
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

16.10.2020                         Харків № 118 

 

Про результати проведення 

обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу 

робіт юних фотоаматорів «Моя 

Україно!» (заочного) 

 

Відповідно до cтатті 8 Закону України «Про позашкільну освіту», плану 

роботи Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» на 2020 рік, рішення журі обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!» 

(заочного),  

 

н а к а з у ю: 

 

1. ВИЗНАЧИТИ переможців, призерів та учасників, які отримали високі 

оцінки журі, обласного етапу Всеукраїнського конкурсу робіт юних фото- 

аматорів «Моя Україно!» (далі – Конкурс).   

2. ЗАТВЕРДИТИ список переможців та призерів Конкурсу для участі у 

фінальному етапі (додаток 1).  

3. ЗАТВЕРДИТИ список учасників обласного етапу Конкурсу, які 

отримали високі оцінки журі (додаток 2). 

4. ВІДЗНАЧИТИ учасників обласного етапу Конкурсу, які в номінаціях 

посіли перші, другі і треті місця, дипломами Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості», відповідно -  

I, II і III ступенів. 

5. ВІДЗНАЧИТИ учасників обласного етапу Конкурсу, які в номінаціях 

показали високі результати, подяками Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості».  

6. Інформацію про результати проведення обласного етапу конкурсу 

довести до відома керівників закладів загальної середньої та позашкільної 

освіти Харківської області. 

7. КОНТРОЛЬ за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора з виховної роботи Тетяну КУРУКІНУ.  
 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
 

З наказом ознайомлені: Курукіна Т.І. 
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Додаток 1 

до наказу Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої 

та юнацької творчості» 

16.10.2020 № 118 

 

Список 

переможців та призерів обласного етапу Всеукраїнського конкурсу робіт юних 

фотоаматорів «Моя Україно!» (заочного) 
 

Номінація «Портрет» 

вікова категорія 10-14 років 

І місце КУБИШКІНА Євгенія - вихованка Красноградського районного 

центру дитячої та юнацької творчості 

Красноградської районної ради Харківської 

області, за роботу «Дзеркало душі» (керівник - 

Н.В. Хомович) 

ІI місце ШУТЬКО Мілана - вихованка Підлиманської ЗОШ І-ІІ ст. - філії 

ООЗ "Борівська ЗОШ І-ІІІ ст Борівської 

районної ради Харківської області ім. Героя 

Радянського Союзу В.С. Колісника",                   

за роботу     «Щасливе дитинство»                              

(керівник – С.П. Чувпило) 

ІII місце БАЛЛА Анжеліка 

 

 

 

ВІХТІНСЬКА Віталіна 

 

 

- вихованка Сахновщинського будинку дитячої 

та юнацької творчості Сахновщинської 

районної ради Харківської області, за роботу 

«Кульбаба» (керівник – Л.І. Мокрій) 

- вихованка Районного центру дитячої та 

юнацької творчості Харківської районної ради 

Харківської області, за роботу «Креативний 

карантин» (керівник – Л.М. Віхтінська) 

вікова категорія 15-18 років 

I місце СЕМЯН Михайло 

 

- вихованець Красноградського районного 

центру дитячої та юнацької творчості 

Красноградської районної ради Харківської 

області, за роботу «Український колорит» 

(керівник - Т.В. Маслова) 

ІІ місце КОЖЕВНИК Софія - вихованка Лозівського Будинку дитячої та 

юнацької творчості Лозівської районної ради 

Харківської області, за роботу «Слобожаночка» 

(керівник – О.В. Коновалова) 

III місце 

 

 

 

 

 

 

ВЕЛІГУР Андрій 

 

 

 

БАРКАР Микита 

 

 

- вихованець Комунального закладу освіти 

«Олексіївський ліцей» Первомайської районної 

державної адміністрації Харківської області, за 

роботу «Загадкова» (керівник – О.О. Маслова) 

- вихованець Комунального закладу «Станція 

юних техніків №3 Харківської міської ради», за 

роботу «Краса буває різною» (керівник –       

С.П. Дудко) 
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III місце 

 

 

ШЕСТАЛЮК Валентина 

 

 

 

- вихованка Новонадеждинська ЗОШ І – ІІІ 

ступенів Близнюківської районної ради 

Харківської області, за роботу «Рідне земле 

моя…» (керівник – Н.В. Мирошніченко) 

Номінація «Пейзаж» 

вікова категорія 10-14 років 

I місце РУМ’ЯНЦЕВ Георгій  - вихованець Безлюдівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Харківської районної ради 

Харківської області, за роботу «Пейзаж на лузі» 

(керівник – М.О. Кравченко) 

II місце ПРОНЬ Єлизавета 

 

 

 

ЧЕРНЯЄВ Станіслав 

- вихованка Гришівського НВК 

Сахновщинської районної ради Харківської 

області, за роботу «Зимова краса» (керівник – 

К.С. Буханченко) 

- вихованець Комунального закладу 

«Печенізький центр дитячої та юнацької 

творчості» Печенізької районної ради 

Харківської області, за роботу «Осіння 

позолота»  (керівник – М.В. Корнейко) 

III місце МЕЖЕРИЦЬКИЙ Максим - вихованець Коломацького ліцею імені Героя 

Радянського Союзу І. Є. Єгорова Коломацької 

селищної ради Коломацького району 

Харківської області, за роботу «Ліс» (керівник –                     

С. Межерицька) 

 СЕМЕНЕЦЬ Ірина   - вихованка Комунального закладу 

«Дергачівський ліцей №2» Дергачівської 

районної ради Харківської області, за роботу 

«Повний місяць» (керівник – А.Ф. Семенець) 
вікова категорія 15 – 18 років 

I місце ВІЛІГУР Андрій - вихованець Комунального закладу освіти 

"Олексіївський ліцей" Первомайської районної 

державної адміністрації Харківської області, за 

роботу «Дивись уважніше» (керівник –          

О.О. Маслова) 

II місце БОРОДІНА Катерина - вихованка Комунального закладу 

"Миколаївський ліцей Старовірівської сільської 

ради Нововодолазького району Харківської 

області", за роботу «Світанок» (керівник –     

Т.О. Кущова) 

III місце РИБАЛКО Олександра - вихованка Дворічанського Центру дитячої та 

юнацької творчості Дворічанської районної 

ради Харківської області, за роботу «Крейдяні 

схили» (керівник - Л.В. Бабай) 

 

Номінація «Натюрморт» 
вікова категорія 10-14 років 

I місце 

 

 

 

СКІЧКО Марія  

 

 

 

- вихованка Красноградського районного 

центру дитячої та юнацької творчості 

Красноградської районної ради Харківської 

області, за роботу «Натюрморт з грушею» 

(керівник - О.М. Гончарова) 
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I місце СЕЛЕЦЬКИЙ Богдан   

                  

- вихованець Комунального закладу «Станція 

юних техніків №3 Харківської міської ради», за 

роботу «Інструменти справжнього чоловіка» 

(керівник – С.П. Дудко) 

ІІ місце БЛАГАЯ Крістіна 

 

- вихованка Липецької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів імені П.В. Щепкіна Харківської 

районної ради Харківської області, за роботу 

«Затишок» (керівник – Л.М. Віхтінська) 

III місце РЕБРОВА  Анна - вихованка Комунального закладу 

"Печенізький центр дитячої та юнацької 

творчості" Печенізької районної ради 

Харківської області, за роботу «Смакота»  

(керівник – М.В. Корнейко) 

вікова категорія 15-18 років 

I місце переможців не визначено 

 

 

ІІ місце ТКАЧЕНКО Анна 

 

- вихованка Сахновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№2 Сахновщинської районної ради Харківської 

області, за роботу «Осіння смакота» (керівник – 

О.Ю. Каніболоцька)  

ІІІ місце ЧЕРКАСОВА Вікторія  

 

- вихованка Дворічанського Центру дитячої та 

юнацької творчості Дворічанської районної 

ради Харківської області, за роботу «Сонячні 

груші» (керівник – Л.В. Бабай)  

                        

                           Номінація «Побутові або жанрові фотографії» 
вікова категорія 10-14 років 

I місце ДАНІЛОВА Марія - вихованка Комунального закладу «Станція 

юних техніків №3 Харківської міської ради», за 

роботу «Шукаю людину» (керівник –             

С.П. Дудко) 

II місце БУТОВИЧ Максим - вихованець Сахновщинської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 

Сахновщинської районної ради Харківської 

області, за роботу «Знайдіть мене» (керівник – 

Т.А. Грицай) 

II місце ТАТАРЕНКО  Ярослав - вихованець Дворічанського Центру дитячої та 

юнацької творчості Дворічанської районної 

ради Харківської області, за роботу «Азартне 

змагання»  (керівник - Л.В. Бабай)  

III місце МЕЖЕРИЦЬКИЙ Максим - вихованець  Коломацького ліцею імені Героя 

Радянського Союзу І. Є. Єгорова Коломацької 

селищної ради Коломацького району 

Харківської області, за роботу «Автобус»             

(керівник – С. Межерицька) 
 
вікова категорія 15-18 років 

I місце ВАЩЕНКО Юлія - вихованка Краснокутського центру дитячої та 

юнацької творчості Краснокутської районної 

ради Харківської області, за роботу «Україна в 

серці» (керівник – Т.О. Кулік) 
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II місце ЛІПЧАНСЬКА Мілена - вихованка Комунального закладу 

«Вільшанський ліцей» Дергачівської районної 

ради Харківської області, за роботу «Ой, та на 

Івана, та на Купала я вінок заплітала...» 

(керівник – В.М. Курилко) 

 

                Номінація «Фото з застосуванням програми Аdobe Photoshop» 
вікова категорія 10-14 років 

I місце СЕЛЕЦЬКИЙ Богдан - вихованець Комунального закладу «Станція 

юних техніків №3 Харківської міської ради», за 

роботу «Віражі» (керівник – С.П. Дудко) 

ІІ місце переможців не визначено  

ІІІ місце переможців не визначено  

 

вікова категорія 15-18 років 

I місце ВЕЛІГУР Андрій - вихованець Комунального закладу освіти 

«Олексіївський ліцей Первомайської районної 

державної адміністрації Харківської області», за 

роботу «Кохання не старіє» (керівник –         

О.О. Маслова) 

ІІ місце ІБРАГІМОВА Діана 

 

 

- вихованка Комунального закладу «Станція 

юних техніків №3 Харківської міської ради», за 

роботу «Самотня лілея» (керівник –                   

І.В. Пархоменко) 

ІІІ місце -переможців не визначено 

 

 

Номінація «Архітектура» 
вікова категорія 10-14 років 

I місце ПЧЕЛОВ Владислав - вихованець Комунального закладу 

«Валківський районний Будинок дитячої та 

юнацької творчості Валківської районної ради 

Харківської області», за роботи «Дорогою до 

святинь» (керівник - С.І. Оспіщева) 

IІ місце ЯКОВЛЕВ Ігор - вихованець Первомайського районного 

Будинку дитячої та юнацької творчості 

Первомайської районної державної 

адміністрації Харківської області, за роботу 

«Льова у Львові» (керівник - Н.В. Марухіна) 

IІІ місце ПЕЧЕНА Юлія - вихованка  Борівського будинку дитячої та 

юнацької творчості Борівської районної рали 

Харківської області, за роботу «Мій улюблений 

парк» (керівник – А.В. Печений) 

   

вікова категорія 15-18 років 

I місце переможців не визначено  

IІ місце БАРКАР Микита - вихованець Комунального закладу «Станція 

юних техніків №3 Харківської міської ради», за 

роботу «Будинок з еркером» (керівник –        

С.П. Дудко) 

ІІІ місце переможців не визначено 
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                                       Номінація «Репортажне фото» 
 

вікова категорія 10-14 років 

I місце МАРУХІН Ярослав - вихованець Первомайського районного 

Будинку дитячої та юнацької творчості 

Первомайської районної державної 

адміністрації Харківської області, за роботу 

«Спортивна родина» (керівник –                     

Л.М. Яковлева) 

IІ місце ГОРОБЧЕНКО Марія  - вихованка Дворічанського Центру дитячої та 

юнацької творчості Дворічанської районної 

ради Харківської області, за роботу «Друзі» 

(керівник –             Л.В. Бабай) 

IІI місце ГОРОХОВА Єлизавета - вихованка Красноградського районного 

центру дитячої та юнацької творчості 

Красноградської районної ради Харківської 

області, за роботу «Хочу бути журналістом» 

(керівник – О.І. Лабковська) 

вікова категорія 15-18 років 

I місце ВАЩЕНКО Юлія - вихованка Краснокутського центру дитячої та 

юнацької творчості Краснокутської районної 

ради Харківської області, за роботу 

«Фотографія поза фокусом» (керівник –          

Т.О. Кулік) 

I місце СИДОРЕНКО Катерина - вихованка Комунального закладу «Станція 

юних техніків №3 Харківської міської ради», за 

роботу «Осіння прогулянка» (керівник –        

Н.В. Плугатарьова) 

IІ місце переможців не визначено  

IІІ місце переможців не визначено 

 

 

                                    Номінація «Мікрофотографія» 
вікова категорія 10-14 років 

I місце СЕМЕНЕЦЬ Ірина - вихованка Комунального закладу 

«Дергачівський ліцей №2» Дергачівської 

районної ради Харківської області, за роботу 

«Повний місяць» (керівник – А.Ф. Семенець) 

II місце РЕБРОВА Анна - вихованка Комунального закладу 

"Печенізький центр дитячої та юнацької 

творчості" Печенізької районної ради 

Харківської області, за роботу «Мумії», 

(керівник – М.В. Корнейко) 

IIІ місце ХОЛОД Софія 

 

 

 

ШЕЛЕСТОВА Юлія 

- вихованка Районного центру дитячої та 

юнацької творчості Харківської районної ради 

Харківської області, за роботу «Палітра осені» 

(керівник – Л.М. Віхтінська) 

- вихованка Комунального закладу «Станція 

юних техніків №3 Харківської міської ради», за 

роботу «Мікросвіт» (керівник – С.П. Дудко) 
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вікова категорія 15-18 років 

I місце РИБАЛКО Олександра - вихованка Дворічанського ліцею 

Дворічанської районної ради Харківської 

області, за роботу «Осінь-художник»(керівник - 

Л.В. Бабай) 

II місце РИБАЛКА Олександра - вихованка Дворічанського ліцею 

Дворічанської районної ради Харківської 

області, за роботу «Коник снідає» (керівник - 

Л.В. Бабай) 

III місце БОНДАРЕНКО Артем - вихованець Комунального закладу «Станція 

юних техніків № 1 Харківської міської ради», за 

роботу «Провісники весни» (керівник –           

І.В. Пархоменко) 

 

Номінація «Флора і фауна» 
вікова категорія 10-14 років 

I місце ДІДЕНКО Дар’я  

 

 

 

СЕМЕНЕЦЬ Ірина 

- вихованка Дворічанського Центру дитячої та 

юнацької творчості Дворічанської районної 

ради Харківської області, за роботу 

«Несподівана зустріч» (керівник - Л.В. Бабай) 

- вихованка Комунального закладу 

«Дергачівський ліцей №2» Дергачівської 

районної ради Харківської області, за роботу 

«Погляд ящірки» (керівник – А.Ф. Семенець) 

II місце ПУЛЯЄВА Єва - вихованка Комунального закладу «Станція 

юних техніків № 1 Харківської міської ради», за 

роботу «Курчатко» (керівник -  І.Ю. Ткаченко) 

IIІ місце БІДЕНКО Світлана - вихованка Комунального закладу "Станція 

юних техніків №3 Харківської міської ради", за 

роботу «Жук-олень» (керівник –                      

Н.В. Плугатарьова); 

III місце РУМ’ЯНЦЕВ Георгій      - вихованець Безлюдівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Харківської районної ради 

Харківської області, за роботу «Ранок у лісі» 

(керівник – М.О. Кравченко) 

 

вікова категорія 15-18 років 

I місце ЛІСНЯК Аліна - вихованка Комунального закладу освіти 

"Біляївський ліцей Первомайської районної 

державної адміністрації Харківської області", за 

роботу «Сонце у руках» (керівник -                

Т.М. Колошук)  

II місце БАКАНОВА  Єлизавета - вихованка Комунального закладу 

«Печенізький центр дитячої та юнацької 

творчості» Печенізької районної ради 

Харківської області, за роботу «Життя без 

води» (керівник –         М.В. Корнейко) 

III місце переможців не визначено 
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Номінація «Експериментальне фото» 
вікова категорія 10-14 років 

I місце 

 

ІІ місце 

переможців не визначено 

 

переможців не визначено 

 

 

ІІІ місце КАЛМИКОВА Валерія           - вихованка Комунального закладу     

«Харківська спеціальна школа №6" Харківської 

обласної ради», за роботу «На шляху до мрії.       

Черпаємо натхнення – рівняємося на наших            

(Ягупова А.О. – капітан збірної України з 

баскетболу)!» 

вікова категорія 15-18 років 

I місце 

 

ІІ місце 

 

 

 

ІІІ місце 

переможців не визначено 

 

ВЕЛІГУР Андрій 

 

 

 

переможців не визначено 

 

 

  

 

- вихованець Комунального закладу освіти 

«Олексіївський ліцей Первомайської районної 

державної адміністрації Харківської       

області»,  за роботу «Після дощу»                                

(керівник – О.О. Маслова) 
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Додаток 2 

до наказу Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої 

та юнацької творчості» 

16.10.2020 № 118 
 

Список 

учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів 

«Моя Україно!» (заочного), які отримали високі оцінки журі 
 

№ 

з/п Учасники Заклад освіти 

Номінація, 

назва роботи 

1 Петрова 

Альона 

Комунальний заклад «Печенізький центр дитячої 

та юнацької творчості» Печенізької районної ради  

Портрет,  робота 

«Сонячний 

настрій» 

2 Федорчук 

Валерія 

Комунальний заклад «Зачепилівський будинок 

дитячої та юнацької творчості»   

Зачепилівської селищної ради Зачепилівського   

району  

Репортажне фото, 

робота «Павутиння 

– перша ознака 

осені» 

3 Коробка 

Анна 

Красноградський районний центр дитячої та 

юнацької творчості Красноградської районної ради 

Харківської області 

Мікрофотографія, 

 робота «Царівна-

жаба» 

4 Вепрецька 

Валентина 

Пархомівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Краснокутської районної ради Харківської області 

Натюрморт, робота 

«Барви осені» 

5 Шпортко 

Софія 

Первомайський районний Будинок дитячої та 

юнацької творчості Первомайської районної 

державної адміністрації Харківської області 

Флора і фауна, 

робота «Рижик на 

моєму подвір’ї» 

6 Федорчук 

Валерія 

Комунальний заклад «Зачепилівський будинок 

дитячої та юнацької творчості» Зачепилівської 

селищної ради Зачепилівського району 

 Харківської області  

Флора і фауна, 

робота «Вірні 

друзі» 

7 Кущова 

Анастасія 

Комунальний заклад «Миколаївський ліцей 

Старовірівської сільської ради Нововодолазького 

району Харківської області» 

Флора і фауна, 

робота «Весняні 

равлики» 

8 Гуляєва Єва Комунальний заклад «Станція юних техніків №1 

Харківської міської ради»  

Флора і фауна, 

робота «Лілея» 

9 Семененко 

Владислава 

Краснокутський центр дитячої та юнацької 

творчості Краснокутської районної ради 

Харківської області 

Пейзаж,  робота 

«Світ моїми очами» 

10 Гурова 

Каріна 

Добровільська  загальноосвітня школа                       

І-ІІІ ступенів Близнюківської районної ради 

Харківської області 

Пейзаж,  робота 

«Моя маленька 

Батьківщина» 

11 Гатаулліна 

Дар’я 

Комунальний заклад «Миколаївський ліцей 

Старовірівської сільської ради Нововодолазького 

району Харківської області» 

Пейзаж,  робота 

«Мальовничі 

Карпати» 



 10 

12 Тітов Родіон Будинок дитячої та юнацької творчості Борівської 

районної ради Харківської області 

Пейзаж,  робота 

«Моя маленька 

Батьківщина» 

13 Ячевський 

Денис 

Зачепилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Зачепилівської селищної ради Зачепилівського 

району Харківської області 

Пейзаж,  робота 

«Літній вечір. 

Сонячне проміння 

додала свої фарби» 

14 Лісняк 

Маргарита 

Комунальний заклад «Катеринівський ліцей 

Сахновщинської районної ради Харківської 

області» 

Побутові або 

жанрові фотографії, 

робота «Як та 

квіточка» 

15 Іващенко 

Катерина 

Комунальний заклад освіти «Біляївський ліцей 

Первомайської районної державної адміністрації 

Харківської області» 

Побутові або 

жанрові фотографії, 

робота «Як на Івана 

тай на Купала» 

16 Бутович 

Максим 

Сахновщинська загальноосвітня школа                      

І-ІІІ ступенів №2 Сахновщинської районної ради 

Харківської області 

Побутові або 

жанрові фотографії, 

робота «Щедрий 

урожай» 

17 Довженко 

Антоніна 

Гутянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Богодухівської районної ради Харківської області 

Побутові або 

жанрові фотографії, 

робота «Мої 

улюблені соняхи» 

18 Вовк Кіра Красноградський районний центр дитячої та 

юнацької творчості Красноградської районної ради 

Харківської області 

Архітектура, 

робота, робота 

«Красноградська 

міська рада в 

променях сонця» 
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Додаток 3 

до наказу Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої 

та юнацької творчості» 

16.10.2020 № 118 

 

Інформація 

про результати проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу робіт 

юних фотоаматорів «Моя Україно!» (заочного) 

 

 

Відповідно до cтатті 8 Закону України «Про позашкільну освіту», плану 

роботи Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» на 2020 рік, рішення журі обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!» (протокол 

від 09.10.2020), враховуючи лист Українського державного центру 

позашкільної освіти від 07.09.2020 №09-03 про проведення Всеукраїнського 

конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!» (заочний) з метою 

залучення вихованців до світу творчості, задоволення їх потреб у творчій 

самореалізації та підтримці обдарованої молоді з 05 по 09 жовтня 2020 року на 

базі Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості»  відбувся обласний етап Всеукраїнського конкурсу робіт юних фото- 

аматорів «Моя Україно!» (заочний) (далі – Конкурс).  

У Конкурсі взяли участь учні закладів загальної середньої освіти, 

вихованці закладів позашкільної освіти з 32 районів (міст), 16 об’єднаних 

територіальних громад Харківської області, а також 4 районів міста Харкова. 

Усього на Конкурс представлено 224 творчих робіт. До складу журі були 

залучені: заступник директора з виховної роботи Тетяна Курукіна, завідувач 

спортивно-технічного відділу Євгеній Лихошерст, завідувач відділу туризму, 

краєзнавства та спорту Олег Чередніченко, керівник гуртка «Спортивне 

підводне фотографування» Володимир Кушнір, керівник гуртка «Юні 

фотоаматори» Олег Шишков, технік-оператор з оптичного устаткування Вадим 

Болдурат. Конкурсні фотороботи оцінювалися за такими критеріями: новизна 

та сучасність матеріалу, технічна складність, художнє оформлення, виконавча 

майстерність, ступінь емоційного впливу, загальне художнє враження та 

творчий підхід до використання технічних засобів.  

Були визначені призери у 10-ти номінаціях фотоконкурсу за двома 

віковими категоріями. За результатами обласного етапу Конкурсу  

переможцями стали 57 учасників. 

За рішенням журі роботи переможців та призерів будуть надіслані на 

Всеукраїнський (фінальний) етап конкурсу до міста Києва. 

 

Директор        Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
 


