
 
У К Р А Ї Н А  

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА 

ЮНАЦТВА 

 

Н А К А З  

18.05.2020 м. Слов’янськ № 29 

 

Про підсумки проведення  

обласного етапу Всеукраїнського 

конкурсу робіт юних фото  

аматорів «Моя Україно!» 

(заочний) 

 

На виконання наказу директора департаменту освіти і науки Донецької 

облдержадміністрації від 03.01.2020 № 2/163-20 ОД «Про затвердження Плану 

обласних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 

2020 рік (за основними напрямами позашкільної освіти)», згідно з Положенням 

про Всеукраїнський фестиваль дитячої та юнацької творчості «Чисті роси» від 

09.08.2002 № 457, наказу МОН України від 19.05.2015 № 540 «Про внесення 

змін до Положення про Всеукраїнський фестиваль дитячої та юнацької 

творчості «Чисті роси», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 

03.06.2015 № 644/27089, Донецьким обласним центром технічної творчості 

дітей та юнацтва у період з 27 квітня по 17 травня 2020 року у м. Слов’янськ на 

базі Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва було 

проведено обласний етап Всеукраїнського конкурсу робіт юних фото аматорів 

«Моя Україно!» (заочний) (далі – Конкурс), який проводився з метою 

стимулювання творчого, інтелектуального, духовного розвитку дітей та 

юнацтва та підвищення ролі фото аматорів у художньо-естетичному вихованні 

підростаючого покоління. 

На Конкурс було подано 141 фото робота вихованців закладів 

позашкільної освіти та загальноосвітніх навчальних закладів міст і районів 

області. 

Журі Конкурсу відзначило різноманітність робіт вихованців.  

Відповідно до умов проведення Конкурсу та на підставі рішення журі 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити дипломами Донецького обласного центру технічної 

творчості дітей та юнацтва переможців та призерів фотоконкурсу обласного 
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етапу Всеукраїнського конкурсу робіт юних фото та відео аматорів «Моя 

Україно!» (заочний): 

 

– Дипломом І ступеня: 

Бакшеєву Софію, вихованку гуртка «Художня фотографія» комунального 

закладу «Станція юних техніків м. Слов’янська» Донецької області, за роботу 

«Останнє сонечко»; 

Бакшеєву Софію, вихованку гуртка «Художня фотографія» комунального 

закладу «Станція юних техніків м. Слов’янська» Донецької області, за роботу 

«Ранкова пробіжка»; 

Борисович Діану, вихованку гуртка «Художня фотографія» комунального 

закладу «Станція юних техніків м. Слов’янська» Донецької області, за роботу 

«Перо страуса»; 

Волошинську Юлію, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Станції юних техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк 

Донецької області, за роботу «Баланс»; 

Гетова Данила, вихованця гуртка «Фотогурток» комунального закладу 

«Міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді м. Маріуполя» 

Донецької області, за роботу «Стосунки»; 

Жмиря Іллю, вихованця гуртка «Художня фотографія» комунального 

закладу «Станція юних техніків м. Слов’янська» Донецької області, за роботу 

«ДНК светра»; 

Калмикова Микиту, вихованця гуртка «Художня фотографія» 

комунального закладу «Станція юних техніків м. Слов’янська» Донецької 

області, за роботу «Найкращій друг»; 

Калмикова Микиту, вихованця гуртка «Художня фотографія» 

комунального закладу «Станція юних техніків м. Слов’янська» Донецької 

області, за роботу «Веселка»; 

Кашлева Єгора, вихованця гуртка «Робототехніка» позашкільного 

навчального закладу Станція юних техніків Дружківської міської ради 

Донецької області, за роботу «Дівчинка і голубі»; 

Кердівар Єву, вихованку комунального закладу «Маріупольська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №33 Маріупольської міської ради 

Донецької області», за роботу «Справжня українка»; 

Колозина Іллю, вихованця гуртка «Судномодельний» позашкільного 

навчального закладу Станція юних техніків Дружківської міської ради 

Донецької області, за роботу «Вечірня зоря»; 

Колокольцеву Анастасію, вихованку гуртка «Технічний дизайн» 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу 

«Альтанка для закоханих»; 

Колокольцеву Анастасію, вихованку гуртка «Технічний дизайн» 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за триптих 

«Поважська Бистриця. Естакада»; 



3 

Корнієнка Дмитра, вихованця комунального закладу «Маріупольський 

навчально-виховний комплекс «гімназія-школа» № 1 Маріупольської міської 

ради Донецької області», за роботу «Майбутні моряки»; 

Кукала Олега, вихованця гуртка «Фото» позашкільного навчального 

закладу «Станція юних техніків відділу освіти Покровської міської ради 

Донецької області», за роботу «Душа природи – чуйна і ласкава»; 

Ладигіну Валерію, вихованку гуртка «Дитяча анімація» Донецького 

обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Геометрія у 

житті»; 

Мироненко Вероніку, вихованку гуртка «Фото» позашкільного 

навчального закладу «Станція юних техніків відділу освіти Покровської міської 

ради Донецької області», за роботу «Портал»; 

Мироненко Вероніку, вихованку гуртка «Фото» позашкільного 

навчального закладу «Станція юних техніків відділу освіти Покровської міської 

ради Донецької області», за роботу «Храм»; 

Мірошниченко Ірину, вихованку гуртка «Фото» позашкільного 

навчального закладу «Станція юних техніків відділу освіти Покровської міської 

ради Донецької області», за роботу «Могутність»; 

Писаренко Катерину, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за триптих 

«А я просто українка…»; 

Пліс Валерію, вихованку гуртка «Судномоделювання» Донецького 

обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Травневе 

диво»; 

Поклонську Софію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу 

«Будячок»; 

Попкова Миколая, вихованця гуртка «Паперопластика» Донецького 

обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Черепаха 

Тортіла»; 

Попович Софію, вихованку гуртка «Художня фотографія» комунального 

закладу «Станція юних техніків м. Слов’янська» Донецької області, за роботу 

«Ранкова роса»; 

Примак Катерину, вихованку гуртка «Чарівники» комунального закладу 

«Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» 

Волноваської районної ради Донецької області, за роботу «А мати нас вчила, а 

мати казала…»; 

Рак Лідію, вихованку гуртка «Фотоаматорів» Станції юних техніків 

управління освіти Краматорської міської ради Донецької області, за роботу 

«Мій друже»; 

Рибку Івана, вихованця гуртка «Дитяча анімація» Донецького обласного 

центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Краса у простоті»; 
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Рипаленко Олександру, вихованку гуртка «Фотоаматорів» Станції юних 

техніків управління освіти Краматорської міської ради Донецької області, за 

роботу «Очікування»; 

Романенка Григорія, вихованця гуртка «Фотогурток» комунального 

закладу «Міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

м. Маріуполя» Донецької області, за роботу «Відображення та переломлення»; 

Романенка Григорія, вихованця гуртка «Фотогурток» комунального 

закладу «Міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

м. Маріуполя» Донецької області, за роботу «Червоне сонечко»; 

Сердюк Тетяну, вихованку гуртка «Технічний дизайн» Донецького 

обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Замріяний 

погляд у майбутнє»; 

Соколова Макара, вихованця комунального закладу «Маріупольська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №33 Маріупольської міської ради 

Донецької області», за роботу «Руда гостя завітала»; 

Соломка Івана, вихованця гуртка «Паперопластика» Донецького обласного 

центру технічної творчості дітей та юнацтва, за триптих «Осіння красуня»; 

Сороку Тимура, вихованця гуртка «Паперопластика» Донецького 

обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Повітряний 

потяг»; 

Тимошенко Софію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу 

«Натхнення»; 

Тітову Марію, вихованку комунального закладу «Спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням окремих предметів Маріупольської 

міської ради Донецької області», за роботу «Радар «Дуга»; 

Філіна Юрія, вихованця гуртка «Фотогурток» комунального закладу 

«Міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді м. Маріуполя» 

Донецької області, за роботу «Натюрморт з ракушками»; 

Фоміна Кирила, вихованця Новоекономічної загальноосвітньої школи I-III 

ступенів Покровської районної ради Донецької області, за диптих «Рятівники»; 

Черноус Олександру, вихованку комунального закладу «Маріупольська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 41 Маріупольської міської ради 

Донецької області», за роботу «Безмежний простір Батьківщини». 

 

– Дипломом ІІ ступеня: 
Батир Тетяну, вихованку комунального закладу «Кременівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені братів Зосіма Нікольської районної 

ради Донецької області», за роботу «Майбутнє за молоддю»; 

Безверхнього Владислава, вихованця гуртка «Художня фотографія» 

комунального закладу «Станція юних техніків м. Слов’янська» Донецької 

області, за роботу «Україна єдина»; 
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Безверхнього Владислава, вихованця гуртка «Художня фотографія» 

комунального закладу «Станція юних техніків м. Слов’янська» Донецької 

області, за роботу «Мандрівка по лісу»; 

Белаш Анну, вихованку Олександро-Калинівської філії І-ІІ ступенів 

Іллінівського опорного закладу загальної середньої освіти з поглибленим 

вивченням іноземних мов Іллінівської сільської ради Костянтинівського району 

Донецької області, за роботу «Зв’язок поколінь. Традиції української родини»; 

Бєліченка Артема, вихованця комунального закладу «Маріупольський 

навчально-виховний комплекс «Ліцей-школа №48» Маріупольської міської 

ради Донецької області», за роботу «Щедрість осені»; 

Бикова Кирила, вихованця гуртка «Гончарство» Донецького обласного 

центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Чарівний метелик»; 

Богданова Даніїла, вихованця гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу 

«Бешкетник»; 

Геращенко Марію, вихованку гуртка «Театр ляльок та іграшок» Станції 

юних техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької 

області, за роботу «Яблука»; 

Голубенко Ксенію, вихованку гуртка «Чарівний бісер» Станції Юних 

Техніків Відділу освіти Добропільської міської ради Донецької області, за 

роботу «Красоти рідного краю»; 

Гриценяк Поліну, вихованку гуртка «Веселка» комунального закладу 

«Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» 

Волноваської районної ради Донецької області, за роботу «В дзеркалі води»; 

Гуляєву Марію, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

позашкільного навчального закладу Станція юних техніків Дружківської 

міської ради Донецької області, за роботу «Не витримав підготовки до Нового 

року»; 

Дроздова Дмитра, вихованця гуртка «Мистецтво нашого народу» 

комунального закладу «Волноваський районний будинок дитячої та юнацької 

творчості» Волноваської районної ради Донецької області, за роботу «Церква – 

земне небо»; 

Зубець Анастасію, вихованку комунального закладу «Маріупольська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №67 Маріупольської міської ради 

Донецької області», за роботу «Дві сторони»; 

Кашлева Єгора, вихованця гуртка «Робототехніка» позашкільного 

навчального закладу Станція юних техніків Дружківської міської ради 

Донецької області, за роботу «Портрет взимку»; 

Коврижка Владислава, вихованця гуртка «Фантазія» позашкільного 

навчального закладу «Районний Будинок дитячої творчості» Покровської 

районної ради Донецької області, за роботу «Замок України»; 

Колозина Іллю, вихованця гуртка «Судномодельний» позашкільного 

навчального закладу Станція юних техніків Дружківської міської ради 

Донецької області, за роботу «Святогірська Лавра»; 
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Колозина Іллю, вихованця гуртка «Судномодельний» позашкільного 

навчального закладу Станція юних техніків Дружківської міської ради 

Донецької області, за роботу «Свято Пасхи»; 

Кукала Олега, вихованця гуртка «Фото» позашкільного навчального 

закладу «Станція юних техніків відділу освіти Покровської міської ради 

Донецької області», за роботу «Краса природи»; 

Логойко Єллу, вихованку гуртка «Фантазія» позашкільного навчального 

закладу «Районний Будинок дитячої творчості» Покровської районної ради 

Донецької області, за роботу «Бджілки-наші помічники»; 

Мартиненка Богдана, вихованця Удачненської загальноосвітньої школи I-

III ступенів Покровської районної ради Донецької області, за роботу «Одна 

калина за вікном»; 

Мартинову Міланію, вихованку гуртка «Фотоаматорів» Станції юних 

техніків управління освіти Краматорської міської ради Донецької області, за 

роботу «Не дочекався…»; 

Мартинову Міланію, вихованку гуртка «Фотоаматорів» Станції юних 

техніків управління освіти Краматорської міської ради Донецької області, за 

роботу «Мій тато захисник»; 

Мірошниченко Ірину, вихованку гуртка «Фото» позашкільного 

навчального закладу «Станція юних техніків відділу освіти Покровської міської 

ради Донецької області», за роботу «Велич і могутність»; 

Муравенко Лізу, вихованку гуртка «Технічний дизайн» Станції юних 

техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області, за 

роботу «Давай допоможу»; 

Муравенко Лізу, вихованку гуртка «Технічний дизайн» Станції юних 

техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області, за 

роботу «Красуня»; 

Полупанову Мирославу, вихованку гуртка «Фотоаматорів» Станції юних 

техніків управління освіти Краматорської міської ради Донецької області, за 

роботу «Шалун»; 

Савченко Мілану, вихованку гуртка «Художня фотографія» комунального 

закладу «Станція юних техніків м. Слов’янська» Донецької області, за роботу 

«Душа міста»; 

Соколова Нікіту, вихованця комунального закладу «Маріупольська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №33 Маріупольської міської ради 

Донецької області», за роботу «Ошатна гусінь»; 

Сороку Тимура, вихованця гуртка «Паперопластика» Донецького 

обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу «Сіверський 

Донець»; 

Стовпівську Любов, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу 

«Україно моя туристична»; 
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Стрельцову Уляну, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу 

«Подорож по Україні»; 

Турянську Олену, вихованку гуртка «Мистецтво нашого народу» 

комунального закладу «Волноваський районний будинок дитячої та юнацької 

творчості» Волноваської районної ради Донецької області, за роботу «Пухнаста 

голівка»; 

Чеповську Лізу, вихованку гуртка «Художня фотографія» комунального 

закладу «Станція юних техніків м. Слов’янська» Донецької області, за роботу 

«На світанку»; 

Чілібі Дар’ю, вихованку комунального закладу «Кременівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені братів Зосіма Нікольської районної 

ради Донецької області», за роботу «Гостини у бабусі». 

 

– Дипломом ІІІ ступеня: 

Антонову Світлану, вихованку гуртка «Технічний дизайн» Станції юних 

техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області, за 

роботу «Бджілка-трудівниця»; 

Батир Тетяну, вихованку комунального закладу «Кременівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені братів Зосіма Нікольської районної 

ради Донецької області», за роботу «Дівчина-весна»; 

Бегіма Олександра, вихованця комунального закладу «Кременівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені братів Зосіма Нікольської районної 

ради Донецької області», за роботу «Сніданок у рідній хаті»; 

Гамаюна Олексія, вихованця гуртка «Виготовлення сувенірів» Станції 

юних техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької 

області, за роботу «Вперед, до перемоги!»; 

Гасанову Діану, вихованку гуртка «Художня фотографія» комунального 

закладу «Станція юних техніків м. Слов’янська» Донецької області, за роботу 

«Внутрішнє я»; 

Голубенко Ксенію, вихованку гуртка «Чарівний бісер» Станції Юних 

Техніків Відділу освіти Добропільської міської ради Донецької області, за 

роботу «Бджілка»; 

Гуляєву Марію, вихованку гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

позашкільного навчального закладу Станція юних техніків Дружківської 

міської ради Донецької області, за роботу «Люблю мандрувати»; 

Дабло Тетяну, вихованку комунального закладу «Кременівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені братів Зосіма Нікольської районної 

ради Донецької області», за роботу «Побут греків Приазов’я»; 

Дик Костянтина, вихованця гуртка «Судномодельний» позашкільного 

навчального закладу Станція юних техніків Дружківської міської ради 

Донецької області, за роботу «Бременські музики»; 
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Єрмолаєву Анастасію, вихованку гуртка «Чарівний олівець» комунального 

закладу «Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» 

Волноваської районної ради Донецької області, за роботу «Бабусині запаси»; 

Жмайло Вероніку, вихованку комунального закладу «Маріупольська 

спеціалізована школа з поглибленим вивченням новогрецької мови І-ІІІ 

ступенів № 46 Маріупольської міської ради Донецької області», за роботу 

«Уперед до перемоги»; 

Іванову Анну, вихованку гуртка «Театр ляльок та іграшок» Станції юних 

техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області, за 

роботу «Здоровий сніданок»; 

Камінську Валерію, вихованку навчально-виховного комплексу 

«Михайлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Покровської районної ради Донецької області, за роботу «Чарівна 

краса»; 

Кашлева Єгора, вихованця гуртка «Робототехніка» позашкільного 

навчального закладу Станція юних техніків Дружківської міської ради 

Донецької області, за роботу «Осінній пейзаж»; 

Кобець Ольгу, вихованку навчально-виховного комплексу 

«Миролюбівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Покровської районної ради Донецької області, за роботу «Прилетіли 

лебеді»; 

Ковальову Євгенію, вихованку гуртка «Чарівний олівець» комунального 

закладу «Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» 

Волноваської районної ради Донецької області, за роботу «Яку ж цікавинку 

зробити?»; 

Мартиненка Богдана, вихованця Удачненської загальноосвітньої школи I-

III ступенів Покровської районної ради Донецької області, за роботу «Корсунь–

Шевченківські визначні пам’ятники. Церква м. Канів»;  

Палій Оксану, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Станції юних техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк 

Донецької області, за роботу «Погляд»; 

Пономаренко Юліанну, вихованку гуртка «Фотоаматорів» Станції юних 

техніків управління освіти Краматорської міської ради Донецької області, за 

роботу «Осінні мотиви міста»; 

Попович Софію, вихованку гуртка «Художня фотографія» комунального 

закладу «Станція юних техніків м. Слов’янська» Донецької області, за роботу 

«Дитина України»; 

Ревинську Вікторію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Станції 

юних техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької 

області, за роботу «Кульчинський–батько–засновник кавових традицій в 

Україні»; 

Рипаленко Олександру, вихованку гуртка «Фотоаматорів» Станції юних 

техніків управління освіти Краматорської міської ради Донецької області, за 

роботу «Перша квіточка»; 
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Савченко Мілану, вихованку гуртка «Художня фотографія» комунального 

закладу «Станція юних техніків м. Слов’янська» Донецької області, за роботу 

«Музика скрізь»; 

Скрипник Єлізавету, вихованку навчально-виховного комплексу 

«Миролюбівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Покровської районної ради Донецької області, за роботу «Весна»; 

Сороку Тимура, вихованця гуртка «Паперопластика» Донецького 

обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за диптих «Чарівний 

відпочинок»; 

Стрельцову Уляну, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва, за роботу 

«Війну краще вивчати в музеї»; 

Субачову Дарину, вихованку комунального закладу «Кременівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені братів Зосіма Нікольської районної 

ради Донецької області», за роботу «Надзвичайні птахи вдома»; 

Узун Вікторію, вихованку комунального закладу «Кременівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені братів Зосіма Нікольської районної 

ради Донецької області», за роботу «Гармонія природи»; 

Чеповську Лізу, вихованку гуртка «Художня фотографія» комунального 

закладу «Станція юних техніків м. Слов’янська» Донецької області, за роботу 

«Небесна квітка»; 

Шуменко Вікторію, вихованку комунального закладу «Маріупольська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №33 Маріупольської міської ради 

Донецької області», за роботу «Кримські простори». 

 

2. Нагородити грамотами Донецького обласного центру технічної 

творчості дітей та юнацтва за підготовку призерів обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу робіт юних фото аматорів «Моя Україно!» (заочний) 

керівників гуртків: 

Асанову Анастасію, вчителя комунального закладу «Маріупольський 

навчально-виховний комплекс «гімназія-школа» № 1 Маріупольської міської 

ради Донецької області»; 

Астахову Тетяну, вчителя навчально-виховного комплексу 

«Миролюбівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Покровської районної ради Донецької області; 

Багмета Максима, вчителя Олександро-Калинівської філії І-ІІ ступенів 

Іллінівського опорного закладу загальної середньої освіти з поглибленим 

вивченням іноземних мов Іллінівської сільської ради Костянтинівського району 

Донецької області; 

Баженову Наталію, керівника гуртка «Театр ляльок та іграшок» Станції 

юних техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької 

області; 

Бикову Вікторію, керівника гуртка «Гончарство» Донецького обласного 

центру технічної творчості дітей та юнацтва; 
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Бикову Наталію, керівника гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Станції юних техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк 

Донецької області; 

Братищенка Олега, керівника гуртка «Судномодельний» позашкільного 

навчального закладу Станція юних техніків Дружківської міської ради 

Донецької області; 

Вишневську Марину, керівника гуртка «Чарівники» комунального закладу 

«Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» 

Волноваської районної ради Донецької області; 

Герасименко Олену, керівника гуртка «Мистецтво нашого народу» 

комунального закладу «Волноваський районний будинок дитячої та юнацької 

творчості» Волноваської районної ради Донецької області; 

Гончарову Олену, вчителя комунального закладу «Маріупольська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №33 Маріупольської міської ради 

Донецької області»; 

Гуляєву Світлану, керівника гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» 

позашкільного навчального закладу Станція юних техніків Дружківської 

міської ради Донецької області; 

Доценко Олену, вчителя Новоекономічної загальноосвітньої школи I-III 

ступенів Покровської районної ради Донецької області; 

Єгорову Олену, вчителя комунального закладу «Маріупольська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №33 Маріупольської міської ради 

Донецької області»; 

Завражну Тетяну, керівника гуртка «Технічний дизайн» Станції юних 

техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області; 

Зайцеву Олену, вчителя навчально-виховного комплексу «Миролюбівська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Покровської районної ради Донецької області; 

Калігаєву Олену, керівника гуртка «Паперопластика» Донецького 

обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва; 

Кириленко Тетяну, вчителя комунального закладу «Маріупольська 

спеціалізована школа з поглибленим вивченням новогрецької мови І-ІІІ 

ступенів № 46 Маріупольської міської ради Донецької області»; 

Клименко Ганну, керівника гуртка «Художня фотографія» комунального 

закладу «Станція юних техніків м. Слов’янська» Донецької області; 

Коноваленко Олену, вчителя комунального закладу «Маріупольська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №33 Маріупольської міської ради 

Донецької області»; 

Кузьміну Віолету, керівника гуртка «Чарівний бісер» Станції Юних 

Техніків Відділу освіти Добропільської міської ради Донецької області; 

Кукало Олега, керівника гуртка «Фото» позашкільного навчального 

закладу «Станція юних техніків відділу освіти Покровської міської ради 

Донецької області»; 
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Мартиненко Тетяну, вчителя Удачненської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів Покровської районної ради Донецької області; 

Милютинову Марину, керівника гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва; 

Окінчиць Яну, вчителя комунального закладу «Маріупольська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №67 Маріупольської міської ради 

Донецької області»; 

Петренко Ірину, керівника гуртка «Виготовлення сувенірів» Станції юних 

техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області; 

Позднякову Анжелу, керівника гуртка «Технічний дизайн» Станції юних 

техніків військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області; 

Полукєєву Марину, керівника гуртка «Веселка» комунального закладу 

«Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» 

Волноваської районної ради Донецької області; 

Рижих Наталію, керівника гуртка «Технічний дизайн» Донецького 

обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва; 

Савченко Наталію, керівника гуртка «Фантазія» позашкільного 

навчального закладу «Районний Будинок дитячої творчості» Покровської 

районної ради Донецької області; 

Садовську Яну, вчителя комунального закладу «Маріупольський 

навчально-виховний комплекс «Ліцей-школа №48» Маріупольської міської 

ради Донецької області»; 

Сачлі Тетяну, вчителя комунального закладу «Спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів №3 з поглибленим вивченням окремих предметів Маріупольської 

міської ради Донецької області»; 

Семікоз Оксану, керівника гуртка «Виготовлення сувенірів» Донецького 

обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва; 

Соломко  Галину, керівника гуртка «Паперопластика» Донецького 

обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва; 

Стрілецького Валерія, керівника гуртка «Судномоделювання» Донецького 

обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва; 

Триценка Сергія, керівника гуртка «Фотоаматорів» Станції юних техніків 

управління освіти Краматорської міської ради Донецької області; 

Феофанову Євгенію, керівника гуртка «Дитяча анімація» Донецького 

обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва; 

Філіна Юрія, керівника гуртка «Фотогурток» комунального закладу 

«Міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді м. Маріуполя» 

Донецької області; 

Філоненко Тетяну, керівника гуртка «Чарівний олівець» комунального 

закладу «Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» 

Волноваської районної ради Донецької області; 

Хаджинову Олену, вчителя комунального закладу «Маріупольська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 41 Маріупольської міської ради 

Донецької області»; 
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Шишкина Івана, керівника гуртка «Робототехніка» позашкільного 

навчального закладу Станція юних техніків Дружківської міської ради 

Донецької області; 

Ярош Аллу, вчителя навчально-виховного комплексу «Михайлівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Покровської районної ради Донецької області. 

 

3. Завідувачу відділу початкового технічного моделювання та 

декоративно-ужиткової творчості Олені Стрельцовій забезпечити участь робіт 

переможців у Всеукраїнському конкурсі робіт юних фото аматорів «Моя 

Україно!» (заочний). 

 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Олену Калігаєву.  

 

 

 

Директор         Ігор БОРИСЕНКО 

 

 


