
ЧЕРН ІГІВ С ЬК А  ОБЛАСНА ДЕРЖ АВНА А Д М ІН ІСТРА Ц ІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ  

Н А К А З

З О д и Ш сп а С О / 2018 року м. Чернігів № 36^ 0

Про підсумки обласного 
етапу Всеукраїнського конкурсу 
робіт юних фотоаматорів 
«Моя Україно!» (заочний)

На виконання наказу Управління освіти і науки Чернігівської обласної 
державної адміністрації від 05 Л 0.2018 року № 310 «Про проведення обласного 
етапу Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!» 
(заочний)» та плану роботи Чернігівського обласного центру науково-технічної 
творчості учнівської молоді, з метою залучення вихованців до світу творчості, 
задоволення їх потреб у творчій самореалізації та підтримки обдарованої 
молоді, здатної генерувати нові ідеї, у листопаді 2018 року відбувся обласний 
етап Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!» 
(заочний) (далі -  Конкурс).

На розгляд обласного журі подано 344 роботи від 170 юних 
фотолюбителів закладів позашкільної та загальної середньої освіти 
Борзнянського, Новгород-Сіверського, Прилуцького, Чернігівського районів, 
Бобровицької, Вертіївської, Городнянської, Деснянської, Комарівської, 
Менської, Носівської, Сновської, Холминської об'єднаних територіальних 
громад, міст Ніжин, Новгород-Сіверський, Прилуки, Чернігів. Цього року на 
Конкурс представлено на 135 світлин більше, ніж минулого року, що вказує на 
зростання інтересу вихованців до фотоаматорства.

Завдяки використанню цифрових технологій, фотосправа виявилася 
цікавою для багатьох здобувачів освіти, про що свідчить їх віковий склад 
від 6 до 18 років. Конкурс проводився за трьома віковими категоріями 
(молодша -  81, середня -  160, старша -  103 учасників). Вихованці мали змогу 
подати на розгляд журі світлини у різних номінаціях, і за кількістю робіт їх 
можна розмістити в такій послідовності: «Пейзаж» -  76, «Флора та фауна» -  70, 
«Портрет (репортажний та студійний)» -  42, «Репортажне фото» -  38, 
«Побутові або жанрові фотографії» -  31, «Позажанрове фото» -  28, 
«Архітектура» -  22, «Макрофотографія» -  20, «Натюрморт» -  10 та «Фото з 
застосуванням програми "АбоЬе РБоІозЬор"» -  7 фоторобіт.

Високий художній рівень, оригінальність та технічну майстерність 
продемонстрували здобувані освіти Городнянської станції юних техніків 
Городнянської міської ради, Деснянського позашкільного навчального закладу 
«Центр творчості дітей та юнацтва» Деснянської селищної ради, комунального 
позашкільного навчального закладу «Центр туристично-краєзнавчої творчості



Чернігівської районної ради Чернігівської області», станції юних 
техніків Носівської міської ради, районного Будинку школяра Прилуцької 
районної ради та Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості 
учнівської молоді.

Усі фотороботи відповідають умовам проведення Конкурсу.
Конкурс показав багатогранність інтересів дітей, їх вміння засобами 

фотомистецтва відповідати на сьогоденні питання, що їх хвилюють, а 
різноплановість номінацій дала можливість розкрити весь багатогранний спектр 
життя суспільства. Участь у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу робіт 
юних фотоаматорів «Моя Україно!» (заочний) свідчить про зацікавленість дітей 
цим напрямком позашкільної освіти.

Відповідно до рішення журі обласного етапу Конкурсу н а к а з у ю :

1. Нагородити:
1.1 Дипломом І ступеня Чернігівського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді:
У номінації «АсІоЬе/ ІіоїоБІїор»:

Анастасію Попову, вихованку станції юних техніків Носівської міської 
ради (керівник В.Плечистий), за роботу «Зима надихає на мінімалізм»;

Єгора Скрипець, вихованця фотостудії «Данко» комунального 
позашкільного навчального закладу Чернігівський обласний Палац дітей та 
юнацтва (керівник В.Івкін), за роботу «Відображення»;

Олександру Безгубченко, вихованку районного Будинку школяра 
Прилуцької районної ради (керівник М.Шматко), за роботу «І свічка пам'яті 
горітиме довіку».

У номінації «Архітектура»:
Аліну Дуплій, вихованку Г ороднянської станції юних техніків 

Городнянської міської ради (керівник Н.Шатило), за роботу «За високим муром»;
Олега Кичка, вихованця Вертіївської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів імені М.П.Кирпоноса Вертіївської сільської ради (керівник 
В.Носач), за роботу «Теплий подих весни»;

Олександра Мельника, вихованця Сновської станції юних техніків 
Сновської міської ради (керівник В. Рум’янцев), за роботу «Акрополь -  історія 
тисячоліть».

У номінації «Жанрове фото»:
Анастасію Омелюк, вихованку Сновського Центру дитячої та юнацької 

творчості Сновської міської ради (керівник К.Красільнікова), за роботу 
«Маленький мрійник»;

Єлизавету Шамрицьку, вихованку комунального закладу «Новгород- 
Сіверський районний будинок дитячої та юнацької творчості» Новгород- 
Сіверської районної ради (керівник Н.Павловська), за роботу «Маленька 
пастушка»;

Максима Ісаєва, вихованця комунального позашкільного навчального 
закладу «Центр туристично-краєзнавчої творчості Чернігівської районної ради 
Чернігівської області» (керівник О.Бережок), за роботу «Давид та Голіаф»;
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Марка Короткого, вихованця Смяцької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Новгород-Сіверської районної ради (керівник О.Коротка), за роботу 
«Завзятий пастушок».

У номінації «Макрофото»:
Анастасію Попову, вихованку станції юних техніків Носівської міської 

ради (керівник В.Плечистий), за роботу «Янтарь осіннього ранку»;
Максима Ісаєва, вихованця фотогуртка комунального позашкільного 

навчального закладу «Центр туристично-краєзнавчої творчості Чернігівської 
районної ради Чернігівської області» (керівник О.Бережок), за роботи 
«Невагомість» та «Призма»;

Максима Оліфера, вихованця Деснянського позашкільного навчального 
закладу «Центр творчості дітей та юнацтва» Деснянської селищної ради 
(керівник А.Оліфер), за роботу «Скарби природи».

У номінації «Натюрморт»:
Анастасію Попову, вихованку станції юних техніків Носівської міської 

ради (керівник В.Плечистий), за роботу «Краса в дрібницях»;
Емму Хорло, вихованку Городнянської станції юних техніків 

Городнянської міської ради (керівник Н.Шатило), за роботу «Дотик осені»;
Софію Шатило, вихованку Городнянської станції юних техніків 

Городнянської міської ради (керівник Н.Шатило), за роботу «Таємниці морських 
глибин».

У номінації «Пейзаж»:
Владислава Апецька, вихованця Сновської станції юних техніків 

Сновської міської ради (керівник В. Рум’янцев), за роботу «Вечір на морі»;
Володимира Жмаку, вихованця районного Будинку школяра Прилуцької 

районної ради (керівник С.Жмака), за роботу «Чаклунка зима»;
Володимира Шинкаренка, вихованця районного Будинку школяра 

Прилуцької районної ради (керівник А.Пасівенко), за роботу «Човен Удаєм 
пливе»;

Дарину Зуєву, вихованку районного Будинку школяра Прилуцької 
районної ради (керівник МШматко), за роботу «Зустріч неба і землі»;

Діану Єрмоленко, вихованку фотогуртка «Пошук» Чернігівського 
обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді (керівник 
В.Кошмал), за роботу «Березовий гай»;

Єлизавету Шамрицьку, вихованку комунального закладу «Новгород- 
Сіверський районний будинок дитячої та юнацької творчості» Новгород- 
Сіверської районної ради (керівник Н.Павловська), за роботу «На Речищі»;

Єлізавету Терницьку, вихованку районного Будинку школяра Прилуцької 
районної ради (керівник Л.Назаренко), за роботу «Осінь, ти така красива та така 
самотня...»;

Івана Бикова, вихованця комунального закладу позашкільної освіти 
Менська станція юних техніків Менської міської ради (керівник О.Луцук), за 
роботу «Осінній пейзаж»;

Назара Дремлюгу, вихованця районного Будинку школяра Прилуцької 
районної ради (керівник С.Жмака), за роботу «Сизий смуток ранньої зими»;
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Яну Боковенко, вихованку Чернігівського обласного центру науково- 
технічної творчості учнівської молоді (керівник А.Якимчук), за роботу «Колоски 
мирного неба».

У номінації «Позажанрове фото»:
Анастасію Попову, вихованку станції юних техніків Носівської міської 

ради (керівник В.Плечистий), за роботу «Чаклунка»;
Володимира Ананка, вихованця Сновської станції юних техніків 

Сновської міської ради (керівник В.Рум’янцев), за роботу «Мені б такий 
автопарк!»;

Поліну Марченко, вихованку комунального закладу «Новгород- 
Сіверський районний будинок дитячої та юнацької творчості» Новгород- 
Сіверської районної ради (керівник Н.Биховець), за роботу «Дитяча радість».

У номінації «Портрет»:
Анастасію Попову, вихованку станції юних техніків Носівської міської 

ради (керівник ВЛлечистий), за роботу «Люба сестричка»;
Дар'ю Пінчук, вихованку Деснянського позашкільного навчального 

закладу «Центр творчості дітей та юнацтва» Деснянської селищної ради 
(керівник А.Оліфер), за роботу «Образа»;

Емму Хорло, вихованку Г ороднянської станції юних техніків 
Городнянської міської ради (керівник Н.Шатило), за роботу «Ніжний дотик»;

Тетяну Кравченко, вихованку Сновського Центру дитячої та юнацької 
творчості Сновської міської ради (керівник К.Красільнікова), за роботу «Замріяна 
красуня» .

У номінації «Репортаж»:
Валентина Куца, вихованця фотогуртка «Пошук» Чернігівського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді (керівник 
В.Кошмал), за роботу «Шахматний ребус»;

Дар'ю Пінчук, вихованку Деснянського позашкільного навчального 
закладу «Центр творчості дітей та юнацтва» Деснянської селищної ради 
(керівник А.Оліфер), за роботу «Ми йдемо на захист держави з ворога плату 
брати»;

Микиту Ігнатова, вихованця фотогуртка «Пошук» Чернігівського 
обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді (керівник 
В.Кошмал), за роботи «Велогонка» та «Юні шумахери»;

Олега Кичка, вихованця Вертіївської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів імені М.П.Кирпоноса Вертіївської сільської ради (керівник 
В.Носач), за роботи «Жага до перемоги», «Вмієм разом танцювати і за Україну 
постояти» та «Ну ж, бо, хлопці, затанцюймо -  духу всім піддаймо!».

У номінації «Флора та фауна»:
Антона Свіркула, вихованця комунального позашкільного навчального 

закладу «Центр туристично-краєзнавчої творчості Чернігівської районної ради 
Чернігівської області» (керівник Л.Буланенко), за роботи «Тварини Африки в 
об'єктиві українця. Гриф», «Тварини Африки в об'єктиві українця. Мангуст», 
«Тварини Африки в об'єктиві українця. Крокодил», «Тварини Африки в об'єктиві 
українця. Зебра», «Тварини Африки в об'єктиві українця. Гепард»;



Вадима Заденесця, вихованця Чернігівського обласного центру 
науково-технічної творчості учнівської молоді (керівник А.Якимчук), за роботу 
«Тварини також посміхаються»;

Валерію Блашків, вихованку Деснянського позашкільного навчального 
закладу «Центр творчості дітей та юнацтва» Деснянської селищної ради 
(керівник А.Оліфер), за роботу «Пір'їнчик»;

Євгенія Анденка, вихованця комунального закладу «Новгород-Сіверський 
районний будинок дитячої та юнацької творчості» Новгород-Сіверської районної 
ради (керівник О.Гончарова), за роботу «Загадковий красень»;

Максима Оліфера, вихованця Деснянського позашкільного навчального 
закладу «Центр творчості дітей та юнацтва» Деснянської селищної ради 
(керівник А.Оліфер), за роботу «В лоні природи»;

Руслану Мовчан, вихованку Чернігівського обласного центру науково- 
технічної творчості учнівської молоді (керівник А.Якимчук), за роботу «Осінній 
гість».

1.2 Дипломом II ступеня Чернігівського обласного центру науково- 
технічної творчості учнівської молоді:

У номінації «АсіоЬе/коккИор»:
Вікторію Негрій, вихованку районного Будинку школяра Прилуцької 

районної ради (керівник М.Шматко), за роботу «Малює карту України природа 
рідної землі»;

Дмитра Нагорного, вихованця Холминського Будинку творчості дітей та 
юнацтва Холминської селищної ради (керівник М.Ворона), за роботу «Зимовий 
ліс»;

Поліну Кухаренко, вихованку Сновської станції юних техніків Сновської 
міської ради (керівник В.Рум’янцев), за роботу «Кіт Мороз».

У номінації «Архітектура»:
Богдана Поліщука, вихованця районного Будинку школяра Прилуцької 

районної ради (керівник В.Поліщук), за роботу «Віковічна святиня Прилуччини»;
Вадима Коробка, вихованця «Станції юних техніків» Новгород-Сіверської 

міської ради (керівник О.Кузьмін), за роботу «Подих минулих століть»;
Микиту Коломієць, вихованця комунального позашкільного навчального 

закладу «Будинок школяра Чернігівської районної ради Чернігівської області» 
(керівник С.Хропата), за роботу «Непохитність протягом століть».

У номінації «Жанрове фото»:
Владислава Апецька, вихованця Сновської станції юних техніків 

Сновської міської ради (керівник В.Рум’янцев), за роботу «Обід на природі»;
Леоніда Луцука, вихованця Комунального закладу позашкільної освіти 

Менська станція юних техніків Менської міської ради (керівник О.Луцук), за 
роботу «Сільська вулиця»;

Микиту Ігнатова, вихованця фотогуртка «Пошук» Чернігівського 
обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді (керівник
В.Кошмал), за роботу «Хлопчик з кулькою»;

Назара Дремлюгу, вихованця районного Будинку школяра Прилуцької 
районної ради (керівник С.Жмака), за роботу «Це незабутнє перше відчуття...».
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У номінації «Макрофото»:
Богдана Пономаренка, вихованця Сновської станції юних техніків 

Сновської міської ради (керівник В.Рум’янцев), за роботу «Орхідея»;
Вадима Заденесця, вихованця Чернігівського обласного центру науково- 

технічної творчості учнівської молоді (керівник А.Якимчук), за роботу «Мушка 
цокотушка»;

Валентина Дорошка, вихованця Холминського Будинку творчості дітей та 
юнацтва Холминської селищної ради (керівник М.Ворона), за роботу «Пчілка 
трудівниця»;

Мілану Грабовець, вихованку Городнянської станції юних техніків 
Городнянської міської ради (керівник Н.Шатило), за роботу «Трудівниця».

У номінації «Натюрморт»:
Агнію Петрову, вихованку фотогуртка «Фантазер» Чернігівського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді (керівник
С.Головко), за роботу «На морі»;

Анастасію" Головач, Костянтина Глушак, вихованців комунального 
позашкільного навчального закладу «Центр туристично-краєзнавчої творчості 
Чернігівської районної ради Чернігівської області» (керівник А.Горошко), за 
роботу «Вишивана осінь»;

Наталію Данильченко, вихованку комунального позашкільного 
навчального закладу «Центр туристично-краєзнавчої творчості Чернігівської 
районної ради Чернігівської області» (керівник М.Грабовець), за роботу «Осінні 
дари».

У номінації «Пейзаж»:
Богдана Поліщука, вихованця районного Будинку школяра Прилуцької 

районної ради (керівник В.Поліщук), за роботу «Мальовнича моя Україна»;
Діану Тонконог, вихованку станції юних техніків Носівської міської ради 

(керівник С.Кебкал), за роботу «Багрянець»;
Єгора Колесова, вихованця районного Будинку школяра Прилуцької 

районної ради (керівник М.Шматко), за роботу «І буду я пересипати ніжність з 
пожовклим листом у свою любов»;

Івана Матюшенка, вихованця фотогуртка «Пошук» Чернігівського 
обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді (керівник 
В.Кошмал), за роботу «Осінній Седнів».

У номінації «Позажанрове фото»:
Богдана Хропатого, вихованця комунального позашкільного навчального 

закладу «Будинок школяра Чернігівської районної ради Чернігівської області» 
(керівник С.Хропата), за роботу «Краєвиди Чернігівщини»;

Володимира Жмаку, вихованця районного Будинку школяра Прилуцької 
районної ради (керівник С.Жмака), за роботу «Струни душі»;

Софію Шатило, вихованку Городнянської станції юних техніків 
Городнянської міської ради (керівник Н.Шатило), за роботу «Настане день, 
закінчиться війна...».

І» і
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У номінації «Портрет»:
Емілію Медведеву, вихованку станції юних техніків Носівської міської 

ради (керівник В.Плечистий), за роботу «Мольфарка»;
Ірину Коровченко, вихованку Чернігівського обласного центру науково- 

технічної творчості учнівської молоді (керівник А.Якимчук), за роботу «Мрій»;
Карину Попову, вихованку станції юних техніків Носівської міської ради 

(керівник В.Плечистий), за роботу «Весна»;
Лілію Заболотну, вихованку районного Будинку школяра Прилуцької 

районної ради (керівник Л.Назаренко), за роботу «Вже перше сіно запахло в 
покосах»;

Назара Лисих, вихованця Деснянського позашкільного навчального 
закладу «Центр творчості дітей та юнацтва» Деснянської селищної ради 
(керівник А.Оліфер), за роботу «Все Ок!»;

Олександра Авраменка, вихованця Городнянської станції юних техніків 
Городнянської міської ради (керівник Н.Шатило), за роботу «Вимагаю пояснень».

У номінації «Репортаж»:
Валентина Кирилова, вихованця фотогуртка «Пошук» Чернігівського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді (керівник 
В.Кошмал), за роботи «Лідер» та «На віражі»;

Русаліну Кряж, вихованку Г ороднянської станції юних техніків 
Городнянської міської ради (керівник Н.Шатило), за роботу «У сусіда завжди 
краще»;

Тімура Куценка, вихованця Сновського Центру дитячої та юнацької 
творчості Сновської міської ради (керівник К.Красільнікова), за роботу «Складу я 
букетик для рідної матусі» .

У номінації «Флора та фауна»:
Аллу Гикаленко, вихованку районного Будинку школяра Прилуцької 

районної ради (керівник Л.Сич), за роботу «Зустріч однокласників»;
Анастасію Гончаренко, вихованку Городнянської станції юних техніків 

Городнянської міської ради (керівник Н.Шатило), за роботу ««М’яке» 
приземлення»;

Едуарда Гаркушу, вихованця Деснянського позашкільного навчального 
закладу «Центр творчості дітей та юнацтва» Деснянської селищної ради 
(керівник А.Оліфер), за роботу «Друзяки»;

Єгора Мілка, вихованця Деснянського позашкільного навчального закладу 
«Центр творчості дітей та юнацтва» Деснянської селищної ради (керівник
А.Оліфер), за роботу «Красуня осінь»;

Ірину Пискун, вихованку комунального позашкільного навчального 
закладу «Центр туристично-краєзнавчої творчості Чернігівської районної ради 
Чернігівської області» (керівник М.Грабовець), за роботу «Красуня лісу»;

Леоніда Луцука, вихованця комунального закладу позашкільної освіти 
Менська станція юних техніків Менської міської ради (керівник О.Луцук), за 
роботу «Тихе полювання»;

и !
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Марину Квіту, вихованку Бобровицького закладу позашкільної освіти 
«Центр дитячої творчості» (керівник Н.Денисюк), за роботу «Важлива в лісі в 
мене роль: я білий гриб, грибний король»;

Микиту Ігнатова, вихованця фотогуртка «Пошук» Чернігівського 
обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді (керівник 
В.Кошмал), за роботу «Казка поруч»;

Назара Лисих, вихованця Деснянського позашкільного навчального 
закладу «Центр творчості дітей та юнацтва» Деснянської селищної ради 
(керівник А.Оліфер), за роботу «Смугаста черепаха»;

Олександру Безгубченко, вихованку районного Будинку школяра 
Прилуцької районної ради (керівник М.Шматко), за роботу «Модель XI».

1.3 Дипломом III ступеня Чернігівського обласного центру науково- 
технічної творчості учнівської молоді:

У номінації «АсІоЬе/комкор»:
Леоніда Луцука, вихованця комунального закладу позашкільної освіти 

Менська станція юних техніків Менської міської ради (керівник О.Луцук), за 
роботу «Осінній Джип».

У номінації «Архітектура»:
Дарію Пацюк, вихованку Городнянської станції юних техніків 

Городнянської міської ради (керівник Н.Шатило), за роботу «Історичний шлях»;
Олега Кичка, вихованця фотогуртка Вертіївської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів імені М.П.Кирпоноса Вертіївської сільської ради (керівник 
В.Носач), за роботу «Грецький Стиль»;

Софію Зленко, вихованку фотостудії «Данко» комунального 
позашкільного навчального закладу Чернігівський обласний Палац дітей та 
юнацтва (керівник В.Івкін), за роботу «Стародавнє мсто».

У номінації «Жанрове фото»:
Анастасію Попову, вихованку станції юних техніків Носівської міської 

ради (керівник В.Плечистий), за роботу «Моменти життя»;
Карину Попову, вихованку станції юних техніків Носівської міської ради 

(керівник В.Плечистий), за роботу «На Купала»;
Лілію Заболотну, вихованку районного Будинку школяра Прилуцької 

районної ради (керівник Л.Назаренко), за роботу «У квітки сонця я сили і наснаги 
попрошу»;

Микиту Ігнатова, вихованця фотогуртка «Пошук» Чернігівського 
обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді (керівник 
В.Кошмал), за роботу «Мама завжди поруч»;

Станіслава Максименка, вихованця Ніжинської станції юних техніків 
Ніжинської міської ради (керівник І.Волосянкін), за роботу «Тіні».

У номінації «Макрофото»:
Валерію Блашків, вихованку Деснянського позашкільного навчального 

закладу «Центр творчості дітей та юнацтва» Деснянської селищної ради 
(керівник А.Оліфер), за роботу «Різнобарв'я»;
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Карину Попову, вихованку станції юних техніків Носівської міської ради 
(керівник В.Плечистий), за роботу «На старті»;

Катерину Котлярову, вихованку комунального позашкільного навчального 
закладу «Центр туристично-краєзнавчої творчості Чернігівської районної ради 
Чернігівської області» (керівник М.Грабовець), за роботу «Відгук літа»;

Павла Куценка, вихованця Сновського Центру дитячої та юнацької 
творчості Сновської міської ради (керівник К.Красільнікова), за роботу 
«Смугаста трудівниця».

У номінації «Натюрморт»:
Руслана Пулика, вихованця районного Будинку школяра Прилуцької 

районної ради (керівник А.Пасівенко), за роботу «Осінні барви»;
Станіслава Сидорця, вихованця Холминського Будинку творчості дітей та 

юнацтва Холминської селищної ради (керівник М.Ворона), за роботу «Смачний 
кошик».

У номінації «Пейзаж»:
Аліну Сердюк, вихованку Ніжинської станції юних техніків Ніжинської 

міської ради (керівник І.Волосянкін), за роботу «Схід Сонця»;
Анастасію Попову, вихованку станції юних техніків Носівської міської 

ради (керівник В. Плечистий), за роботу «Зимові лінії»;
Дарину Дениско, вихованку Комарівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Комарівської сільської ради Борзнянського району (керівник 
О.Савченко), за роботу «Вечір над Десною»;

Дмитра Биченка, вихованця Сновського Центру дитячої та юнацької 
творчості Сновської міської ради (керівник К.Красільнікова), за роботу «Вечір на 
річці Снов»;

Емму Хорло, вихованку Г ороднянської станції юних техніків 
Городнянської міської ради (керівник Н.Шатило), за роботу «Розлилися води...»;

Наталію Падалко та Марію Кирик, вихованців комунального 
позашкільного навчального закладу «Центр туристично-краєзнавчої творчості 
Чернігівської районної ради Чернігівської області» (керівник А.Горошко), за 
роботу «Блакитний простір»;

Олександра Бондаренка, вихованця районного Будинку школяра 
Прилуцької районної ради (керівник С.Жмака), за роботу «Весна вдягла нове 
намисто, яке у долі проросте!»;

Олександра Хіменка, вихованця фотостудії «Данко» комунального 
позашкільного навчального закладу Чернігівський обласний Палац дітей та 
юнацтва (керівник В.Івкін), за роботу «Чернігів мій»;

Поліну Косаківську, вихованку ф Борзнянський районний Будинок 
дитячої та юнацької творчості (керівник Я.Близнюк), за роботу «Осінній ранок»;

Тімура Куценка, вихованця Сновського Центру дитячої та юнацької 
творчості Сновської міської ради (керівник К.Красільнікова), за роботу «Гречка 
цвіте».

і.
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У номінації «Позажанрове фото»:
Катерину Діденко, вихованку Прилуцького міського Центру науково- 

технічної творчості молоді Прилуцької міської ради (керівник О.Метіль), за 
роботу «Та, що тримає квітку»;

Катерину Сиромлю, вихованку комунального закладу позашкільної освіти 
Менська станція юних техніків Менської міської ради (керівник О.Луцук), за 
роботу «Життєвий шлях»;

Максима Ісаєва, вихованця комунального позашкільного навчального 
закладу «Центр туристично-краєзнавчої творчості Чернігівської районної ради 
Чернігівської області» (керівник О.Бережок), за роботу «Щирість».

У номінації «Портрет»:
Анастасію Веташ, вихованку «Станції юних техніків» Новгород- 

Сіверської міської ради (керівник О.Кузьмін), за роботу «Ерудит»;
Валентина Кирилова, вихованця фотогуртка «Пошук» Чернігівського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді (керівник 
В.Кошмал), за роботу «Портрет друга»;

Дар'ю Пінчук, вихованку Деснянського позашкільного навчального 
закладу «Центр творчості дітей та юнацтва» Деснянської селищної ради 
(керівник А.Оліфер), за роботу «Сонячний настрій»;

Дарію Пацюк, вихованку Городнянської станції юних техніків 
Городнянської міської ради (керівник Н.Шатило), за роботу «Вчуся я малювати»;

Назара Лисих, вихованця Деснянського позашкільного навчального 
закладу «Центр творчості дітей та юнацтва» Деснянської селищної ради 
(керівник А.Оліфер), за роботу «Справжній друг»;

Нестора Волосянкіна, вихованця Ніжинської станції юних техніків 
Ніжинської міської ради (керівник І.Волосянкін), за роботу «Подружка»;

Олега Бородулю, вихованця «Станції юних техніків» Новгород-Сіверської 
міської ради (керівник О.Кузьмін), за роботу «Юний технік»;

Тімура Куценка, вихованця Сновського Центру дитячої та юнацької 
творчості Сновської міської ради (керівник К.Красільнікова), за роботу «У 
єдності з природою».

У номінації «Репортаж»:
Вікторію Вербняк, вихованку районного Будинку школяра Прилуцької 

районної ради (керівник С.Жмака), за роботу «У скарбниці мудрості»;
Катерину Шестак, вихованку комунального закладу позашкільної освіти 

Менська станція юних техніків Менської міської ради (керівник О.Луцук), за 
роботу «Раз, два, - взяли!»;

Максима Оліфера, вихованця Деснянського позашкільного навчального 
закладу «Центр творчості дітей та юнацтва» Деснянської селищної ради 
(керівник А.Оліфер), за роботу «А я україночка!»;

Микиту Ігнатова, вихованця фотогуртка «Пошук» Чернігівського 
обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді (керівник 
В.Кошмал), за роботу «Невдалий заїзд».

«  іі
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У номінації «Флора та фауна»:
Анастасію Попову, вихованку станції юних техніків Носівської міської 

ради (керівник В. Плечистий), за роботу «Квітковорот»;
Бориса Ісакова, вихованця Сновської станції юних техніків Сновської 

міської ради (керівник В. Рум’янцев), за роботу «Дари природи»;
Вікторію Опенько, вихованку Бобровицького закладу позашкільної освіти 

«Центр дитячої творчості» (керівник Н.Денисюк), за роботу «В височінь 
блакитну, понад морем синім, чаєчка тендітна з вітерцем порине»;

Дар'ю Пінчук, вихованку Деснянського позашкільного навчального 
закладу «Центр творчості дітей та юнацтва» Деснянської селищної ради 
(керівник А.Оліфер), за роботи «Сонячне проміння», «Золото осені»;

Івана Мишка, вихованця фотостудії «Данко» комунального позашкільного 
навчального закладу Чернігівський обласний Палац дітей та юнацтва (керівник
В.Івкін), за роботу «Вусатий сторож»;

Катерину „Сиромлю, вихованку комунального закладу позашкільної освіти 
Менська станція юних техніків Менської міської ради (керівник О.Луцук), за 
роботу «Дивна парочка»;

Лілію Заболотну, вихованку районного Будинку школяра Прилуцької 
районної ради (керівник Л.Назаренко), за роботи «Де ж поділася сметанка?» та 
«Трішки відпочину...»;

Максима Оліфера, вихованця Деснянського позашкільного навчального 
закладу «Центр творчості дітей та юнацтва» Деснянської селищної ради 
(керівник А.Оліфер), за роботи «Жителі лісу», «Нескорені тарпани»;

Марію Мізько, вихованку Ніжинської станції юних техніків Ніжинської 
міської ради (керівник І.Волосянкін), за роботу «Кукурудзяні мрії».

1.4. Подякою Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної 
адміністрації за високу професійну майстерність та підготовку переможців 
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя 
Україно!» (заочний):

Бережка Олександра Вікторовича, керівника гуртка комунального 
позашкільного навчального закладу «Центр туристично-краєзнавчої творчості 
Чернігівської районної ради Чернігівської області»;

Биховець Наталію Василівну, керівника гуртка комунального закладу 
«Новгород-Сіверський районний будинок дитячої та юнацької творчості» 
Новгород-Сіверської районної ради;

Буланенко Людмилу Віталіївну, керівника гуртка комунального 
позашкільного навчального закладу «Центр туристично-краєзнавчої творчості 
Чернігівської районної ради Чернігівської області»;

Гончарову Ольгу Борисівну, керівника гуртка комунального закладу 
«Новгород-Сіверський районний будинок дитячої та юнацької творчості» 
Новгород-Сіверської районної ради;

Жмаку Сергія Володимировича, керівника гуртка районного Будинку 
школяра Прилуцької районної ради;
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Івкіна Вадима Олександровича, керівника фотостудії «Данко» 
комунального позашкільного навчального закладу Чернігівський обласний Палац 
дітей та юнацтва;

Коротку Оксану Михайлівну, керівника гуртка Смяцької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новгород-Сіверської районної ради;

Кошмала Віктора Миколайовича, керівника фотогуртка «Пошук» 
Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді;

Красільнікову Катерину Олександрівну, керівника гуртка Сновського 
центру дитячої та юнацької творчості Сновської міської ради;

Луцука Олега Станіславовича, керівника гуртка комунального закладу 
позашкільної освіти Менська станція юних техніків Менської міської ради;

Назаренко Людмилу Петрівну, керівника гуртка районного Будинку 
школяра Прилуцької районної ради;

Носач Валентину Олександрівну, керівника гуртка Вертіївської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені М.П.Кирпоноса Вертіївської 
сільської ради Ніжинського району;

Оліфер Аліну Анатоліївну, керівника гуртка Деснянського позашкільного 
навчальний заклад «Центр творчості дітей та юнацтва» Деснянської селищної 
ради;

Павловську Наталію Володимирівну, керівника гуртка комунального 
закладу «Новгород-Сіверський районний будинок дитячої та юнацької творчості» 
Новгород-Сіверської районної ради;

Пасівенка Андрія Миколайовича, керівника гуртка районного Будинку 
школяра Прилуцької районної ради;

Плечистого Володимира Володимировича, керівника гуртка станції юних 
техніків Носівської міської ради;

Рум’янцева Володимира Миколайовича, керівника гуртка Сновської 
станції юних техніків Сновської міської ради;

Шатило Ніну Михайлівну, керівника гуртка Городнянської станції юних 
техніків Городнянської міської ради;

Шматко Мирославу Стефанівну, керівника гуртка районного Будинку 
школяра Прилуцької районної ради;

Якимчук Альону Олексіївну, керівника гуртка Чернігівського обласного 
центру науково-технічної творчості учнівської молоді.

2. Структурним підрозділам із питань освіти райдержадміністрації, у 
порядку рекомендації органам управління освітою органів місцевого 
самоврядування:

2.1. Проаналізувати підсумки участі здобувачів освіти в обласному етапі 
Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!» (заочний) та 
довести їх результати до відома керівників закладів освіти;

2.2. Розглянути питання щодо відзначення педагогічних працівників, які 
підготували переможців обласного етапу Всеукраїнського конкурсу робіт юних 
фотоаматорів «Моя Україно!» (заочний).



3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
Управління -  начальника відділу загальної середньої та корекційної освіти 
О. Соронович.

М. КОНОПАЦЬКИИ


