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(КЗ "ЧОЦНТТУМ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ") 
 

НАКАЗ 
 

18 червня 2020 року м.Черкаси № 59 

 

Про підсумки проведення  

ІІ (обласного) етапу заочного 

Всеукраїнського конкурсу робіт 

юних фотоаматорів "Моя 

Україно!" 

 

На виконання Орієнтовного плану обласних очно-заочних масових 

заходів Комунального закладу "Черкаський обласний центр науково- 

технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради"  

на 2019-2020 навчальний рік, враховуючи лист Управління освіти і науки 

Черкаської обласної державної адміністрації від 29.04.2020 № 02/11-02/973 

"Про проведення ІІ (обласного) етапу заочного Всеукраїнського конкурсу робіт 

юних фотоаматорів "Моя Україно!", наказ Комунального закладу "Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради" від 01.06.2020 № 56 "Про організацію та проведення 

ІІ (обласного) етапу заочного Всеукраїнського конкурсу робіт юних 

фотоаматорів "Моя Україно!", з метою підвищення ролі фотоаматорства 

у морально-етичному вихованні підростаючого покоління, популяризації 

та пропаганди художньої майстерності гуртківців, подальшого розвитку 

фотоаматорства серед учнівської молоді з 16 червня по 18 червня 2020 року 

в місті Черкасах на базі Комунального закладу "Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" 

проходив ІІ (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 2020 році інформаційно-

методичних матеріалів щодо проведення ІІ (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 
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станція юних техніків", Комунальний заклад "Черкаський обласний центр 

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 взяли 

участь вихованці: Драбівського районного Будинку дитячої творчості, 

Золотоніського будинку дитячої та юнацької творчості, Корсунь-

Шевченківського районного центру дитячої та юнацької творчості Корсунь-

Шевченківської районної ради Черкаської області, комунального закладу 

позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької творчості" Іркліївської 

сільської ради Чорнобаївського району, 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, Черкаський районний центр 

дитячої та юнацької творчості, Черкаського обласного центру туризму, 

краєзнавства і екскурсій учнівської молоді. 

До участі в Конкурсі долучилися учні закладів загальної середньої освіти: 

Кам'янської загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 

з поглибленим вивченням окремих предметів Кам'янської міської ради, 

Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Канівської міської ради, 

Смілянського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа 

І ступеня-гімназія імені В.Т. Сенатора". 

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

У конкурсі взяли участь 180 вихованців, якими було представлено  

251 робота за номінаціями: 

- портрет – 29 (молодша – 15, старша – 14); 

- макрофотографія – 20 (молодша – 9, старша – 11); 

- пейзаж – 41 (молодша – 27, старша – 14); 

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

- побутове або жанрове фото – 32 (молодша – 19, старша – 13); 

- позажанрове фото – 20 (молодша – 10, старша – 10); 

- застосування програми Adobe Photoshop – 15 (молодша – 6, 

старша – 9); 

- архітектура – 21 (молодша – 12, старша – 9); 

- репортажне фото – 23 (молодша – 11, старша – 12); 

- флора та фауна – 35 (молодша – 19, старша – 16). 

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

не були допущені наступні роботи: 

- "Лісовий туман" – робота Яловенко Дарії, вихованки комунального 

закладу позашкільної освіти "Ватутінської станції юних техніків" Ватутінської 

міської ради Черкаської області; 

- "Погляд у ніч" – робота Яловенко Дарії, вихованки комунального 

закладу позашкільної освіти "Ватутінської станції  юних техніків"  Ватутінської  
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міської ради Черкаської області; 

- "Україночка – школярка" – робота Сивак Марії, вихованки 

комунального закладу позашкільної освіти "Ватутінської станції юних техніків" 

Ватутінської міської ради Черкаської області; 

- "Далекий горизонт" – робота Вовчинського Олександра, вихованця 

комунального закладу позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької 

творчості" Степанецької об’єднаної територіальної громади; 

- "Раувольфія зміїна після дощу" – робота Степанець Каріни, вихованки 

комунального закладу позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької 

творчості" Степанецької об’єднаної територіальної громади; 

- "Загадай бажання" – робота Вовчинського Олександра, вихованця 

комунального закладу позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької 

творчості" Степанецької об’єднаної територіальної громади; 

- "Рання весна" – робота Денисової Ілони, вихованки комунального 

закладу "Тальнівський районний центр науково-технічної творчості дітей 

та учнівської молоді Тальнівської районної ради Черкаської області"; 

- "Невже буде гол?" – робота Пересунько Анастасії, вихованки 

комунального закладу "Тальнівський районний центр науково-технічної 

творчості дітей та учнівської молоді Тальнівської районної ради Черкаської 

області"; 

- "Махаон" – робота Денисової Ілони, вихованки комунального закладу 

"Тальнівський районний центр науково-технічної творчості дітей та учнівської 

молоді Тальнівської районної ради Черкаської області". 

Найактивнішими учасниками обласного конкурсу визнано вихованців 

комунального закладу позашкільної освіти "Ватутінської станції юних техніків" 

Ватутінської міської ради Черкаської області (40 фоторобіт), станції юних 

техніків міста Умані (40 фоторобіт), комунального позашкільного навчального 

закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків" (29 фоторобіт), 

Драбівського районного Будинку дитячої творчості (28 фоторобіт). 

Суддівська колегія оцінювала конкурсні роботи згідно з основними 

критеріями: ком позиційність, ідея роботи, технічна майстерність та 

використання технічних прийомів. 

Високий рівень підготовки до ІІ (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" 

(25 призових місць). 

Рішенням суддівської колегії конкурсу відібрано 23 фотороботи  

(додаток 3) для подальшої участі у ІІІ етапі заочного Всеукраїнського конкурсу 

робіт юних фотоаматорів "Моя Україно!", який проводить Український 

державний центр позашкільної освіти у м. Києві. 

Витрати на організацію та проведення ІІ (обласного) етапу заочного 

Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів "Моя Україно!" 

здійснювалися за рахунок Комунального закладу "Черкаський  обласний  центр 
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 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 ІІ (обласному) етапі заочного 

Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів "Моя Україно!"  

(додаток 4). 

2. Нагородити Грамотою Комунального закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" 

Короля Євгенія Юрійовича, заступника директора з навчально-виховної роботи 

та керівника гуртка (за суміщенням) комунального позашкільного навчального 

закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", за високий рівень 

підготовки вихованців до ІІ (обласного) етапу заочного Всеукраїнського 

конкурсу робіт юних фотоаматорів "Моя Україно!": 

3. Висловити Подяку Комунального закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" 

за сприяння розвитку фотоаматорства в області та якісне і коректне суддівство 

ІІ (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; 

- Малород Владиславі Григорівні, студентці Черкаського державного 

технологічного університету; 

- Шепенькову Олександру Олександровичу, викладачу кафедри дизайну 

Черкаського державного технологічного університету. 

4. Завідувачу відділу методичного Малород Г.М. організувати 

відправлення робіт юних фотоаматорів до м. Києва для участі у ІІІ етапі 

заочного Всеукраїнського конкурсу робіт юних фото та відео аматорів "Моя 

Україно!" (додаток 3). 

5. Методисту Комунального закладу "Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" 

Лепетусі Ю.В. до 06.07.2020 підготувати нагородні матеріали відповідно 

до наказу. 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор П.В. Торба



Додаток 1 

до наказу Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради" 

18.06.2020 № 59 
 

Таблиця 

загальної кількості фоторобіт та кількості призерів II (обласного) етапу 

заочного Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів  

"Моя Україно!" 

№ 
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п 

Заклад освіти Всього Фотороботи за номінаціями 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 
КЗПО "Ватутінська міська СЮТ" 

Ватутінської міської ради 
40 17 4/І, ІІ, ІІ 

4/ІІ,ІІІ, 

ІІІ 
4/ІІІ 4/І,ІІ 4/ІІ 4/І,І,ІІ 4/ІІІ,ІІІ 4/ІІІ 4 4/ІІІ 

2. Золотоніський р. ЦТТ та ПУ - - - - - - - - - - - - 
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3. 
КЗ "Канівська міська СЮТ Канівської 

м.р. Черкаської обл." 
- - - - - - - - - - - - 

4. КПНЗ м.Черкаси "Міська СЮТ" 29 25 
4/ІІ, 

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

4/І,ІІ, 

ІІІ,ІІІ 
2/І,І 2/І,І 3/І,ІІ 2/І,ІІ 

5. 

КЗ "Тальнівський  

р. ЦНТТДУМ Тальнівської  р. ради 

Черкаської обл. " 

13 - - - 5 - 3 - - 2 - 3 

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

6. СЮТ міста Умані 40 11 4 4/ІІ 4/ІІ 4/ІІІ 4 4/ІІІ 4/ІІ,ІІ 4/ІІ,ІІІ 4/ІІ 4/І,ІІІ 

7. Христинівська р. СЮТ - - - - - - - - - - - - 

8. 
КЗ "ЧОЦНТТУМ Черкаської обласної 

ради" 
10 3 2/ІІІ 1 2/І - 1 1 - 1/І 1 1 

9. 
КЗ "Шполянський ЦНТТУМ" 

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

10. БДЮТ Монастирищенської р. ради  - - - - - - - - - - - - 

11. БДЮТ Смілянської міської ради - - - - - - - - - - - - 

12. БДЮТ Чигиринської міської ради - - - - - - - - - - - - 

13. Драбівський р. БДТ 28 1 4 2/І 4 - 3 2 3 4 4 2 

14. Єрківський КЗПО "БДЮТ Єрківської - - - - - - - - - - - - 
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селищної ради" 

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

16. Золотоніський БДЮТ  15 2 - 2 3 - 3 1 1 1/ІІІ 1 4/ІІІ 

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

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

19. 
КЗ Вільшанська ДШМ 

Городищенського району 
- - - - - - - - - - - - 

20. КЗ "РБДЮ" Городищенської р. ради - - - - - - - - - - - - 

21. КЗПО "ЦДЮТ"  Іркліївської с. ради 14 3 1/ІІІ 2 3 - 1 2 1 2/ІІІ - 2/І 

22. КЗПО "ЦДЮТ"  Степанецької ОТГ 8 3 - - 3/І - - - - - - 5/ІІ,ІІІ 

23. 
КЗ "Шполянський ЦДЮТУМ" 

Шполянської м.р. ОТГ 
14 2 3 - 3/ІІІ - 1 - - 1 3/ІІІ 3 

24. К.-Шевченківський р. ЦДЮТ 5 2 3/І,ІІІ 1 - - - - - - - 1 

25. Лисянський р. БДЮТ - - - - - - - - - - - - 

26. Маньківський р. ЦДЮТ - - - - - - - - - - - - 

27. Міський БДЮТ м. Умані - - - - - - - - - - - - 

28. ПНЗ "БМЦ" Черкаської міської ради - - - - - - - - - - - - 

29. ПНЗ "ЦДЮТ м.Черкаси" - - - - - - - - - - - - 
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30. Тальнівський БДЮ - - - - - - - - - - - - 

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

31. Христинівський р. БДЮТ - - - - - - - - - - - - 

32. ЦДЮТ Смілянської р. ради - - - - - - - - - - - - 

33. ЦДЮТ Уманської р. ради - - - - - - - - - - - - 

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

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

36. ЦХЕНТТУМ Кам’янської міської р. - - - - - - - - - - - - 

37. Черкаський р. ЦДЮТ 18 6 2/ІІ 2 2 2 4/ІІ,ІІІ 1/ІІ 1 - 2/І,ІІІ 2 

38. ЧОЦТКЕУМ 8 4 1 - 1/ІІІ 2/ІІ,ІІІ 1/ІІІ 1 - - 1 1 

39. Кам'янська ЗОШ № 2 2 1 - - 2/ІІ - - - - - - - 

40. Канівська ЗОШ № 4 3 - - - 1 - 1 - - - - 1 

41. НВК "ЗОШ-гімназія Сенатора" 4 1 1 - - - 3/І - - - - - 

Всього 251 81 29/11 20/7 41/10 15/8 32/8 20/9 15/6 21/8 23/6 35/8 



Додаток 2 

до наказу Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості 

учнівської молоді Черкаської 

обласної ради" 

18.06.2020 № 59 

 

Таблиця 

загальної кількості фоторобіт та кількості призерів II (обласного) етапу 

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 міської ради  
40 17 1 2 3 1/19,5 

2. Золотоніський районний ЦТТ та ПУ - - - - - - 

3. КЗ "Канівська міська СЮТ  

Канівської м.р. Черкаської обл." 

- - - - - - 

4. КПНЗ м.Черкаси "Міська СЮТ" 29 25 2 1 3 1/19,5 

5. КЗ "Тальнівський р. ЦНТТДУМ 

Тальнівської р. ради Черкаської обл." 
13 - 7 9 16 9/15,5 

6. СЮТ міста Умані 40 11 1 3 4 2/19 

7. Христинівська р. СЮТ - - - - - - 

8. КЗ "ЧОЦНТТУМ Черкаської обласної 

ради" 

10 3 8 6 14 7/16,5 

9. КЗ "Шполянський ЦНТТУМ" 

Шполянської м.р. ОТГ 
- - - - - - 

10. БДЮТ Монастирищенської р. ради - - - - - - 
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11. БДЮТ Смілянської міської ради - - - - - - 

12. БДЮТ Чигиринської міської ради - - - - - - 

13. Драбівський р. БДТ 28 1 3 8 11 4/18 

14. Єрківський КПНЗ "БДЮТ Єрківської 

селищної ради" 
- - - - - - 

15. Звенигородський ЦДЮТ - - - - - - 

16. Золотоніський БДЮТ  15 2 5 7 12 5/17,5 

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

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

19. КЗ Вільшанська ДШМ 

Городищенського району 
- - - - - - 

20. КЗ "РБДЮ" Городищенської р. ради - - - - - - 

21. КЗПО "ЦДЮТ"  Іркліївської сільської 

ради 
14 3 6 6 12 5/17,5 

22. КЗПО "ЦДЮТ"  Степанецької ОТГ 8 3 9 6 15 8/16 

23. КЗ "Шполянський ЦДЮТУМ" 

Шполянської м.р. ОТГ 
14 2 6 7 13 6/17 

24. К.-Шевченківський р. ЦДЮТ 5 2 10 7 17 10/15 

1 2 3 4 5 6 7 8 

25. Лисянський р. БДЮТ - - - - - - 

26. Маньківський р. ЦДЮТ - - - - - - 

27. Міський БДЮТ м.Умані - - - - - - 

28. ПНЗ "БМЦ" Черкаської міської ради - - - - - - 

29. ПНЗ "ЦДЮТ м.Черкаси" - - - - - - 

30. Тальнівський БДЮ - - - - - - 

31. Христинівський р. БДЮТ - - - - - - 

32. ЦДЮТ Смілянської р. ради - - - - - - 

33. ЦДЮТ Уманської р. ради - - - - - - 
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34. ЦДЮТ Чорнобаївської р. ради - - - - - - 

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

36. ЦХЕНТТУМ Кам’янської міської  р. - - - - - - 

37. Черкаський р. ЦДЮТ 18 6 4 4 8 3/18,5 

38. ЧОЦТКЕУМ 8 4 9 5 14 7/16,5 

39. Кам'янська ЗОШ № 2 2 1 13 8 21 12/14 

40. Канівська ЗОШ № 4 3 - 12 9 21 12/14 

41. НВК "ЗОШ-гімназія Сенатора" 4 1 11 8 19 11/14,5 

 

 

 Методист Лепетуха Ю.В. 



Додаток 3 

до наказу Комунального 

закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради" 

18.06.2020 № 59 

 

Роботи  

учасників ІІ (обласного) етапу заочного Всеукраїнського конкурсу  

робіт юних фотоаматорів "Моя Україно!",  

відібрані суддівською колегією для участі у ІІІ етапі Всеукраїнського 

конкурсу робіт юних фото та відео аматорів "Моя Україно!" 

 

1. "Флора-арт" – робота  Кривошеї Анастасії, вихованки Корсунь-

Шевченківського районного центру дитячої та юнацької творчості Корсунь-

Шевченківської районної ради Черкаської області. 

2. "Чуттєвість" – робота Гончаренко Валерії, вихованки комунального 

закладу позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської 

міської ради Черкаської області. 

3. "Каплі дощу" – робота Солодкої Дарини, вихованки Драбівського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості. 

4. "Ранок" – робота Гордієнка Іллі, вихованця комунального 

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

5. "Україна в обіймах сонця" – робота Вовчинського Олександра, 

вихованця комунального закладу позашкільної освіти "Центр дитячої 

та юнацької творчості" Степанецької об’єднаної територіальної громади. 

6. "Світанок" – робота Лепетухи Маргарити, вихованки Комунального 

закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді Черкаської обласної ради". 

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

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

8. "П’ять годин осені" – робота Миця Артема, вихованця комунального 

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

9. "Відбиток минулого" – робота Варченка Олександра, вихованця 

комунального позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція 

юних техніків". 
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10. "Дві половинки – одне ціле" – робота Гончаренко Валерії, вихованки 

комунального закладу позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" 

Ватутінської міської ради Черкаської області. 

11. "Сніданок на долоньках" – робота Карпової Дар’ї, учениці 

Смілянського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа 

І ступеня – гімназія імені В.Т.Сенатора" Смілянської міської ради Черкаської 

області. 

12. "Подих літа" – робота Литвина Тимура, вихованця комунального 

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

13. "Я – частина природи" – робота Яловенко Дар’ї, вихованки 

комунального закладу позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" 

Ватутінської міської ради Черкаської області. 

14.  "Силует" – робота Литвина Тимура, вихованця комунального 

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

15.  "Динаміка" – робота Жикуліної Софії, вихованки комунального 

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

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

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

17.  "Чигирин" – робота Черненко Дар’ї, вихованки Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради". 

18.  "Динаміка нічного міста" – робота Варченка Олександра, вихованця 

комунального позашкільного навчального закладу м. Черкаси "Міська станція 

юних техніків". 

19.  "Портал" – робота Литвина Тимура, вихованця комунального 

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

20.  "Хто кого?" – робота Сташенка Ярослава, вихованця Черкаського 

районного центру дитячої та юнацької творчості. 

21.  "Черга" – робота Гордієнка Іллі, вихованця комунального 

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

22.  "Польовий букет" – робота Петльованої Валерії, вихованки станції 

юних техніків міста Умані. 

23.  "Квітка-душа" – робота Кайдаш Дарини, вихованки комунального 

закладу позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької творчості" Іркліївської 

сільської ради Чорнобаївського району. 

 

 

Методист Лепетуха Ю.В. 



Додаток 4 

до наказу Комунального 

закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради" 

18.06.2020 № 59 

 

Автори робіт, 

які зайняли призові місця у ІІ (обласному) етапі заочного 

Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів "Моя Україно!" 

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

1.1. Молодша вікова група (6 – 14 років): 

І місце – Кривошея Анастасія, вихованка Корсунь-Шевченківського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Корсунь-Шевченківської 

районної ради Черкаської області, учениця 8 класу Корсунь-Шевченківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Корсунь-Шевченківської районної 

ради Черкаської області (робота "Флора-арт", керівник Савченко А.О.); 

ІІ місце – Степаненко Дар’я, 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 № 2 ім. М.Ф. Ватутіна 

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

керівник Горова О.В.); 

ІІ місце – Герасименко Вікторія, 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 "Відчуття часу", керівник Горова О.В.); 

ІІ місце – Гаць Ангеліна, вихованка Черкаського районного центру 

дитячої та юнацької творчості, учениця 6 класу Софіївської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Черкаської районної ради Черкаської області (робота 

"Недовіра", керівник Манькута В.І.); 

ІІІ місце – Фуркало Олександр, вихованець комунального позашкільного 

навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", учень 7 класу 

Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 20 Черкаської міської ради 

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

ІІІ місце – Черненко Дар’я, вихованка Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради", учениця 5 класу Черкаської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 29 Черкаської міської ради Черкаської області (робота 

"Любить не любить", керівник Малород Г.М.). 
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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 9 класу комунального закладу загальної 

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

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

ІІ місце – Варченко Олександр, вихованець комунального позашкільного 

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

Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради 

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

ІІІ місце – Івко Євгеній, вихованець комунального позашкільного 

навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", учень 10 класу 

Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 30 Черкаської міської ради 

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

ІІІ місце – Чорновол Вероніка, вихованка комунального закладу 

позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької творчості" Іркліївської 

сільської ради Чорнобаївського району, учениця 11 класу комунального 

закладу "Іркліївський ліцей" Іркліївської сільської ради Черкаської області 

(робота "Дарина", керівник Сухенко В.В.); 

ІІІ місце – Бадюлько Ірина, вихованка Корсунь-Шевченківського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Корсунь-Шевченківської 

районної ради Черкаської області, учениця Корсунь-Шевченківської гімназії 

Корсунь-Шевченківської районної ради Черкаської області (робота "Мандрівка 

книжковими просторами", керівник Савченко А.О.). 

2. У номінації "Макрофотографія": 

2.1. Молодша вікова група (6 – 14 років): 

І місце – Солодка Дарина, вихованка Драбівського районного Будинку 

дитячої творчості, учениця 5 класу Драбівського навчально-виховного 

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

гімназія" Драбівської районної ради Черкаської області (робота "Каплі дощу", 

керівник Масюк О.Ю.); 

ІІ місце – Шевчук Олена, вихованка станції юних техніків міста Умані, 

учениця 5 класу Уманської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12 

з поглибленим вивченням англійської мови Уманської міської ради Черкаської 

області (робота "Різнобарвний малюнок", керівник Солоп О.В.); 

ІІІ місце – Степаненко Дар’я, 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 № 2 ім. М.Ф. Ватутіна 

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

Горова О.В.). 

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

навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", учень 9 класу 

Червонослобідського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 

Червонослобідської сільської ради Черкаської області (робота "Ранок", 

керівник Король Є.Ю.); 

ІІ місце – Гордієнко Ілля, вихованець комунального позашкільного 

навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", учень 9 класу 

Червонослобідського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 

Червонослобідської сільської ради Черкаської області (робота "Сонна муха", 

керівник Король Є.Ю.); 

ІІ місце – Шепель Дарина, 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 № 6 Ватутінської міської ради 

Черкаської області" (робота "Гра тіней", керівник Горова О.В.); 

ІІІ місце – Смірнова Катерина, вихованка комунального закладу 

позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської 

ради Черкаської області, учениця 9 класу комунального закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 2 ім. М.Ф. Ватутіна 

Ватутінської міської ради Черкаської області" (робота "Багатство кольорів", 

керівник Горова О.В.). 

3. У номінації "Пейзаж": 

3.1. Молодша вікова група (6 – 14 років): 

І місце – Лепетуха Маргарита, вихованка Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради", учениця 2 класу Черкаського колегіуму "Берегиня" 

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

Лепетуха Ю.В.); 

І місце – Вовчинський Олександр, вихованець комунального закладу 

позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької творчості" Степанецької 

об’єднаної територіальної громади, учень 4 класу комунального закладу 

"Степанецький ліцей – опорний заклад загальної середньої освіти" 

Степанецької сільської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської 

області (робота "Україна в обіймах сонця", керівник Чорноіван С.М.); 

ІІ місце – Богашко Ірина, вихованка станції юних техніків міста Умані, 

учениця 8 класу Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14  

(робота "Берегова лінія", керівник Солоп О.В.); 

ІІ місце – Макогін Інна, учениця 5 класу Кам'янської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням окремих 

предметів Кам'янської міської ради Черкаської області (робота "Лопотіло 

крилами на світанку сонце", керівник Гончарова С.Г.); 
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ІІІ місце – Сивак Марія, 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 № 2 ім. М.Ф. Ватутіна Ватутінської 

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

Здоровило Ю.А.). 

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

І місце – Гордієнко Ілля, вихованець комунального позашкільного 

навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", учень 9 класу 

Червонослобідського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 

Червонослобідської сільської ради Черкаської області (робота "Туманність", 

керівник Король Є.Ю.); 

ІІ місце – Варченко Олександр, вихованець комунального позашкільного 

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

Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради 

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

ІІІ місце – Полудненко Олександр, вихованець Черкаського обласного 

центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді, учень 8 класу 

Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради 

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

ІІІ місце – Васильченко Вікторія, вихованка комунального закладу 

"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 

Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області, учениця 9 класу Шполянського навчально-виховного комплексу 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 – ліцей" Шполянської міської ради 

об'єднаної територіальної громади Черкаської області (робота "Чарівне плесо", 

керівник Бондаренко Л.В.). 

4. У номінації "Натюрморт": 

4.1. Молодша вікова група (6 – 14 років): 

І місце – Миць Артем, вихованець комунального позашкільного 

навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", учень 4 класу 

Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 24 Черкаської міської ради 

Черкаської області (робота "П’ять годин осені", керівник Король Є.Ю.); 

ІІ місце – Куварзіна Анастасія, вихованка комунального закладу 

позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської 

ради Черкаської області, учениця 8 класу комунального закладу загальної 

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

ради Черкаської області" (робота "Кольори гостроти", керівник Горова О.В.); 
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ІІІ місце – Забродська Ніна, вихованка станції юних техніків міста Умані, 

учениця 8 класу приватного закладу "Український аграрний ліцей" (робота 

"Мамині улюбленці", керівник Солоп О.В.). 

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

І місце – Варченко Олександр, вихованець комунального позашкільного 

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

Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради 

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

І місце – Гончаренко Валерія, вихованка комунального закладу 

позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської 

ради Черкаської області, учениця 8 класу комунального закладу загальної 

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

ради Черкаської області" (робота "Дві половинки – одне ціле", керівник 

Гончаренко Л.О.); 

ІІ місце – Полудненко Олександр, вихованець Черкаського обласного 

центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді, учень 8 класу 

Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради 

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

ІІІ місце – Полудненко Олександр, вихованець Черкаського обласного 

центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді, учень 8 класу 

Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради 

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

ІІІ місце – Литвин Тимур, вихованець  комунального позашкільного 

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

Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області (робота 

"Колір", керівник Король Є.Ю.). 

5. У номінації "Жанрове фото": 

5.1. Молодша вікова група (6 – 14 років): 

І місце – Карпова Дар’я, учениця 6 класу Смілянського навчально-

виховного комплексу "Загальноосвітня школа І ступеня – гімназія 

імені В.Т. Сенатора" Смілянської міської ради Черкаської області (робота 

"Сніданок на долоньках", керівник Остапова С.В.); 

ІІ місце – Гаць Ангеліна, вихованка Черкаського районного центру 

дитячої та юнацької творчості, учениця 6 класу Софіївської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Черкаської районної ради Черкаської області (робота 

"Поєдинок", керівник Манькута В.І.); 
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ІІІ місце – Сташенко Ярослав, вихованець Черкаського районного центру 

дитячої та юнацької творчості, учень 6 класу Софіївської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Черкаської районної ради Черкаської області (робота "Моя 

вулиця", керівник Манькута В.І.); 

ІІІ місце – Жикуліна Софія, вихованка  комунального позашкільного 

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

6 класу Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради Черкаської 

області (робота "Смаколик", керівник Король Є.Ю.). 

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

І місце – Литвин Тимур, вихованець  комунального позашкільного 

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

Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області (робота 

"Подих літа", керівник Король Є.Ю.); 

ІІ місце – Еберт Ксенія, 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 № 6 Ватутінської міської ради 

Черкаської області" (робота "Смаколики на пробу", керівник Горова О.В.); 

ІІІ місце – Полудненко Олександр, вихованець Черкаського обласного 

центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді, учень 8 класу 

Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради 

Черкаської області (робота "Місяць з мамою вдома", керівник Король Є.Ю.); 

ІІІ місце – Остроушко Анастасія, вихованка комунального позашкільного 

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

9 класу Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області 

(робота "Дівчина з книгою", керівник Король Є.Ю.). 

6. У номінації "Позажанрове фото": 

6.1. Молодша вікова група (6 – 14 років): 

 І місце – Яловенко Дар’я, вихованка комунального закладу позашкільної 

освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської ради 

Черкаської області, учениця 7 класу комунального закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 2 ім. М.Ф. Ватутіна Ватутінської 

міської ради Черкаської області" (робота "Я – частина природи", керівник 

Гончаренко Л.О.); 

ІІ місце – Двоєнко Валерія, вихованка комунального позашкільного 

навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", учениця 
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8 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 24 Черкаської 

міської ради Черкаської області (робота "Час", керівник Король Є.Ю.); 

ІІ місце – Степаненко Дар’я, 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 № 2 ім. М.Ф. Ватутіна 

Ватутінської міської ради Черкаської області" (робота "Дотик ніжності", 

керівник Горова О.В.); 

ІІІ місце – Миць Артем, вихованець комунального позашкільного 

навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", учень 4 класу 

Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 24 Черкаської міської ради 

Черкаської області (робота "Червоне-чорне", керівник Король Є.Ю.); 

ІІІ місце – Петльована Валерія, вихованка станції юних техніків 

міста Умані, учениця 6 класу Уманської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 11 ім. М.П. Бажана Уманської міської ради Черкаської області 

(робота "Повітряний спалах", керівник Солоп О.В.). 

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

І місце – Литвин Тимур, вихованець  комунального позашкільного 

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

Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області (робота 

"Силует", керівник Король Є.Ю.); 

І місце – Гончаренко Валерія, вихованка комунального закладу 

позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської 

ради Черкаської області, учениця 8 класу комунального закладу загальної 

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

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

ІІ місце – Федоренко Максим, вихованець Черкаського районного центру 

дитячої та юнацької творчості, учень 11 класу Мошнівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради Черкаської області (робота "Час 

думати", керівник Павлов О.А.); 

ІІІ місце – Сіренко Мар’ян, вихованець комунального позашкільного 

навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", учень 10 класу 

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

Черкаської міської ради Черкаської області (робота "Сонячний погляд", 

керівник Король Є.Ю.). 

7. У номінації "Застосування програми Adobe Photoshop": 

7.1. Молодша вікова група (6 – 14 років): 

І місце – Жикуліна Софія, вихованка комунального позашкільного 

навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", учениця 
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6 класу Черкаського колегіуму "Берегиня" Черкаської міської ради Черкаської 

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

ІІ місце – Гергель Ірина, вихованка станції юних техніків міста Умані, 

учениця 8 класу Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 

Уманської міської ради Черкаської області (робота "Чарівна квітка", керівник 

Солоп О.В.); 

ІІІ місце – Ткаченко Кароліна, вихованка комунального закладу 

позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської 

ради Черкаської області, учениця 5 класу комунального закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів "Ватутінський ліцей № 2 ім. М.Ф. Ватутіна 

Ватутінської міської ради Черкаської області" (робота "Казковий ліс", керівник 

Ткаченко В.І.). 

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

І місце – Гордієнко Ілля, вихованець комунального позашкільного 

навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", учень 9 класу 

Червонослобідського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 

Червонослобідської сільської ради Черкаської області (робота "Тіні", керівник 

Король Є.Ю.); 

ІІ місце – Посунько Назар, вихованець станції юних техніків міста Умані, 

учень Полянецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Уманської районної 

ради Черкаської області (робота "Дорога додому", керівник Солоп О.В.); 

ІІІ місце – Гончаренко Валерія, вихованка комунального закладу 

позашкільної освіти "Ватутінська станція юних техніків" Ватутінської міської 

ради Черкаської області, учениця 8 класу комунального закладу загальної 

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

ради Черкаської області"  (робота "Відзеркалля", керівник Єніна О.В.). 

8. У номінації "Архітектура": 

8.1. Молодша вікова група (6 – 14 років): 

І місце – Черненко Дар’я, вихованка Комунального закладу "Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради", учениця 5 класу Черкаської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 29 Черкаської міської ради Черкаської області (робота 

"Чигирин", керівник Малород Г.М.); 

ІІ місце – Гергель Ірина, вихованка станції юних техніків міста Умані, 

учениця 8 класу Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 
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Уманської міської ради Черкаської області (робота "Металевий велетень", 

керівник Солоп О.В.); 

ІІІ місце – Гергель Ірина, вихованка станції юних техніків міста Умані, 

учениця 8 класу Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 

Уманської міської ради Черкаської області (робота "Вартові світла", керівник 

Солоп О.В.); 

ІІІ місце – Жук Антон, вихованець комунального закладу позашкільної 

освіти "Центр дитячої та юнацької творчості" Іркліївської сільської ради 

Чорнобаївського району, учень 8 класу комунального закладу "Іркліївський 

ліцей" Іркліївської сільської ради Черкаської області (робота "Боже вчення", 

керівник Сухенко В.В.). 

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

І місце – Варченко Олександр, вихованець комунального позашкільного 

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

Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 17 Черкаської міської ради 

Черкаської області (робота "Динаміка нічного міста", керівник Король Є.Ю.);  

І місце – Литвин Тимур, вихованець  комунального позашкільного 

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

Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області (робота 

"Портал", керівник Король Є.Ю.); 

ІІ місце – Еберт Ксенія, 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 № 6 Ватутінської міської ради 

Черкаської області" (робота "Плин часу", керівник Горова О.В.); 

ІІІ місце – Щепетний Денис, вихованець Золотоніського будинку дитячої 

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

Золотоніської міської ради Черкаської області (робота "Вечірній Київ", 

керівник Новик Л.І.). 

9. У номінації "Репортажне фото": 

9.1. Молодша вікова група (6 – 14 років): 

І місце – Сташенко Ярослав, вихованець Черкаського районного центру 

дитячої та юнацької творчості, учень 6 класу Софіївської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Черкаської районної ради Черкаської області (робота "Хто 

кого?", керівник Манькута В.І.); 

ІІ місце – Задорожній Артем, вихованець станції юних техніків 

міста Умані, учень 4 класу Уманської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 14 Уманської міської ради Черкаської області (робота "Мрія 

про небо", керівник Солоп О.В.); 

ІІІ місце – Гегельський Бажен, вихованець комунального закладу 

"Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської молоді" 
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Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської 

області, учень 7 класу Шполянського навчально-виховного комплексу 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – гімназія" Шполянської міської ради 

об'єднаної територіальної громади Черкаської області (робота "Перше 

знайомство з Дніпром", керівник Гень О.П.). 

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

І місце – Гордієнко Ілля, вихованець комунального позашкільного 

навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", учень 9 класу 

Червонослобідського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 

Червонослобідської сільської ради Черкаської області (робота "Черга", керівник 

Король Є.Ю.); 

ІІ місце – Остроушко Анастасія, вихованка комунального позашкільного 

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

9 класу Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області 

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

ІІІ місце – Власова Оксана, вихованка Черкаського районного центру 

дитячої та юнацької творчості, студентка Канівського коледжу культури 

і мистецтв Уманського державного педагогічного університету  

імені Павла Тичини – відокремлений структурний підрозділ університету 

(робота "Христос воскрес", керівник Манькута В.І.). 

10. У номінації "Флора та фауна": 

10.1. Молодша вікова група (6 – 14 років): 

І місце – Петльована Валерія, вихованка станції юних техніків  

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

№ 11 ім. М.П. Бажана Уманської міської ради Черкаської області (робота 

"Польовий букет", керівник Солоп О.В.); 

ІІ місце – Вовчинський Олександр, вихованець комунального закладу 

позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької творчості" Степанецької 

об’єднаної територіальної громади, учень 4 класу комунального закладу 

"Степанецький ліцей – опорний заклад загальної середньої освіти" 

Степанецької сільської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської 

області (робота "Заходить сонце, приходить літо", керівник Чорноіван С.М.); 

ІІІ місце – Степанець Каріна, вихованка комунального закладу 

позашкільної освіти "Центр дитячої та юнацької творчості" Степанецької 

об’єднаної територіальної громади, учениця 8 класу комунального закладу 

"Степанецький ліцей – опорний заклад загальної середньої освіти" 

Степанецької сільської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської 

області (робота "Мрійниця", керівник Чорноіван С.М.); 

ІІІ місце – Красновид Анна, вихованка станції юних техніків міста Умані, 

учениця 3 класу приватного закладу дошкільної та загальної середньої освіти 

"Українська дитяча академія" (робота "Юний мисливець", керівник 

Солоп О.В.). 
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10.2. Старша вікова група (15 – 18 років): 

І місце – Кайдаш Дарина, вихованка комунального закладу позашкільної 

освіти "Центр дитячої та юнацької творчості" Іркліївської сільської ради 

Чорнобаївського району, учениця 9 класу комунального закладу "Іркліївський 

ліцей" Іркліївської сільської ради Черкаської області (робота "Квітка-душа", 

керівник Сухенко В.В.); 

І місце – Гордієнко Ілля, вихованець комунального позашкільного 

навчального закладу м. Черкаси "Міська станція юних техніків", учень 9 класу 

Червонослобідського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 

Червонослобідської сільської ради Черкаської області (робота "Друзів 

не вибирають", керівник Король Є.Ю.); 

ІІ місце – Литвин Тимур, вихованець  комунального позашкільного 

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

Черкаської гімназії № 31 Черкаської міської ради Черкаської області (робота 

"Нахаба", керівник Король Є.Ю.); 

ІІІ місце – Скиба Назар, вихованець Золотоніського будинку дитячої  

та юнацької творчості, учень 9 класу Золотоніської гімназії ім. С.Д. Скляренка 

Золотоніської міської ради Черкаської області (робота "Ромашки", керівник 

Новик Л.І.); 

ІІІ місце – Шепель Дарина, 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 № 6 Ватутінської міської 

ради Черкаської області" (робота "Час обіду", керівник Горова О.В.). 

Методист Лепетуха Ю.В. 
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