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ДЕПАРТАI\4ЕНТ ОСВIТИ I НАУКИ
дошtъкш;l оьлдсний цЕнтр тЕхнIчноi творчостI дtтвй та

юнАцтвА

нАкАз

м. Слов'янськ

Про пiдсумки проведення
обласного етаrrу ВсеукраТЕського
конкурсу робiт юних фото
та вiдео aMaTopiB
<Моя УкраIно!> (заочний)

На викОнаннЯ наказУ директора департаменту освiти i науки ,ЩонецькоТ

облдержадмiнiстрацii вiд 04.01 .2019 J\ъ 4/163-19 ОЩ <Про затвердження Плану

обласних органiзацiйно-масових заходiв з дiтьми та учнiвською молоддю на

20]j piK (за основними напрямами позашкiльноi освiти)>, згiдно з Положенням

,rро В".УкраiнсьКий фестИваJIЬ дитячоi та юнаЦькоi твОрчостi <Чистi роси))
вiд 09.08.2002 J\Ъ 457 та наказу МОН Украiни вiд 19.05.2015 JФ 540 <ПРО

внесеннЯ змiН до ПолоЖеннЯ про ВсеУкраiнський фестиваJIь дитячоi та юнацькоТ

творчосТi <Чистi роси), заресстрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни
вiд 03.0б.2015 J{s 644127089, Щонецъким обласним центром технiчноТ творчостi

дiтей та юнацТва у перiод з 09 по 20 вересня 2019 року у м. Слов'янськ на базi

.Щонецького обласного центру технiчноi творчостi дiтей та юнацтва булО

проведено обласний етап ВсеукраТнського конкурсу робiт юних фото та вiдео

aMaTopiB <<Моя Украiно!> (заочний) (далi - Конкурс), який проводився з метою

стимулювання творчого, iнтелектуаJIьного, духовного розвитку лiтей та юнацтва

та пiдвищення ролi фото та вiдео aMaTopiB у хуложньо-естетичному вихованнi

пiдростаючого поколiння.
На Конкурс було подано 119 фоторобiт та 13 вiдеоробiт вихованцiв закладiВ

позашкiльноi освiти та загаJIъноосвiтнiх навчальних закJIадiв MicT i районiв
областi.

Журi КонкурСу вiдзнаЧило рiзноманiтнiсть робiт вихованцiв.
Вiдповiдно до умов проведення Конкурсу та на пiдставi рiшення журi

НАКАЗУЮ:

1. Нагородити дипломами ,щонецъкого обласного центру технiчнот

творчостi дiтей та юнацтва переможцiв та призерiв фотоконкурсу обласного
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- Щипломом I ступеня:
АрнаутОва Лева, вихованЦя <НароДногО художнъого колективу) студii ТБ i

пресИ <<Рожевий слон>> Щентру дитячоi та юнацькоi творчостi Щобропiлъськоi
MicbKoi ради,Щонецькоi областi, за роботу <Син шахтарсъкоi землi>>;

Бакшееву Софiю, вихованку ryртка <<художня фотографiл комун€tльного
закjIаду <Станцiя юних TexHiKiB м. Слов'янська)) !онецькоi Ъбластi, за роботу
<<Якого розмiру BcecBiT?>;

IсраiловУ ЛюдмилУ, вихованку гуртка <<Початкове технiчне моделювання>)
СТаНЦii ЮНИХ TexHiKiB вiйськово-цивiльноi адмi"iстрацii MicTa торецьк
,Щонецькоi областi, за роботу <Смачного);

КолокоЛьцевУ Анастасiю, вихованку гуртка <Технiчний дизайн>>
.ЩОНеЦЬКОГО ОбЛаСНОГО ЦенТру технiчноi творчостi дiтей та юнацтва,, за триптих
кЩедрi лани Украiни>;

МартиновУ Мiланiю, вихованку гуртка <<Фотоаматори) Станцii юних
технiкiв _Управлiнrrя освiти Краматорськоi MicbKoi РаДи.Щонецькоi областi, за
роботу <<Натюрморт);

матущенка Микиту, вихованця гуртка <<початкове технiчне моделювання>>
,Щонецького обласного цеЕтру технiчноi творчостi дiтей та юнацтва, за роботу
<.Щочекалися зими>);

СеровУ Анастасiю, вихованку <Народного художнъого колективр студii ТБ
i преси <<Рожевий слон>> Центру дитячоi та юнацъкоi творчостi ЩобропiлъськоI
мiсъкоТ ради.Щонецькоi областi, за серiю фото <Чотири стихii>;

СеровУ Анастасiю, вихованку кНародного художнього колективр студii ТБ
i преси <<Рожевий слон>> Центру дитячоТ та юнацькоi творчостi Щобропiльськоi
MicbKoi РадИ ЛонецьКоi обласТi, за робОту <OciHb у моiЙ РУцЬ;

Соломка IBaHa, вихованця гуртка <<Початкове технiчне моделювання)
Щонецького обласного центру технiчноТ творчостi дiтей та юнацтва, за роботу
<Щарiвна Нiч>;

Пархоменко Щарину, вихованку гуртка кВиготовлення cyBeHipiB>
ЩонецькОго облаСногО центру технiчноi творчостi дiтей та юнацтва) заробоry
<Щарiвна Либiдь>;

СорокУ Тимура, вихованця гуртка <<Виготовлення cyBeHipiB>> !онецького
обласного центру технiчноi творчостi дiтей та юнацтва, за роботу <<Клестерн,
м. Зальцбург);

СтрельцОву УляНу, вихованку гуртка <Моделювання iграшок-сувенiрiв>
.Щонецького обласного центру технiчноi творчостi дiтей ,u."uцrва, за роботу <Д
хто бачив як KBiTHe банан?>;

CyiHy Вiолетту, вихованку гуртка <<Виготовлення cyBeHipiB> Станцii юних
TexHiKiB вiйськово-цивiльноi адмiнiстрацiТ MicTa Торецьк Щонецькоi областi, за
роботу <Брюховичи);
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TaTapiHoBy KapiHy,r 4rcrРJtluбY KaPlHY, ВИХОВаНКУ СОнячноi загаJIьноосвiтньоi
школи I- Ш ступенiв Волновасъкоi районноi Ради !онецъкоi областi, за роботу<<Загадкова посмiшка>> ;

тураносову Марiю, вихованку гуртка <образотворче мистецтво) закладу
загаJIъноi середньоi освiти I-III ступенiв J\b 9 вiйсъкозq-цивiлъноТ адмiнiсrрацii
мiстаТорецьк Щонецъкоi областi, за роботу (А секунди летятъ...>;

ШаталоВу Анастасiю, вихОванку гуртка <ПочаЬкове технiчне моделювання))
ЩонецькОго облаСногО центру технiчЙ творчостi дiтей ,u lo"ur, ва, зароботу
<Щякую, дуже смачно ! >>;

Шмарiну елизавету, вихованку гуртка <<Гелiос>>

СонячноТ

роботу
палацу дитячоi та юнацькоТ творчостi, за
Святогiрськ));

Щонецького обласного
<<Скит Ycix Святих,

яремкевича Щениса, вихованця гуртка <сучасник>> Мангушського
районного центру дитячоi творчостi ,Цонецькоi областi, за роботу <<ГероямСлава!>; -) ---

ЯремчуКа олексiЯ, виховаНця <Народного художнього колективу) студii ТБi преси кРожевий слон>> I_{eHTpy дитячоi та юнацъкоi творчостi !обропiльськоiMicbKoi Ради Щонецькоi областi, за роботу <Нарештi 
"iд"уЁrпЪrr.

- Щипломом II ступеня:
Александренка Олександра, вихованця ryртка <<початкове технiчне

моделюВання)- ЩонетIького обласного центрУ технiчноТ творчостi дiтей таюнацтва, за роботу (Мiй Святогiрськ - моя душа);
Бондаренка Щанила, вихованця гуртка <<Сучаснию> Мангушського

районного центру дитячоi творчостi Щонецькоi областi, за роботу кКобзар>;
Горносталя IBaHa, вихованця гуртка <L{ифрова фотЪграфiл !онецькогообласноГо центрУ технiчнОi творчоСтi дiтеИ ,u'."Ъцrва, за роботУ <BipHi Лрузi>;ГриценяК Полiну, вихованкУ гуртка <Веселка>> nory*run"*ro- закладу\_ <волноваський районний будинок дитячот та юнацькоi творчостi> Волноваськоi

районноi ради ЩонецькоТ областi, за роботу <Шедеври архiЪектури>;
Щанiльченка Микиту, вихованця гуртка <Фотоаматори)) Станцii юнихTexHiKiB УПРаВЛiННЯ ОСВiТИ KpaMaTop."ooi'MicbKoT ради fiонецькоi областi, за

роботу (Мiй пiвник>; - Д

журавську Христину, вихованку гуртка <<початкове технiчне
МОДеЛЮВаННЯ)) СТаНЦii ЮНИХ TexHiKiB вiйськово-цивiлъноi адмiнiстрацiт MicTaТорецьк ЩонецькоТ областi, за роботу <Стиль на вiки>;

Захряпу Маю, вихованку <Народного художнього колективу) студii тБ iпреси <Рожевий слон> I_{eHTpy дитячоi та юнацькоТ творчоотi ЩобропiльськоiйiськоТ ради Щонецькоi областi, за роботу <Машинiстки пiдйому>;
IсраiловУ ЛюдмилУ, вихованку гуртка <<Початкове технiчце моделювання))СТаНЦii ЮНИХ TexHiKiB вiйськово-ц""irr""оi адмiнiстрацii MicTa торецьк

ЩонетIъкоi областi, за роботу <Вiдтiнки червоного);
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Кукало Олега, вихованця ryртка <<Фото>> позашкiльного навч€UIьного

закJIадУ <Станцiя юних TexHiKiB вiддiлУ освiти Покровськоi MicbKoi РаДи
,Щонецькоi областi), за роботу <Милування мистецтвом. . .);

кулика Олександра, вихованця гуртка <технiчний дизайн>> закладу
заг€Lльноi середньоi освiти I-III ступенiв J\Гч 9 вiйськово-цивiльноi адмiнiстрацii
MicTa Торецьк Щонецъкоi областi, за роботу <<Лiсовi мешканцil>;

Кулiгiну елизавету, вихованку гуртка <<Фокус>> комун€шьного закладу
<Будинок дитячоi та юнацькоТ творчостi Калъмiусъкого району м. Марiуполя)
,Щонецькоi обдастi, за роботу <Грацiо;

логвиненка В'ячеслава, вихованця гуртка <технiчний дизайн> закладу
загаJIъноi середньоi освiти I-III ступенiв Ns 20 вiйськово-цивiльноi адмiнiстрацii
MicTa Торецък Щонецькоi областi, за роботу <осiння красуня);

малютiна,щанила, вихованця гуртка <гелiос>,щонецького обласного палацу
дитячоi та юнацькоi творчостi, за роботу <Гора кГостра> (заповiдник <<Кам'янi
Могили>);

Манюшкiну Ангелiну, вихованку гуртка <Щекоративно-прикладноi
творчостi>> районного позашкiльного закладу <<волновасъка станцiя юних
TexHiKiB>> Щонецькоi областi, за роботу <<Молодша сестричкa>>;

Масленнiкова IBaHa, вихованця гуртка <Гелiос> .Щонецького обласного
rIалацу дитячоi та юнацькот творчостi, за роботу <останнiй денъ серпня);

Махника Iгоря, вихованця <Народного художнъого колективу)) студii ТБ i
преси <Рожевий слон> Центру дитячоi та юнацькоТ творчостi ЩобропiльсъкоТ
MicbKoi ради .Щонецькоi областi, за серiю фото <<Смачного>>;

Махника Iгоря, вихованця кНародного художнього колективу) студii ТБ i
преси <<Рожевий слон>> I]eHTpy дитячоi та юнацькоi творчостi ЩобропiльсъкоТ
MicbKoT ради Щонецъкоi областi, за робоry <Променi тепла...>;

мiрошниченка Артема, вихованця гуртка <технiчний дизайн>> закладу
загальноi середньоi освiти I-III ступенiв }lb 20 вiйськово-цивiльноi адмiнiстрацii
MicTa Торецьк Щонецькоi областi, за роботу <Взя-а-а -uUIись лружно!>;

Мiрошниченко Iрину, вихованку гуртка <<Фото>> позаттткiльного навч€lJIьного
закJIадУ <<Станцiя юних TexHiKiB вiддiлУ освiти Покровськоi MicbKoi ради
Щонецькоi областi)>, за роботу nCy, чи радiсть>>;

Переясловську Щiану, вихованку Удачненськоi загаJIьноосвiтньоТ
школи I- Ш ступенiв Покровсъкоi районноi Ради ЩонецькоТ областi, за роботу
<<Разом нас багато, нас не подолати);

примак Катерину, вихованку гуртка <чарiвники) комуналъного закладу
<<волновасъкий районний будинок дитячоi та юнацькот творчостi>> Волноваськоi
районноi ради ,.Щонецькоi областi, за роботу <<Хто робить кревно, той ходитъ
певно);

реппу елизавету, вихованку гуртка <технiчний дизайн) закладу загальноi
qереднъоi освiти I-III ступенiв лГs 20 вiйськово-цивiльноi адмiнiстрацii MicTa
Торецьк.Щонецькоi областi, за роботу <Сонячна бабцп>;
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Севостьянову Анастасiю, вихованку гуртка <Народнi ремесла> районного
позашкiЛьногО закладУ <<ВолноВаська aru"цi" юниХ TexHiKiB> ,ЩонецькоТ областi,
за роботу <<Вже сонечко зiйшло>>;

СеровУ Анастасiю, вихованку кНародного художнього колективр студii ТБ
i преси <<Рожевий слон>> Щентру дитячоi та юнацькоi творчостi Щобропiльськоi
мiсъкоi ради ,.ЩонецькоТ областi, за роботу <Чаклунка);

скрипник Слизавету, вихованку навчально-виховного комплексу
<<Миролюбiвська загапьноосвiтня шкOла I-II ступенiв - дошкiльний навчальний
заклад> Покровськоi районноi Ради Щонецъкоi областi, за роботу кНам Bipa
продовжуе вiю>;

СтрельцОву УляНу, вихоВанку гуртка <<Моделювання iграттток-сувенiрiв>>
!онецькОго облаСногО центрУ технiчнОi творчоСтi дiтеЙ та юнацт"а, iu робоrу
<Карпати>;

TaTapiHoBy KapiHy, вихованку Сонячноi заг€IJIьноосвiтнъоI
школи I- III ступенiв Волноваськоi районноi ради,Щонецъкоi областi, за роботу
<Грацiйний лебiдь>;

TaTapiHoBy KapiHy, вихованку Сонячноi загыIьноосвiтнъоi
школи I_ III ступенiв Волноваськоi районноi ради,Щонецъкоi областi, за роботу
<Щарунок моря>;

ХарченКо Софiю, вихованку Олександро-Калинiвськоi фiлii I-II ступенiв
Iллiнiвсъкого опорного закладу загаJIьноi середньоТ освiти з поглибленим
вивченнЯм iнозеМних моВ IллiнiвсЬкоi сiльсЬкоi радИ Костянтинiвського району
.ЩонецькОi областi, за трипТих <<Моя сестричка-чарiвничка)> ;

Чеповську Лiзу, вихованку гуртка <<Художня фотографiя комунЕл"льного

Чеповську Лiзу, вихованку гуртка <<Художня фотографiш комунаJIъного
закладу <<Станцiя юних TexHiKiB м. Слов'янська>) [онецькоi областi, за роботу
<Крок у життя>;

ШавурсЬкогО Кирила, вихованЦя <НароДногО художнього колективу> студiI
ТБ i преси <<Рожевий слою> Щентру дитячоi та юнацькоi творчостi Щобропiльсiкоi
мiсъкоi Ради Щонецькоi областi, за роботу <<Моя професiя - шахтар!>;

ШулячеНка Iллю, вихованЦя ryртка <ТехнiчНий дизаЙн> закладу загальноi
середньОi освiти I-III ступенiв }Гч 9 вiйськово-цивiльноi адмiнiстрацii MicTa
Торецьк Щонецъкоi областi, за роботу <Подих природи);

яценко Софiю, вихованку ryртка <<мистецтво нашого народу)
комун€Lлъного закладу <<Волноваський районний будинок дитячоi та юнацькоi
творчосТЬ Волноваськоi районноi Ради Щонецъкоi областi, за роботу (В дзеркалi
води)).

- Щипломом III ступеця:
БажаН Валерiю, вихованКу гуртка <ТехнiчНиiт дмзаЙн) закладу загалъноi

середньоi освiти I-III ступенiв J\гs 20 вiйськово-цивiльноТ адмiнiстрацiТ MicTa
Торецък Щонецькоi областi, за роботу <<Святi небеса>;
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Бакшееву Софiю, вихованку гуртка <<Художня фотографiп комун€tльного
закладу <<Станцiя юних TexHiKiB м. Слов'янсъкa>) Щонецькоi областi, за роботу
<Сонячна прогулянкa>);

Бородiна Олександра, вихованця УдачненськоI загальноосвiтньоi
школи I- III ступенiв Покровськоi районноi ради Щонецькоi областi, за роботу
<Будеш, батьку, панувати, поки живуть люди);

ВолковУ Христину, вихованку Удачненсъкоi загальноосвiтньоi школи I- III

Жижому Гану, вихованку кФокус>>-trtи;к()МУ r анУ, ВихоВанкУ гуртка ((q)окус) комунЕtлъного закладу <Будинок
дитячоi та юнацькоi творчостi Кшьмiуського району м. Марiуполя>) ,Щонецькоi
областi, за роботу <Лiзы;

ХtижомУ Гану, вихованКу гуртка <<Фокус>> комун€LлЬного закладу <Будинок
дитячоi та юнацькоi творчостi Кальмiусъкого району м. Марiуполя) {онецькоi.-
областi, за роботу <Марiупольський мотив));

жукова Максима, виNованця ryртка <початкове технiчне моделювання)
,Щонецького обласного центру технiчноi творчостi дiтей та юнацтва, за робоry
<<Шлях до мистецтва>;

журавську Христину, вихованку гуртка <<початкове технiчне
моделювання> Станцii юних TexHiKiB вiйсъково-цивiлъноi адмiнiстрацii MicTa
Торецьк,Щонецькоi областi, за роботу <<Наодинцi з довiчним>;

ЗаiкУ Владиславу, вихованку гуртка <<Щекоративно-прикладноТ творчостi>>
районного позашкiлъного закладу <<Волноваська станцiя юних TexHiKiB>>
.Щонецькоi областi, за роботу <YKpaiHa cBiTaHKoBa>>;

Карбань KpicTiHy, вихованку кНародного художнього колективу> студiТ ТБ
i преси <<Рожевий слон>> Щентру дитячоi та юнацькоi творчостi Щоdропiльськоi
MicbKoT ради,Щонецъкоi областi, за роботу <В iдзерк€Lлення> ;

Колокольцеву Анастасiю, вихованку гуртка <<Технiчний дизайн>>
,Щон9цькОго облаСногО центрУ технiчнОi творчоСтi дiтеЙ та юнацтва, за роботу
<Що дають нам на обiд?>;

КотляровУ Софiю, вихованКу гуртка <<ВиготоВленнЯ cyBeHipiB>> Станцii
юниХ TexHiKiB вiйськоВо-цивiльноi адмiнiстрацii MicTa Торецьк Щонецькоi
областi, за роботу <Захiд сонця));

Леончук Дар'ю, вихованкУ гуртка <Технiчний дизайн>> Станцii юнLгх

макобрей елизавету, вихованку гуртка <художня студiо Лиманського
мiського I-{eHTpy позашкiльноi роботи Лимансъкоi MicbKoi Ради ,Щонецъкоi
областi, за роботу <Першi посмiшки весни);

медякову Софiю, вихованку гуртка <<технiчний дизайн>> Станцii юних
TexHiKiB вiйськово-цивiльноi адмiнiстрацii MicTa Торецьк .Щонецъкоi.областi, за
роботу кЗамiж на пiду>;
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Мiрошниченко Iрину, вихованку гуртка <<Фото>> позашкiльного навчальноiо

закладу <<Станцiя юних TexHiKiB вiддiлу осВiти Покровськоi MicbKoi ради
,Щонецькоi областi)l, зd роботу <<Зимова казка)>;

Науменко Анастасiю, вихованку гуртка <Клуб старшокласникiв>>
комунЕtльного позашкiлъного навч€uIьного закладу <<Районний Будинок дитячоТ
творчостi> Покровськоi районноi ради ,Щонецькоi областi, за роботу <Край
калиновий>>;

Павленко Мирославу, вихованку Удачненськоi загальноосвiтньоi
школи I- III ступенiв Покровоькоi районноi ради ,Щонецькоi областi, за роботу
<Подвiйний урожай 2019 рокр);

Паевського Михайла, вихованця гуртка <<Фотоаматори) СтанцiТ юних
TexHiKiB Управлiння освiти Краматорсъкоi MicbKoi ради Щонецькоi областi, за

роботу <<'Щень догора);
Перепелицю Настю, вихованку гуртка <<Фотоаматори>) Станцii юнихL TexHiKiB Управлiння освiти KpaMaTopcbKoi MicbKoi ради Щонецькоi областi, за

роботу <<Бабусин врожай>;
Полупанову Мирославу, вихованку ryртка <<Фотоаматори) Станцii юних

TexHiKiB Управлiння освiти Краматорськоi MicbKoi ради,Щонецькоi областi, за

роботу <Татарочка>;
Пономаренко Юлiану, вихованку гуртка <Фотоаматори) Станцii юних

TexHiKiB Управлiння освiти Краматорськоi MicbKoi ради ,Щонецькоi областi, за

роботу <Юний артилерист);
Попович Софiю, вихованку ryртка <Художня фотографiл комунального

закладу <<Станцiя юних TexHiKiB м. Слов'янська) ,ЩонецькоТ областi, за роботу
<Лiтнiй вiтерець>;

Попович Софiю, вихованку ryртка <<Художня фотографiп комун€tJIьного
закладу <Станцiя юних TexHiKiB м. Слов'янськa>) Щонецькоi областi, за роботу
кВиходь за мене!>>;

.Щiанiвськоi загаJIьноосвiтньоi
]

Реуцъку Альбiну, вихованку .Щiанiвськоi загаJIьноосвiтньоi
школи I- III ступенiв Волноваськоi районноi ради .Щонецькоi облаотi, за роботу
<Ти де? А ти де?);

Реуцьку Альбiну,
школи I- Ш ступенiв Волноваськоi районноi ради ЩонецькоI областi, за роботу
<<На ярмарку так людно i красиво...>;

Севостьянову Анастасiю, вихованку гуртка <Народнi ремесла>> районного
гlозашкiлъного закладу <<Волноваська станцiя юних TexHiKiB> Щонецькоi областi,
за роботу <Щитрусовi фантазii>;

Сергееву Сабрiну, вихованку кНародного художнього колективр студii ТБ
i преси <<Рожевий слон>> Щентру дитячоi та юнацькоi творчостi Щобропiльськоi
MicbKoi ради Щонецькоi областi, за роботу <<Слава шахтарям>;

TpiHbKa Антона, вихованця гуртка <Технiчний дизайн>> Станцii юних
TexHiKiB вiйськово-цивiлъноi адмiнiстрацii MicTa Торецьк .Щонецъкоi областi, за
роботу <Летуча миша)>;

вихованку .Щiанiвськоi загальноосвiтнъот
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Трiнъка Антона, вихованця ryртка

TexHiKiB вiйсъково-цивiльноi адмiнiстрацii
роботу <Юний кулiнар>;

арченка Максима, вихованця навч€шьно-виховного комплексу
<СергiТвська загапьноосвiтня школа I-ПI ступенiв - дошкiлъний навчалъний
заклад) Покровськоi районноi ради,.щонецькот областi, за роботу <украiна в
кожному з нас>;

.ЧебОТаРЪОВУ Алiну, вихованку гуртка <Образотворче мистецтво) закладу
загаllьноi середньоi освiти I-III ступенiв Jф 9 вiйськово-тIивiлъноi адмiнiстрацii
MicTa Торецьк ,.Щонецькоi областi, за роботу KOciHHi подарунки);

ЯВОРСЬКУ Дар'ю, вихованку гуртка <Природа крiзь призму англiйськоi
позашкiльноТ роботимови)) JIиманського мlсъкого Центру позашкiльноТ роботи Лиманськоi MicbKoi

ради Щонецькоi областi, за роботу <<Не чекали? А ось i я!>>;

Яковенко Софiю, вихованку гуртка <Учнiвське самоврядуванIuI <<Патрiот>>
навчсLльно-виховного комплексу <Пiщансъка заг€Lльноосвiтня школа
I_ Ш ступенiв - дошкiлъний навч€Lльний заклад> Покровськоi районноi Ради
,Щонецъкоi областi, за роботу <Люблю Батькiвщину)).

2. Нагородити дипломами Щонецького обласного центру технiчнот
творчостi дiтей та юнацтва переможцiв та призерiв вiдеоконкурсу обласного
етапу Всеукраiъського конкурсу робiт юних фото та вiдео aMaTopiB <<моя
УкраiЪо!> (заочний):

- Щипломом I ступеня:
Вихованчiв <Народного художнього колективу> студiТ ТБ i преси <<Рожевий

СЛОН) ЦеНтрУ дитячоi та юнацькоi творчостi !обропiльськоi MicbKoT ради
Щонецькоi областi, за колективну робоry <У щастя 4 лапи>>;

Вихованцiв <Народного художнього колективу) студii ТБ i преси <<Рожевий
слон>) L{eHTpY дитячоi та юнацькоi творчостi .Щобропiльськоi MicbKoT РаДи
!онецькот областi, за колективну роботу <лайфхак вiд Слонiв: як еконой"r"
електроенергiю>>;

вихованцiв гуртка <гелiос> Щонецького обласного палацу дитячоi та
юнацькОТ творчостi, за колективну роботу <<rЩике поле. Шлях до Свропи>>;

Мавродi Ганну, Шамлi ЛюдмилУ, вихоВанок ryртка <Сучаснию>
Манryшського районного центру дитячоi творчостi Щонецъкоi областi, за робоry
<Ромео та Щжульетта));

Сухорукова IBaHa, вихованця ryртка <Щитяча анiмацiя> Щонецъкого
обласногО центрУ технiчнОi творчостi дiтеЙ та юнацтва, ?а робоry
<Автоперегони));

Шамлi Алiну, вихованку гуртка <Мулътяшки) Мангушського районного
центрУ дитячоi творчостi ,Щонецькоi областi, за роботу <Брудний ослик>.

- Щипломом II ступеня:
вихованцiв ryртка <гелiос> ,.щонецъкого обласного палацу дитячоi та

юнацькот твоilчостi, за колективну роботу <<таемниця подарованоi книги);

<Технiчний дизайн> Станцii юних
MicTa Торецьк ,Щонецькоi областi, за

лиманського мlсъкого Центру

L

L
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IВаЩенка Владислава, вихованця гуртка <<KiHo, вiдео любителiв>> районного

позашкiЛъногО закладУ <<Волноваська станцiя юних TexHiKiB> Щонецькоi областi,
за роботу <<Мышь и котята));

МаНryшсЬкого районного центру дитячоi творчостi ,ЩонецькоТ областi, за робоry
кЕкологiя очима дiтей>;

ШеiЪ Полiну, вихованку
Лимансъкого мiсъкого Щентру

!

L

Мавродi Ганну, Шамлi Людмилу, вихованок гуртка <<Сl^rаснию>

гуртка <<Лиманська MicbKa Рада школярiв>
позашкiльноi роботи Лиманськоi MicbKoT ради

,Щонецъкоi областi, за роботу <Ми рiзнi, ми piBHi>>.

-,Щипломом III сryпеня:
ВИХОванцiв <Народного художнього колективу)) стулiТ ТБ i преси <Рожевий

слон)> I-{eHTpY дитячоi та юнацькоТ творчостi Щобропiльсъкоi мiсъкоi Ради
,ЩОНеЦЬКоi областi, за колективну робоry <Вiдмiнникам проiЪд безкоштовний>;

ВОЛЧеНКа Ярослава, вихованця гуртка <<KiHo, вiдео любителiв> районного
позашкiльного закладу <<Волновасъка станцiя юних TexHiKiB>> .Щонецькоi областi,
за роботу <<Очаровательный Гоп-Стоп>;

ВОЛЧеНКа Ярослава, Романовську Христину, вихованцiв гуртка <<KiHo, вiдео-люоителlв) районного позашкiлъного закладу <<волновасъка станцiя юних
TexHiKiB> ,ЩонецькоТ областi, за роботу <Правилъний вибiр>.

3. НаГОРОДИТИ Грамотами Щонецького обласного центру технiчноi творчостi
ДiТеЙ Та Юнацтва за пiдготовку переможцiв та призерiв обласного етапу
Всеукраiнського конкурсу робiт юних фото та вiдео aMaTopiB <Моя Украiно!>
(заочний) керiвникiв rypTKiB:

Баранова Геннадiя Борисовича, керiвника гуртка <<.Щитяча анiмацiя>
,щонецького обласного центру технiчноi творчостi дiтей та юнацтва;

Баранова Геннадiя Борисовича, керiвника гуртка <Сучаснию>
МаНryШСькоГо раЙонного центру дитячоi творчостi Щонецькоi областi;

Бикову Наталiю Петрiвну, керiвника ryртка <<початкове технiчне
моделювання) Станцii юних TexHiKiB вiйськово-цивiльноi адмiнiстрацiТ MicTa
Торецьк Щонецъкоi областi;

Близнюк Наталiю Федорiвну, керiвника гуртка <<Щекоративно-прикладноi
творчостi>> районного позашкiльного закладу <<волноваська станцiя юних
TexHiKiB>> .Щонецькоi областi;

Бовкун Юлiю Володимирiвну, у{ителя Удачненськоi загаJIьноосвiтньоi
школи I- III ступенiв Покровськоi районноi ради ЩонецькоТ областi;

Вишневсъку Марину Миколаiвну, керiвника ryртка <Чарiвники>
комун€Lпьного закладу <<Волновасъкий районний будинок дитячоi та юнацъкоi
творчостi> Волноваськоi районноi ради Щонецькоi областi;

ГерасименкО Олену Михайлiвну, керiвника гуртка <<Мистецтво нашого
народу) комун€tпьного закjIаду <<Волновасъкий районний будинок дитячоi та
юнацькоТ творчостi>> Волновасъкоi районноi РаДи Щонецькоi областi;
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{едякiна Сергiя Анатолiйовича, *Ъpi"""na гуртка <Гелiос>> {онецъкогообласноГо палацУ дитячоi та юнацькоi творчостi;
дрюк Наталiю Олександрiвну, y"ri.n" Удачненськоi загалъноосвiтньоiшколи I- пI ступенiв Покровсъкоi раиЬнноi ради Щонецькоi областi;ЗаЙЦеВУ ОЛеНУ ВОЛОДИМИРi"НУ, yr"r."i" навч€lJIъно-виховного комплексу<Миролюбiвська загаJIъноосвiтня .nonu t-fiЪrу.r.нiв - дошкiльний навчалънийзаклад) Покровсъкоi районноТ ради Дон.цr*оi областi;КалiгасвУ ОленУ ПавлiвнУ, керiвника гуртка <<Виготовлення cyBeHipiB>{онецько.о оЪrr*"о.о u.ffi технiчноТ творчостi дiтей та юнацтва;Клименко Ганну МакЬимiвну, *.pi"rrina. гуртка <Художня фотографiя>комун€lJIьного закладу <Станцiя-r""" TexHiKiB- r. Cno"']Hcb*a)) !онецькоТобластi;

круховську Юлiю Володимирiвну, учителя навчально-виховногоКОМПЛеКСУ <СеРГiiЪСЬКа ЗаГаJIьноосвiтня школа I-пI ступенiв _ дошкiлънийнавчальний заклад> Покровськоi районноТ Puo" {онецъкоi: областi;Кукало олега Володимировича, керiвника гуртка <<Фото> позашкiльногоНаВЧ€ШЬНОГО ЗаКЛаДУ <СТаНЦiЯ Юних TexHiKiB 
"iддirу o.Bir" пЪ*ро"."коi MicbKoTради lонецькоТ областi>;

кулик Тетяну Маринiвну, керiвника ryртка <технiчн ий дизайн) закладу
;:Нffi J.НffiХ:":1"#:.t;]|Т,упенiвмЪ'"lи.ьково_цивiлъноiадмiнiстрацii

лисенко Тетяну Олександрiвну, керiвника кнародного художньогоКОЛеКТИВУ)) СТУДii ТБ i ПРеСИ ПРО*Йй слонr> L{ентру'дитячоi та юнацъкоттворчостi Щобропiлъсъкоi мiсъкоi ради До".ц"поi областi;Макаренко Любов Володим"рl""у, *.рiЙ"*а гуртка <Природа крiзь призмуаНГЛiЙСЬКОТ МОВИ)) ЛИМаНСького мiського I1eHrpy ,o'rubnin"noT роботиЛиманськоТ мiсъкоi ради Щонецькоi областi;
Мартишевську Ганну Вадимiвну, 'KepiB:i59 

гуртка <ОбразотворчеМИСТеЦТВО)) ЗаКЛаДУ ЗаГаЛЪНОi СеРеднъоТ освiiи I-III ступенiв j\ф 9 вiйськово_цивiльноi адмiнiстрацii MicTa Торецьк Щонецькоi областi;MaxiTKa Щмитра ВолодиМировича, керiвника гуртка <Художня студiя>

ff Jff-"J.,Т;#",,-"ГО 
I-{eHTpy позашкiльноi роботи .li"ru"."Koi MicbKoi ради

МилютиновJ Марину Федорiвну,
моделювання)) Щонецъкого обласного
юнацтва;

Михалко
загальноосвiтньоi
областi;

керlвника гуртка <<Початкове технiчне
центру технiчноi творчостi дiтей та

Удачненсъкоi
ради {онецькоi

Вiкторiю Володимирiвну, учителяшколи I- III ступенiв Покровськоi районноi
Могилъну Олену ВолодимирiвlУ, керiвника ЛимансъкоТ Мiськоi РадишколярiВ ЛимансЪкогО мiсъкого Цй.ру позашкiльноi роботи Лимансъкотмiськоi ради !онецъкоi областi;
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Мулу Iрину Миколаiвну, керiвника гуртка <Технiчний дизаЙн) закладу

загаJIьноi'середньоi освiти I-III ступенiв Ns 20 вiйськово-цивiльноТ адмiнiстрацii

MicTa Торецiк,Щонецькоi областi;
нужну Тетяну Вiталiiвну, керiвника гуртка <клуб старшокласникiв>>

комун€LлЬногО позаIпкiЛьногО навч€IJIьНого закладу <Районний Будинок дитячоi

творчостi> ПокровськоТ районноi Ради Донецъкоi областi;

Нужну Тетяну ВiталiIвну, керiвника гуртка <<Учнiвсъке самоврядування

<патрi,от>' навчально-виховного комплексу <пiщанська загiшьноосвiтня

ц1*ona I- Ш ступенiВ - дошкiЛьниЙ навчыIьНий заклад>> Покровсъкоi районноТ

ради .ЩонецькоТ областi;^ 
Петренко Iрину Олександрiвну, керiвника ryртка <<Виготовлення cyBeHipiB>

Станцii юниХ- TexHiKiB вiйськовО-цивiльнОi адмiнiстрацiТ MicTa Тореrlьк

ЩонецькоI областi;
пилипенко Ольгу Сергiiвну, керiвника гуртка <технiчний дизайн) закладу

загалъноi середньоi освiти I-III ступенiв J\b 20 вiйськово-цивiльноi адмiнiстраuii

MicTa Торецьк fiонецькоi областi;
Позднякову Днжелу Володимирiвну, керiвника гуртка <Технiчний дизайн>

Станцii юних TexHiKiB вiйськово-цивiльноi адмiнiстрацii MicTa Торецьк

ЩонецькоТ областi;
Полукесву Марину ФелорiвнУ, керiвника гуртка <Веселка) комунального

закладу 
-<Волноваський 

районний будинок дитячоТ та юнацькоi творчостi>>

ВолноваськоТ районноI ради Донецькоi областi;
РеуцькУ Iрину IBaHiBHy, учителя ,Щiанiвськоi загtшьноосвiтньоТ

школи I_ III ступенiв ВолноваськоТ районноТ ради ,Щонецъкоi областi;

Рижих Наталiю Олександрiвну, керiвника гуртка <<Технiчний дизайн>>

щонецького обласного центру технiчноi творчостi дiтей та юнацтва;

ромащенко Любов Сергiiвну, керiвника гуртка кобразотворче мистецтво))

закладу загаJIьноТ середнiоТ освiти I-III ступенiв Ns 9 вiйсьКово-цивiльноТ

адмiнiстрацii MicTa Торецьк ДонецькоТ областi;
сагайдака Свгена Валентиновича, керiвника кнародного художнього

колективу> стулii тБ i преси <<Рожевий слон> Щентру дитячоi та юнацькоi

творчостi Щобропiльськоi MicbKoT Ради Щонецькоi областi;

Самойленко Тетяну Миколаiвну, керiвника гуртка <<Технiчний дизайн>

закладУ заг€шьноi середньоi освiти I-III ступенiв Ns 20 вiйськово-цивiльноi

адмiнiстрацii MicTa Торецьк Донецъкоi облаотi;

Севостьянову Марину Михайлiвну, керiвника гуртка <Народнi ремесла>

районного позашкiльного закладу <<Волноваська станцiя юних TexHiKiB>

,Щонецькоi областi;
сладких Свiтлану Олексiiвну, учителя УдачненськоI загаJIьноосвiтньоi

школи I- III ступенiв Покровськоi районноi ради.Щонецькоi областi;

соломко Галину Ьалерiтвну, керiвника гуртка <<початкове технiчне

моделювання> ,щонецького обласного центру технiчноi творчостi дiтей та
юнацтва;
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стрельцову Олену Олександрiвну, керiвника гуртка <<моделювання

iграшок_сувенiрiв> ,Щонецького обласного центру технiчноi творчостi дiтей та

юнацтва;
ТриценКа Сергiя Васильовича, керiвника ryртка <Фотоаматори)) Станцii

юних iexHiKiB Управлiння освiти КраматорськоТ мiськоi Ради Щонецькоi областi;

Трiнъка IBaHa Iвановича, керiвника ryртка кТехнiчний дизайн> СтанцiТ

юних TexHiKiB вiйськово-цивiльноi адмiнiстрацiТ MicTa Торецьк Донецькоi
областi;

харченко,щiану Миколаiвну, учителя олександро-калинiвськот фiлii I-ш

ступенiв Iллiнiвського опорного закладу загаJIьноi середньоi освiти з

поглибленим вивченняМ iноземних моВ Iллiнiвськоi сiлъськоi Ради
Костянтинiвського району ЩонецькоТ областi;

Храмiнського Артура Едуардовича, керiвника гуртка <Фокус>

комунапъного закладу кБудинок дитячоi та юнацькоТ творчостi Кальмiуського

району м. Марiуполя)) Щонецькоi областi;
Чумакову Людмилу Володимирiвну, керiвника гуртка <Технiчний дизайн>>

закладУ загаJIьноТ середньоТ освiти I-III ступенiв Jф 20 вiйськово-цивiльноТ

адмiнiстрацiТ MicTa Торецьк ЩонецькоТ областi;
шулiкову Зою Михайлiвну, учителя Сонячноi загальноосвiтньот

школи I- III ступенiв Волноваськоi районноI ради Щонецькоi областi;
Шуляченко Людмилу Василiвну, керiвника гуртка <<Технiчний дизайн>>

закладу загаJIьноi середньоi освiти I-Ш ступенiв Jф 9 вiйсьКово-цивiльноТ

адмiнiстрацii MicTa Торецьк ДонецькоТ областi.

4. Завiдувачу вiддiлу початкового технiчного моделювання та декоративно-

ужитковоi творчостi Стрельцовiй о.о. забезпечити участь робiт переможцiв у
Всеукраiнському KoHKypci робiт юних фото та вiдео aMaTopiB <Моя УкраIно!>
(заочний).

5. Контроль за виконанням нак€ву залишаю за собою.

Щиректор [.В. Борисенко
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