
 

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ 

ТВОРЧОСТІ ШКОЛЯРІВ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

Н А К А З 

 

м. Тернопіль 

 

від " 25 " листопад 2022 р. № 88 

 

 

Про підсумки обласного заочного  

конкурсу робіт юних відеоаматорів 

  

  

Відповідно до наказу Тернопільського обласного комунального центру 

науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді (ТОКЦНТТШУМ) 

від 08.11.2021 р. № 86 "Про проведення обласного заочного конкурсу робіт юних 

відеоаматорів", плану роботи Тернопільського обласного комунального центру 

науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді на 2022 рік,  

23-24 листопада 2022 року проведено обласний заочний конкурс робіт юних 

відеоаматорів (Конкурс) серед учнівської молоді. На Конкурс було представлено 

11 відеоробіт.  

На підставі рішення журі конкурсу 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Нагородити переможців Конкурсу дипломами відповідних ступенів у 

кожній номінації за віковими категоріями (Додаток 1), та керівників гуртків, які 

підготували призерів Конкурсу (Додаток 2). 

2. Завідувачу організаційно масового відділу Наталії Попович висвітлити в 

ЗМІ та на сайті ТОКЦНТТШУМ результати  обласного заочного конкурсу робіт 

юних відеоаматорів. 

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора 

з НВР Ольгу Зіньчишин. 

 

 

 

 

 

Директор Йосиф КОХАН 

  



 Додаток 1 до наказу  

 ТОКЦНТТШУМ 

 25.11.2022р. №88 

 

Список нагороджених переможців обласного заочного конкурсу робіт юних 

відеоаматорів   
 

Перша вікова категорія (10-14 років) 

Дипломом І ступеня 

- Колективи гуртків "Ерудит" та "Учнівське самоврядування" 

Тернопільського обласного комунального центру науково-технічної творчості 

школярів та учнівської молоді, за створення відеофільму "Солов'їне шоу" у 

номінації "Фільм про свій позашкільний заклад або гурток"; 

- Колектив гуртка "Вокальна студія "Співаночка" Кременецького центру 

дитячої  творчості, за створення відеофільму "Світ без війни" у номінації "Ігрове 

кіно або телефільм"; 

- Михайлів Марію-Єлизавету - вихованку гуртка "Школа журналістики" 

Комунального закладу позашкільної освіти Козівського будинку дитячої та 

юнацької творчості "Юність", за створення відеофільму "Чи зможемо ми 

створити кращий світ?" у номінації "Анімаційний фільм"; 

- Магзір Вікторію - вихованку гуртка "Школа журналістики" Комунального 

закладу позашкільної освіти Козівського будинку дитячої та юнацької творчості 

"Юність", за створення відеофільму "Доброта і милосердя врятують світ" у 

номінації "Соціальний ролик". 

Дипломом ІI ступеня 

- Колектив гуртка "Дизайн" Тернопільського обласного комунального центру 

науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді, за створення 

відеофільму "Майстер-клас до Дня захисників та захисниць" у номінації "Фільм 

про свій позашкільний заклад або гурток"; 

- Дубчак Оксану, Васильєва Даниїла - учнів Кременецького академічного 

ліцея ім. Уласа Самчука, за створення відеофільму "Fantastic" у номінації "Ігрове 

кіно або телефільм"; 

- Швед Емілію – ученицю Комунального закладу навчально-виховного 

комплексу "Лозівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - дошкільний навчальний 

заклад" Байковецької ТГ, за створення відеофільму "Війна: від початку до 

перемоги!" у номінації "Анімаційний фільм"; 

  



Дипломом III ступеня 

- Ружніцьку Віталіну - вихованку гуртка "Історичне краєзнавство" 

Комунального закладу позашкільної освіти Козівського будинку дитячої та 

юнацької творчості "Юність", за створення відеофільму "Стежинами 

літературного краєзнавства" у номінації "Фільм про свій позашкільний заклад 

або гурток"; 

- Лещука Станіслава - вихованця  гуртка "Сучасні медійні технології "Центру 

творчості дітей та юнацтва м.Тернополя, за створення відеофільму "Українська 

книжка - це модно" у номінації "Анімаційний фільм". 

 

Друга вікова категорія (15-18 років) 

 

Дипломом І ступеня 

 

- Токарську Злату - вихованку театрального гуртка "Веселка" Кременецького 

центру дитячої творчості, за створення відеофільму "Молитва за Україну" у 

номінації "Соціальний ролик". 

  



 Додаток 2 до наказу  

 ТОКЦНТТШУМ 

 25.11.2022р. №88 

 

 

Список керівників, які підготували команди-призери  

обласного заочного конкурсу робіт юних відеоаматорів 

нагороджених грамотами ТОКЦНТТШУМ 

 
- Наталія Гладин - керівник гуртків Кременецького центру дитячої творчості; 

- Оксана Пірч - керівник гуртків Кременецького центру дитячої творчості; 

- Людмила Пляшко - керівник гуртків Комунального закладу позашкільної 

освіти Козівського будинку дитячої та юнацької творчості "Юність"; 

- Наталія Попович - керівник гуртків Тернопільського обласного 

комунального центру науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді; 

- Катерина Янчук - керівник гуртків Тернопільського обласного 

комунального центру науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді. 

- Юрій Тимошенко керівник гуртків Кременецького центру дитячої 

творчості. 

- Ірина Матвіїшин - вчитель інформатики Комунального закладу навчально-

виховного комплексу "Лозівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - дошкільний 

навчальни заклад" Байковецької ТГ; 

- Леся Ляхович - керівник гуртка Комунального закладу позашкільної освіти 

Козівський будинок дитячої та юнацької творчості "Юність"; 

- Валерій Смирнов - керівник гуртка Центру творчості дітей та юнацтва 

м.Тернополя. 

 

 

 

 

 

Директор Йосиф КОХАН 

 


