 
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І місце – Гордієнко Ілля, вихованець Комунального закладу "Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради", студент Черкаського 

державного бізнес-коледжу (робота "Промінчик", керівник Король Є.Ю.); 

ІІ місце – Остроушко Анастасія, вихованка Комунального закладу "Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради", учениця 11 класу Черкаської 

гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Весна", керівник  

Король Є.Ю.); 

ІІІ місце – Майор Ілля, вихованець центру дитячої та юнацької творчості Мошнівської сільської 

ради Черкаського району Черкаської області, учень 

9 класу Шелепуського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Мошнівської сільської ради 

Черкаського району Черкаської області (робота "Ранкові роси", керівник Манькута В.І.). 

3. У номінації "Пейзаж": 

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

І місце – Проценко Роза, вихованка центру дитячої та молодіжної творчості Корсунь-

Шевченківської міської ради Черкаської області, учениця  

7 класу Корсунь-Шевченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Корсунь-Шевченківської 

міської ради Черкаської області (робота "Отак у парі до весни пересумуєте човни…", керівник 

Мошенський С.А.); 

ІІ місце – Блінов Андрій, вихованець Золотоніського будинку дитячої  

та юнацької творчості, учень 3 класу Золотоніської спеціалізованої школи № 1 Золотоніської міської 

ради Черкаської області (робота "Осінь золота", керівник Новик Л.І.); 

ІІ місце – Гончаренко Єгор, вихованець комунального закладу позашкільної освіти "Ватутінська 

станція юних техніків" Ватутінської міської ради Черкаської області, учень 2 класу комунального 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 5 Ватутінської міської ради 

Черкаської області" (робота "Сяйво", керівник Гончаренко Л.О.); 

ІІІ місце – Дідора Софія, вихованка Центру дитячої та юнацької творчості Чорнобаївської 

селищної ради Черкаської області, учениця 4 класу Чорнобаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 1 Чорнобаївської селищної ради Черкаської області (робота "Вечоріє", керівник Хоменко 

І.В.); 

ІІІ місце – Шандригось Марія, вихованка Комунального закладу "Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради", учениця 6 класу Черкаської 

гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Небо! Ти – безкрає…", керівник 

Шандригось В.М.); 

ІІІ місце – Шевченко Аліна, вихованка центру дитячої та юнацької творчості Мошнівської 

сільської ради Черкаського району Черкаської області, учениця 6 класу Шелепуського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської 

області (робота "Дорога в зиму", керівник Манькута В.І.); 

ІІІ місце – Компанієць Данило, вихованець центру дитячої та юнацької творчості Мошнівської 

сільської ради Черкаського району Черкаської області, учень 6 класу Шелепуського закладу загальної 
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середньої освіти І-ІІІ ступенів Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області 

(робота "Ранок в сосновому лісі", керівник Манькута В.І.). 

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

І місце – Полудненко Олександр, вихованець Комунального закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради", учень 10 класу 

Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 Черкаської міської ради Черкаської області 

(робота "Зима", керівник Король Є.Ю.); 

І місце – Вітряненко Анастасія, вихованка Єрківського комунального закладу позашкільної 

освіти "Будинок дитячої та юнацької творчості" Єрківської селищної ради Черкаської області, учениця 

9 класу Єрківського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів імені Героя України  

В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області (робота "Зимові верби", керівник 

Якшова Л.Г.); 

ІІ місце – Захарова Валерія, вихованка комунального закладу "Тальнівський центр науково-
технічної творчості дітей та учнівської молоді Тальнівської міської ради Черкаської області", учениця 8 
класу Кривоколінського навчально-виховного комплексу "Заклад дошкільної освіти – загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів" Тальнівської міської ради Черкаської області (робота "Світанок в Карпатах", 
керівник Янкова Т.М.); 

ІІ місце – Власова Оксана, вихованка центру дитячої та юнацької творчості Мошнівської 

сільської ради Черкаського району Черкаської області, студентка ІІІ курсу відокремленого 

структурного підрозділу "Канівський фаховий коледж культури і мистецтв Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини" (робота "Перший заморозок", керівник Манькута 

В.І.); 

ІІІ місце – Сташенко Ярослав, 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 "Осіння благодать", керівник Манькута В.І.). 

4. У номінації "Натюрморт": 
4.1. Молодша вікова група (6 – 14 років): 
І місце – Гончаренко Єгор, вихованець комунального закладу позашкільної освіти "Ватутінська 

станція юних техніків" Ватутінської міської ради Черкаської області, учень 2 класу комунального 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 5 Ватутінської міської ради 

Черкаської області" (робота "Все буде Україна", керівник  

Гончаренко Л.О.); 

ІІ місце – Гончаренко Єгор, вихованець комунального закладу позашкільної освіти "Ватутінська 

станція юних техніків" Ватутінської міської ради Черкаської області, учень 2 класу комунального 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 5 Ватутінської міської ради 

Черкаської області" (робота "Вітамінне літо", керівник Гончаренко Л.О.); 

ІІІ місце – Качур Олександра, вихованка Комунального закладу "Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради", учениця 4 класу Черкаської 

гімназії № 9  

ім. О.М.Луценка Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Час", керівник Король Є.Ю.); 
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ІІІ місце – Жуган Євангеліна, вихованка Комунального закладу "Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради", учениця 4 класу Черкаської 

гімназії № 9  

ім. О.М.Луценка Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Мить", керівник Король Є.Ю.). 

4.2. 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 11 класу 
комунального закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 5 Ватутінської 
міської ради Черкаської області" (робота "Дари осені", керівник Гончаренко Л.О.); 

ІІ місце – Гордієнко Ілля, вихованець Комунального закладу "Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради", студент Черкаського 

державного бізнес-коледжу (робота "Квіти", керівник Король Є.Ю.); 

ІІІ місце – Пономарьова Вікторія, вихованка Єрківського комунального закладу позашкільної 

освіти "Будинок дитячої та юнацької творчості" Єрківської селищної ради Черкаської області, учениця 

9 класу Єрківського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів імені Героя України  

В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області (робота "Фрукти", керівник Козієнко 

В.Б.); 

ІІІ місце – Чупак Дарина, вихованка центру художньо-естетичної та науково-технічної творчості 

учнівської молоді Кам'янської міської ради, учениця 10 класу Комунального закладу "Кам'янський 

ліцей №1 Кам'янської міської ради Черкаської області" (робота "Пекучий бурштин", керівник  

Чупак М.В.). 

5. У номінації "Жанрове фото": 
5.1. Молодша вікова група (10 – 14 років): 
І місце – Кузнецова Маргарита, вихованка центру дитячої та юнацької творчості Мошнівської 

сільської ради Черкаського району Черкаської області, учениця 8 класу Мошнівського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської 

області (робота "Товар лицем", керівник Павлов О.А.); 

ІІ місце – Сташенко Вероніка, вихованка центру дитячої та юнацької творчості Мошнівської 

сільської ради Черкаського району Черкаської області, учениця 5 класу Шелепуського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської 

області (робота "Дружимо сім'ями", керівник Манькута В.І.); 

ІІІ місце – Чернаєнко Ярослав, вихованець комунального позашкільного навчального закладу 

"Будинок дитячої та юнацької творчості" Балаклеївської сільської ради Смілянського району 

Черкаської області, учень 6 класу опорного закладу освіти "Балаклеївський ліцей імені Євгенії Гуглі" 

Балаклеївської сільської ради Черкаської області (робота "Погляд у вічність", керівник Чернаєнко 

В.П.); 

ІІІ місце – Кузьменко Іван, вихованець Єрківського комунального закладу позашкільної освіти 

"Будинок дитячої та юнацької творчості" Єрківської селищної ради Черкаської області, учень 4 класу 

Єрківського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів імені Героя України В.М. Чорновола 

Єрківської селищної ради Черкаської області (робота "Доброго вечора, ми з України", керівник 

Козієнко В.Б.); 
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ІІІ місце – Настичук Арсен, Гончаренко Георгій, Косінько Олександр, вихованці Комунального 

закладу "Канівський міський центр туризму Канівської міської ради Черкаської області", учні 7 класу 

Канівської гімназії імені Івана Франка Канівської міської ради Черкаської області (колективна робота 

"Проживай своє життя за компасом, а не за годинником", керівник Коваленко І.М.). 

5.2. Старша вікова група (15 – 18 років): 
ІІ місце – Гордієнко Ілля, вихованець Комунального закладу "Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради", студент Черкаського 

державного бізнес-коледжу (робота  

"А у відповідь тиша…", керівник Король Є.Ю.); 

ІІІ місце – Гончаренко Валерія, 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 № 5 Ватутінської 
міської ради Черкаської області" (робота "Таємна зустріч", керівник Гончаренко Л.О.); 
 ІІІ місце – колектив вихованців: Власенко Марія, Варламова Марія, Ждан Єлізавета, Литовченко 

Анна, Пономаренко Юлія, Прудка Дарина, Шепотин Дарина Комунального закладу "Канівський 

міський центр туризму Канівської міської ради Черкаської області" (колективна робота "Ой, вийду я 

на полянку, Заспіваю я веснянку. Хоровод буду водити, З подружками говорити", керівник Шалена 

А.О.); 

 

 

6. У номінації "Експериментальне фото": 
6.1. Молодша вікова група (10 – 14 років): 
ІІ місце – Косцюкевич Артем, 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 "Інша реальність", керівник 

Король Є.Ю.); 

ІІІ місце – Карман Ярослава, вихованка Тальнівського будинку дітей  
та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 8 класу комунального закладу 
"Тальнівська санаторна школа Черкаської обласної ради" (робота "Про що ти мрієш, лист кленовий", 
керівник Віслобокова В.І.). 

6.2. Старша вікова група (15 – 18 років): 
І місце – Полудненко Олександр, вихованець Комунального закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради", учень 10 класу 

Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 Черкаської міської ради Черкаської області 

(робота "Відьма", керівник Король Є.Ю.); 

ІІ місце – Копитець Катерина, вихованка Комунального закладу "Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради", студентка Черкаського 

державного бізнес-коледжу (робота "Movement", керівник Король Є.Ю.); 

ІІІ місце – Борнусова Софія, вихованка комунального закладу позашкільної освіти "Центр 

дитячої та юнацької творчості" Степанецької сільської ради об'єднаної територіальної громади 

Черкаської області, учениця  
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9 класу комунального закладу "Мартинівський ліцей" Степанецької сільської ради Черкаської області 

(робота "Новорічний феєрверк", керівник  

Перебийніс В.В.). 

7. У номінації "Застосування програми Adobe Photoshop": 
7.1. Молодша вікова група (10 – 14 років): 
ІІ місце – Качур Олександра, вихованка Комунального закладу "Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради", учениця 4 класу Черкаської 

гімназії № 9  

ім. О.М.Луценка Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Лісовик", керівник Король Є.Ю.); 

ІІІ місце – Косцюкевич Артем, 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 "Букашка", керівник Король 

Є.Ю.). 

7.2. Старша вікова група (15 – 18 років): 
І місце – Гордієнко Ілля, вихованець Комунального закладу "Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради", студент Черкаського 

державного бізнес-коледжу (робота "Незламні", керівник Король Є.Ю.); 

ІІ місце – Гончаренко Валерія, 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 № 5 Ватутінської 

міської ради Черкаської області" (робота "Стиль", керівник Гончаренко Л.О.); 

ІІІ місце – Гончаренко Валерія, 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 № 5 Ватутінської 

міської ради Черкаської області" (робота "Сплеск", керівник Гончаренко Л.О.). 

8. У номінації "Архітектура": 
8.1. Молодша вікова група (10 – 14 років): 
ІІ місце – Качур Олександра, вихованка Комунального закладу "Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради", учениця 4 класу Черкаської 

гімназії № 9  

ім. О.М.Луценка Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Діагоналі", керівник Король 

Є.Ю.); 

ІІІ місце – Косцюкевич Артем, 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 "Преображення", керівник 

Король Є.Ю.). 

8.2. Старша вікова група (15 – 18 років): 
І місце – Андрущак Антоніна, вихованка Комунального закладу "Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради", учениця 10 класу Черкаської 
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спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Нічне 
місто", керівник Король Є.Ю.); 

ІІ місце – Андрущак Антоніна, вихованка Комунального закладу "Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради", учениця 10 класу Черкаської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Золоті 

купола", керівник Король Є.Ю.); 

ІІІ місце – Сікало Маргарита, вихованка комунального закладу "Тальнівський центр науково-

технічної творчості дітей та учнівської молоді Тальнівської міської ради Черкаської області", учениця 9 

класу Кривоколінського навчально-виховного комплексу "Заклад дошкільної освіти – загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів" Тальнівської міської ради Черкаської області (робота "Вечірній Київ", керівник 

Янкова Т.М.). 

 

 

9. У номінації "Репортажне фото": 
9.1. Молодша вікова група (10 – 14 років): 
ІІ місце – Абінякіна Анастасія, вихованка Центру дитячої та юнацької творчості Чорнобаївської 

селищної ради Черкаської області, учениця 4 класу Чорнобаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 1 Чорнобаївської селищної ради Черкаської області (робота "Українські вітрила", керівник 

Хоменко І.В.); 

ІІІ місце – Жикуліна Софія, вихованка Комунального закладу "Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради", учениця 8 класу 

Черкаського фізико-математичного ліцею Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Рух", 

керівник Король Є.Ю.). 

9.2. Старша вікова група (15 – 18 років): 
ІІ місце – Гордієнко Ілля, вихованець Комунального закладу "Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради", студент Черкаського 

державного бізнес-коледжу (робота "Драйв", керівник Король Є.Ю.); 

ІІІ місце – Остроушко Анастасія, вихованка Комунального закладу "Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради", учениця 11 класу Черкаської 

гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Удар", керівник  

Король Є.Ю.); 

ІІІ місце – Федорченко Мар'яна, вихованка центру дитячої та юнацької творчості Мошнівської 

сільської ради Черкаського району Черкаської області, учениця 9 класу Шелепуського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської 

області (робота  

"На Івана, на Купала", керівник Манькута В.І.); 

ІІІ місце – Коломієць Марія, вихованка Городищенського закладу позашкільної освіти "Центр 

дитячої та юнацької творчості" Городищенської міської ради Черкаської області (робота "Збудуться, 

збудуться мрії", керівник Медвідь Н.С.). 

10. У номінації "Флора та фауна": 
10.1. Молодша вікова група (10 – 14 років): 
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І місце – Крамаренко Анастасія, вихованка комунального позашкільного навчального закладу 

м. Черкаси "Міська станція юних техніків", учениця  
5 класу Черкаської спеціалізованої школи I-III ступенів № 18 імені В'ячеслава Чорновола Черкаської 
міської ради Черкаської області (робота "Пара", керівник Шепеньков О.О.); 

ІІ місце – Шевченко Вероніка, вихованка центру дитячої та юнацької творчості Мошнівської 

сільської ради Черкаського району Черкаської області, учениця 8 класу Шелепуського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської 

області (робота "Друзі", керівник Манькута В.І.); 

ІІІ місце – Жуган Євангеліна, вихованка Комунального закладу "Черкаський обласний центр 
науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради", учениця 4 класу Черкаської 
гімназії № 9  
ім. О.М.Луценка Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Звір", керівник Король Є.Ю.); 

ІІІ місце – Путіліна Власта, вихованка центру художньо-естетичної та науково-технічної 
творчості учнівської молоді Кам'янської міської ради, учениця 5 класу Комунального закладу 
"Кам'янський ліцей №1 Кам'янської міської ради Черкаської області" (робота "Одинока я…", керівник  
Чупак М.В.); 

ІІІ місце – Бєлік Дмитро, вихованець Маньківського центру дитячої  
та юнацької творчості, Мала академія наук учнівської молоді Маньківської селищної ради Черкаської 
області, учень 6 класу Маньківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Маньківської 
селищної ради Черкаської області (робота "Жага до життя", керівник Поліщук Н.О.); 

ІІІ місце – Билина Вікторія, вихованка Будинку дитячої та юнацької творчості Смілянської 
міської ради Черкаської області, учениця 4 класу Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 7 Смілянської міської ради Черкаської області (робота "Цвіт ніжності", керівник Опара С.Є.); 

ІІІ місце – Опара Софія, вихованка Будинку дитячої та юнацької творчості Смілянської міської 
ради Черкаської області, учениця 7 класу Смілянської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12 
Смілянської міської ради Черкаської області (робота "Краса природи", керівник Опара С.Є.); 

ІІІ місце – Завірюха Вікторія, вихованка Тальнівського будинку дітей  
та юнацтва Тальнівської міської ради Черкаської області, учениця 6 класу комунального закладу 
"Тальнівська санаторна школа Черкаської обласної ради" (робота "На галявині, в лісочку, затаїлися 
грибочки…", керівник  
Віслобокова В.І.). 

10.2. Старша вікова група (15 – 18 років): 
І місце – Андрущак Антоніна, вихованка Комунального закладу "Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради", учениця 10 класу Черкаської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради Черкаської області (робота 
"Жеребчик", керівник Король Є.Ю.); 

ІІ місце – Остроушко Анастасія, вихованка Комунального закладу "Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради", учениця 11 класу Черкаської 

гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Дружній погляд Альфи", керівник 

Король Є.Ю.); 

ІІІ місце – Найденко Олена, вихованка Катеринопільського будинку дитячої та юнацької 

творчості, учениця 9 класу Катеринопільського закладу загальної середньої освіти № 2 (робота 

"Цибульки", керівник Кіяніченко В.Л.); 

ІІІ місце – Дяченко Дарія, вихованка Золотоніського будинку дитячої  

та юнацької творчості, учениця 10 класу Золотоніської гімназії ім. С.Д.Скляренка Золотоніської міської 

ради Черкаської області (робота "Первоцвіти", керівник Новик Л.І.); 
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ІІІ місце – Борнусова Софія, вихованка комунального закладу позашкільної освіти "Центр 

дитячої та юнацької творчості" Степанецької сільської ради об'єднаної територіальної громади 
Черкаської області, учениця  
9 класу комунального закладу "Мартинівський ліцей" Степанецької сільської ради Черкаської області 
(робота "Херсонський біовоїн", керівник  
Перебийніс В.В.). 

11. У номінації "Безбар'єрність": 
11.1. Молодша вікова група (10 – 14 років): 
ІІІ місце – Косцюкевич Артем, 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 "Тільки вперед", керівник 

Король Є.Ю.). 

11.2. Старша вікова група (15 – 18 років): 
ІІІ місце – Андрущак Антоніна, вихованка Комунального закладу "Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради", учениця 10 класу Черкаської 

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

"Свобода", керівник Король Є.Ю.). 

 

 

Методист Вікторія ШАНДРИГОСЬ 

 

 

 

 


