
 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ 

ТВОРЧОСТІ ШКОЛЯРІВ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

Н А К А З 
 

м. Тернопіль 

26 жовтня 2022 р. № 78 

  

Про підсумки проведення обласного  

етапу Всеукраїнського конкурсу  

робіт юних фотоаматорів 

"Моя Україно!", присвяченого  

Дню Українського козацтва  

 

Відповідно до листа Тернопільського обласного комунального центру 

науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді (ТОКЦНТТШУМ) від 

12.10.2022р. №74 "Про проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 

робіт юних фотоаматорів "Моя Україно!", присвяченого Дню Українського 

козацтва", плану роботи Тернопільського обласного комунального центру 

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

12-14 жовтня 2022 року проведено обласний заочний конкурс робіт юних 

фотоаматорів "Моя Україно!". На конкурс було представлено 190 фоторобіт з  

19 закладів освіти області та (ТОКЦНТТШУМ). 

На підставі рішення журі конкурсу 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити переможців фотоконкурсу дипломами у кожній номінації за 

віковими категоріями (Додаток 1), команди-переможниці (Додаток 2) та 

керівників гуртків, які підготували команди - призери конкурсу (Додаток 3).  

2. Наказ довести до відома керівників місцевих органів управління освіти та 

керівників закладів позашкільної освіти області. 

3. Завідувачу оргмасового відділу Наталії Попович висвітлити в ЗМІ та на 

сайті ТОКЦНТТШУМ результати обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 

робіт юних фотоаматорів "Моя Україно!", присвяченого Дню Українського 

козацтва. 

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з 

НВР Ольгу Зіньчишин.  

 

 

 

Директор  Йосиф КОХАН 



 

 

Додаток 1  

до наказу ТОКЦНТТШУМ 

 

 № 78 від 26.10.2022р. 

 

 

Список нагороджених переможців обласного етапу Всеукраїнського 

конкурсу робіт юних фотоаматорів "Моя Україно!" 

 

Перша вікова категорія (10-14 років) 

 

Дипломом І ступеня 

 

- Мартинюк Софію – вихованку Кременецького центру дитячої творчості 

Кременецької міської ради, за створення фотографії "Патріотка" в номінації 

"Портрет"; 

- Колонтай Ангеліну – вихованку Кременецького центру дитячої творчості 

Кременецької міської ради, за створення фотографії "Зима прийшла" в номінації 

"Пейзаж"; 

- Осухіну Катерину – ученицю Тернопільської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів №13 імені Андрія Юркевича, за створення фотографії 

"Патріотичний натюрморт" в номінації "Натюрморт"; 

- Вацлавську Анастасію – вихованку Козівського будинку дитячої та 

юнацької творчості "Юність" Козівської селищної ради, за створення фотографії 

"Десь тут була подоляночка" в номінації "Побутові або жанрові фотографії"; 

- Смолінську Христину – ученицю Тернопільської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів №13 імені Андрія Юркевича, за створення фотографії "Лавандовий 

пейзаж" в номінації "Фото з застосуванням програми Аdobe Photoshop"; 

- Чернія Віктора – учня Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№13 імені Андрія Юркевича, за створення фотографії "Магічний портал"в 

номінації "Архітектура"; 

- Панасюка Романа – учня Тернопільської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів №13 імені Андрія Юркевича, за створення фотографії "Готові до 

мандрівки" в номінації "Репортажне фото"; 

- Колонтай Ангеліну – вихованку Кременецького центру дитячої творчості 

Кременецької міської ради, за створення фотографії "Весняні міражі" в номінації 

"Макрофотографія"; 

- Панасюка Романа – учня Тернопільської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів №13 імені Андрія Юркевича, за створення фотографії "Вухастий 

філософ" в номінації "Флора і фауна"; 

- Жондло Марту – ученицю Тернопільської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів №13 імені Андрія Юркевича, за створення фотографії "Птахи щастя" 

в номінації "Експериментальне фото"; 

- Янчук Тамілу – вихованку Тернопільського обласного комунального центру 

науково–технічної творчості школярів та учнівської молоді, за створення 



 

 

фотографії "Обійматиму тебе, мій сину. Навіть коли летітимуть ножі в спину" в 

номінації "Національно-патріотичне фото"; 

- Колонтай Ангеліну – вихованку Кременецького центру дитячої творчості 

Кременецької міської ради, за створення фотографії "Творчість" в номінації 

"Безбар'єрність". 

 

Дипломом ІI ступеня 

 

- Тріску Уляну – ученицю Тернопільської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів №13 імені Андрія Юркевича, за створення фотографії "Волошкове 

сонечко" в номінації "Портрет"; 

- Комаревич Дарину – вихованку Кременецького центру дитячої творчості 

Кременецької міської ради, за створення фотографії "Вечоріє" в номінації 

"Пейзаж"; 

- Осухіну Катерину – ученицю Тернопільської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів №13 імені Андрія Юркевича, за створення фотографії "Яблуневий 

спас" в номінації "Натюрморт"; 

- Шацьку Каріну – ученицю Тернопільської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів №13 імені Андрія Юркевича, за створення фотографії "Хай буде 

світло" в номінації "Побутові або жанрові фотографії"; 

- Крупського Владислава – учня Тернопільської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів №13 імені Андрія Юркевича, за створення фотографії "Юні 

чарівники" в номінації "Фото з застосуванням програми Аdobe Photoshop"; 

- Міщака Андрія – учня Тернопільської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів №13 імені Андрія Юркевича, за створення фотографії "У плині 

часу" в номінації "Архітектура"; 

- Кав’як Марію – вихованку Козівського будинку дитячої та юнацької 

творчості "Юність" Козівської селищної ради, за створення фотографії 

"Подорожуємо разом" в номінації "Репортажне фото"; 

- Бешковецьку Анну – вихованку Бучацького центру дитячої та юнацької 

творчості "Сузір'я", за створення фотографії "Дружок" в номінації "Репортажне 

фото"; 

- Дзівульську Євгенію – вихованку Бучацького центру дитячої та юнацької 

творчості "Сузір'я", за створення фотографії "Метелик-мандрівник" в номінації 

"Макрофотографія"; 

- Філь Наталію – вихованку Гримайлівської станції юних техніків 

Гримайлівської ОТГ, за створення фотографії  "Бджілка" в номінації "Флора і 

фауна"; 

- Ключ Вероніку – вихованку Кременецького центру дитячої творчості 

Кременецької міської ради, за створення фотографії "Котик Вечоріє" в номінації 

"Флора і фауна"; 

- Гуриша Романа – учня Тернопільської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів №13 імені Андрія Юркевича, за створення фотографії "Залізний 

кінь" в номінації "Експериментальне фото"; 



 

 

- Щербаня Святослава – вихованця "Станції юних техніків" Збаразької 

міської ради, за створення фотографії "Творчість" в номінації "Безбар'єрність"; 

- Ярему Юлію – ученицю Тернопільської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів №13 імені Андрія Юркевича, за створення фотографії "Подих 

свободи" в номінації "Національно-патріотичне фото". 

 

Дипломом III ступеня 

 

- Шацьку Каріну – ученицю Тернопільської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів №13 імені Андрія Юркевича, за створення фотографії "Поверніть 

щасливе дитинство" в номінації "Портрет"; 

- Ярему Юлію – ученицю Тернопільської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів №13 імені Андрія Юркевича, за створення фотографії "Вечірнє 

сонце, дякую за день" в номінації "Пейзаж"; 

- Ковальчук Лізу – вихованку Кременецького центру дитячої творчості 

Кременецької міської ради, за створення фотографії "Дарунки саду" в номінації 

"Натюрморт"; 

- Радковську Квітославу – ученицю Тернопільської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №13 імені Андрія Юркевича, за створення фотографії "Спадок 

предків" в номінації "Побутові або жанрові фотографії"; 

- Ковальчука Остапа – вихованця Кременецького центру дитячої творчості 

Кременецької міської ради, за створення фотографії "Екстрим" в номінації "Фото 

з застосуванням програми Аdobe Photoshop"; 

- Мартишевську Андріану – вихованку Гримайлівської станції юних техніків 

Гримайлівської ОТГ, за створення фотографії "Тернопільський драмтеатр" в 

номінації "Архітектура"; 

- Кулакову Вікторію – вихованку Заліщицького центру науково-технічної 

творчості школярів, за створення фотографії "Юні таланти" в номінації 

"Репортажне фото"; 

- Чорну Іванну – вихованку Комунального закладу Тернопільської міської 

ради "Станція юних техніків", за створення фотографії "Будь моєю принцесою!" в 

номінації "Репортажне фото"; 

- Осухіну Катерину – ученицю Тернопільської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів №13 імені Андрія Юркевича, за створення фотографії "Пурпурна 

ніжність" в номінації "Макрофотографія"; 

- Янчук Тамілу – вихованку Тернопільського обласного комунального центру 

науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді, за створення 

фотографії "Липневий тандем" в номінації "Флора і фауна"; 

- Вонс Анну – вихованку "Станції юних техніків" Збаразької міської ради, за 

створення фотографії "Гіпнотизер" в номінації "Флора і фауна"; 

- Метельського Юрія – вихованця Гримайлівської станції юних техніків 

Гримайлівської ОТГ, за створення фотографії"Жоржина" в номінації "Флора і 

фауна"; 



 

 

- Авдієвка Олександра – вихованця Гримайлівської станції юних техніків 

Гримайлівської ОТГ, за створення фотографії "Осінній листочок" в номінації 

"Експериментальне фото"; 

- Швець Віталіну – вихованку Козівського будинку дитячої та юнацької 

творчості "Юність" Козівської селищної ради, за створення фотографії "Завзятий 

танцюрист" в номінації "Національно-патріотичне фото"; 

- Перейму Богдана – вихованця Перемилівської гімназії Хоростківської 

міської ради, за створення фотографії "Разом до Перемоги!" в номінації 

"Безбар'єрність". 

 

 

Друга вікова категорія (15-18 років) 

Дипломом І ступеня 

 

 

- Бончука Олександра – студента Галицького фахового коледжу імені 

В'ячеслава Чорновола, за створення фотографії "Ой ти дівчино, з горіха зерня" в 

номінації "Портрет"; 

- Гжонтковського Максима – вихованця Кременецького центру дитячої 

творчості Кременецької міської ради, за створення фотографії "Зимовий день" в 

номінації "Пейзаж"; 

- Гжонтковського Максима – вихованця Кременецького центру дитячої 

творчості Кременецької міської ради, за створення фотографії "Сніжинка" в 

номінації "Натюрморт"; 

- Дригуш Ярину – вихованку Комунального закладу Тернопільської міської 

ради "Станція юних техніків", за створення фотографії "Нехай усі війни будуть 

тільки в іграх та музеях" в номінації "Побутові або жанрові фотографії"; 

- Василя Василика – вихованця Тернопільського навчально-реабілітаційного 

центру Тернопільської обласної ради, за створення фотографії "Реальність" в 

номінації "Фото з застосуванням програми Аdobe Photoshop"; 

- Кусяк Владиславу – вихованку Комунального закладу Тернопільської 

міської ради "Станція юних техніків", за створення фотографії "Не дають спокою 

вибухи надворі" в номінації "Репортажне фото"; 

- Гжонтковського Максима – вихованця Кременецького центру дитячої 

творчості Кременецької міської ради, за створення фотографії "Краплина" в 

номінації "Макрофотографія"; 

- Бодасюка Назарія – вихованця "Станції юних техніків" Збаразької міської 

ради, за створення фотографії "Жабка – мандрівниця" в номінації "Флора і 

фауна"; 

- Паляницю Варвару – вихованку Комунального закладу Тернопільської 

міської ради "Станція юних техніків", за створення фотографії "Захист шахового 

короля" в номінації "Експериментальне фото"; 

- Бончука Олександра – студента Галицького фахового коледжу імені 

В'ячеслава Чорновола, за створення фотографії "Бо хто за що, а ми за 

незалежність" в номінації "Національно-патріотичне фото"; 



 

 

Дипломом ІI ступеня 

 

- Романюк Софію – вихованку Кременецького центру дитячої творчості 

Кременецької міської ради, за створення фотографії "Україночка" в номінації 

"Портрет"; 

- Салабай Андрія – вихованця Кременецького центру дитячої творчості 

Кременецької міської ради, за створення фотографії "Зимовий день" в номінації 

"Пейзаж"; 

- Кривко Юлію – ученицю Городищенського ліцею Козівської селищної ради 

Тернопільського району, за створення фотографії "Я люблю Україну" в номінації 

"Пейзаж"; 

- Лукіян Вікторію – вихованку Тернопільського обласного комунального 

центру науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді, за створення 

фотографії "Великий капелюх" в номінації "Натюрморт"; 

- Кучму Олександра – вихованця Комунального закладу Тернопільської 

міської ради "Станція юних техніків", за створення фотографії "Кожне покоління 

має свої цінності" в номінації "Побутові або жанрові фотографії"; 

- Лукіян Вікторію – вихованку Тернопільського обласного комунального 

центру науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді, за створення 

фотографії "Озеро зі сталі" в номінації "Фото з застосуванням програми Аdobe 

Photoshop"; 

- Лукіян Вікторію – вихованку Тернопільського обласного комунального 

центру науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді, за створення 

фотографії "Залишок затишку" в номінації "Репортажне фото"; 

- Гонту Мар'яну – вихованку Кременецького центру дитячої творчості 

Кременецької міської ради, за створення фотографії "Колосок" в номінації 

"Макрофотографія"; 

- Кучму Олександра – вихованця Комунального закладу Тернопільської 

міської ради "Станція юних техніків", за створення фотографії "Невже таким 

бачить майбутнє ворог" в номінації "Експериментальне фото"; 

- Кусяк Владиславу – вихованку Комунального закладу Тернопільської 

міської ради "Станція юних техніків", за створення фотографії "Весна душі сумної 

пори" в номінації "Національно-патріотичне фото"; 

 

Дипломом ІII ступеня 

- Бончука Олександра – студентку Галицького фахового коледжу імені 

В'ячеслава Чорновола, за створення фотографії "Мавчина весна" в номінації 

"Портрет"; 

- Данчака Данила – вихованця Тернопільського обласного комунального 

центру науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді, за створення 

фотографії "В невідоме" в номінації "Пейзаж"; 

- Феру Ігоря – вихованця Тернопільського обласного комунального центру 

науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді, за створення 

фотографії "Ранкові колії" в номінації "Пейзаж"; 



 

 

- Лукіян Вікторію – вихованку Тернопільського обласного комунального 

центру науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді, за створення 

фотографії "Яскраве маскування" в номінації "Натюрморт"; 

- Лукіян Вікторію – вихованку Тернопільського обласного комунального 

центру науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді, за створення 

фотографії "Інопланетянин" в номінації "Побутові або жанрові фотографії"; 

- Вовчок Софію – вихованку Кременецького центру дитячої творчості 

Кременецької міської ради, за створення фотографії "Захисники України" в 

номінації "Фото з застосуванням програми Аdobe Photoshop"; 

- Феру Ігоря – вихованця Тернопільського обласного комунального центру 

науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді, за створення 

фотографії "Шлях до сонця" в номінації "Репортажне фото"; 

- Данчака Данила – вихованця Тернопільського обласного комунального 

центру науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді, за створення 

фотографії "Пелюстки" в номінації "Макрофотографія"; 

- Матвійчук Аліну – вихованку Бучацького центру дитячої та юнацької 

творчості "Сузір'я", за створення фотографії "Ранкова роса" в номінації 

"Макрофотографія"; 

- Салабая Андрія – учня Городищенського ліцею Козівської селищної ради 

Тернопільського району, за створення фотографії "Квіти в ночі" в номінації 

"Флора і фауна"; 

- Лукіян Вікторію – вихованку Тернопільського обласного комунального 

центру науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді, за створення 

фотографії "Цар села" в номінації "Флора і фауна"; 

- Гжонтковського Максима – вихованця Кременецького центру дитячої 

творчості Кременецької міської ради, за створення фотографії "У круговерті" в 

номінації "Експериментальне фото"; 

- Кривко Юлію – ученицю Городищенського ліцею Козівської селищної ради 

Тернопільського району, за створення фотографії "Свічки для військових" в 

номінації "Національно-патріотичне фото". 

  



 

 

Додаток 2  

до наказу ТОКЦНТТШУМ 

 

 № 78  від 26.10.2022р. 

    

Список нагороджених команд-призерів обласного етапу Всеукраїнського 

конкурсу робіт юних фотоаматорів "Моя Україно!" 

 

 

 

Дипломом І ступеня 

Тернопільську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №13 імені Андрія Юркевича. 

 

Дипломом ІI ступеня 

Кременецький центр дитячої творчості Кременецької міської ради. 

 

Дипломом ІII ступеня 

Комунальний заклад Тернопільської міської ради "Станція юних техніків" 

  



 

 

Додаток 3  

до наказу ТОКЦНТТШУМ 

 

 № 78  від 26.10.2022р. 

 

 

Список керівників, які підготували команди-призери обласного  

етапу Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів "Моя Україно!" 

нагороджених грамотами ТОКЦНТТШУМ 

 

 

- Наталія Попович – керівник гуртків Тернопільського обласного 

комунального центру науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді; 

- Юрій Деревінський – керівник гуртків Кременецького районного центру 

дитячої творчості Кременецької міської ради; 

- Юрій Тимошенко – керівник гуртків Кременецького районного центру 

дитячої творчості Кременецької міської ради; 

- Андрій Чубатий – керівник гуртків Комунального закладу Тернопільської 

міської ради "Станція юних техніків". 

 

 

 

Директор Йосиф КОХАН 

 


