
 

                                                                         

 

 

УКРАЇНА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ,  НАУКИ  ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

 

НАКАЗ 
 

від 20.11.2020 р.                                   м. Івано-Франківськ                                                №51           
 
 
Про підсумки відбіркового 
етапу обласної виставки-конкурсу 
робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!» 
 

    

 На виконання наказу департаменту освіти, науки та молодіжної політики 

облдержадміністрації від 27.10.2020 р. № 379 «Про проведення обласної 

виставки-конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!» в режимі онлайн  

30 листопада 2020 року проведено відбірковий етап обласної виставки-конкурсу 

робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!» (далі – Виставка-конкурс) на базі 

Центру. 

     На відбірковий етап Виставки-конкурсу представлено  65 робіт вихованців 

гуртків цифрової фотографії ОДЦНТТУМ (керівники гуртків Клименко В.О., 

Костів О.В.) та мобільної фотографії (керівник гуртка Цінівська Л.В.).  

Відбірковий І етап Виставки-конкурсу проводився у двох вікових групах за 

номінаціями: «Екологія», «Архітектура і мистецтво», «Спортивно-технічне 

фото», «Гумористичне фото», «Тварини», «Експериментальне фото», 

«Портрет», «Натюрморт», «Квіти», «Сім’я та друзі», «Жанрове фото», 

«Пейзаж», «Позашкілля».  

На підставі підсумкових протоколів журі 

Н А К А З У Ю: 

1. Нагородити дипломами ОДЦНТТУМ переможців відбіркового етапу 

Виставки-конкурсу (додаток 1).  

2. Керівникам гуртків Клименку В.О., Костіву О.В., Цінівській Л.В. 

представити роботи переможців на обласний етап Виставки-конкурсу. 

   3.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

В.о. директора центру                                                                        Чепа Х.В. 
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Додаток 1 

до наказу ОДЦНТТУМ 

від 20.11.2020 р. № 51 

 

 

Список 

переможців відбіркового етапу обласної виставки-конкурсу  

робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!»  

 

Молодша вікова група (10-14 років) 

Архітектура та мистецтво 

Перше місце 

 Строкош Анна Миколаївна, вихованка гуртка цифрової фотографії Івано-

Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Клименко В.О.) 
 

Друге місце 

Лещишин Олег Едуардович, вихованець гуртка цифрової фотографії 

Івано-Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Клименко В.О.) 

Третє місце 

Халацька Уляна Романівна, вихованка гуртка цифрової фотографії Івано-

Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Костів О.В.) 

 

Гумористичне фото 

Перше місце 

 Віхтюк Марія Олегівна, вихованка гуртка цифрової фотографії Івано-

Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Клименко В.О.) 

Друге місце 

Дубельтман Денис Вікторович, вихованець гуртка цифрової фотографії 

Івано-Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Клименко В.О.) 

Третє місце 

Масич Олеся Ігорівна, вихованка гуртка цифрової фотографії Івано-

Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Клименко В.О.) 

  

Екологія 

Перше місце 

Шлімович Юрій Шмілович, вихованець гуртка мобільної фотографії 

Івано-Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Цінівська Л.В.) 

Друге місце 
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Корчева Тетяна Романівна, вихованка гуртка цифрової фотографії Івано-

Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Клименко В.О.) 

 

Експериментальне фото 

Перше місце 

Буртник Тетяна Дмитрівна, вихованка гуртка мобільної фотографії Івано-

Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Цінівська Л.В.) 

Друге місце 

Корчева Тетяна Романівна, вихованка гуртка цифрової фотографії Івано-

Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Клименко В.О.) 

Третє місце 

 Строкош Анна Миколаївна, вихованка гуртка цифрової фотографії Івано-

Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Клименко В.О.) 

Жанрове фото 

Перше місце 

Попадинець Андрій Ігорович, вихованець гуртка цифрової фотографії 

Івано-Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Клименко В.О.) 

Друге місце 

Масич Олеся Ігорівна, вихованка гуртка цифрової фотографії Івано-

Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Клименко В.О.) 

Третє місце 

 Шлімович Юрій Шмілович, вихованець гуртка мобільної фотографії 

Івано-Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Цінівська Л.В.) 

 

Квіти 

Перше місце 

Корчева Тетяна Романівна, вихованка гуртка цифрової фотографії Івано-

Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Клименко В.О.) 

Друге місце 

Віхтюк Марія Олегівна, вихованка гуртка цифрової фотографії Івано-

Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Клименко В.О.) 

Третє місце 

Лугова Ксенія Олександрівна, вихованка гуртка цифрової фотографії 

Івано-Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Костів О.В.) 

 

Натюрморт 

Перше місце 
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 Віхтюк Марія Олегівна, вихованка гуртка цифрової фотографії Івано-

Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Клименко В.О.) 

Друге місце 

Попадинець Андрій Ігорович, вихованець гуртка цифрової фотографії 

Івано-Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Клименко В.О.) 

Третє місце 

Буртник Тетяна Дмитрівна, вихованка гуртка мобільної фотографії Івано-

Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Цінівська Л.В.) 

 

Пейзаж 

Перше місце 

Строкош Анна Миколаївна, вихованка гуртка цифрової фотографії Івано-

Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Клименко В.О.) 

Друге місце 

Строкош Анна Миколаївна, вихованка гуртка цифрової фотографії Івано-

Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Клименко В.О.) 

Третє місце 

Дубельтман Денис Вікторович, вихованець гуртка цифрової фотографії 

Івано-Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Клименко В.О.) 

 

Позашкілля 

Перше місце 

Строкош Анна Миколаївна, вихованка гуртка вихованка фотогуртка 

«Ракурс» Івано-Франківського обласного державного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник 

Клименко В.О.) 

Друге місце 

Строкош Анна Миколаївна, вихованка гуртка цифрової фотографії Івано-

Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Клименко В.О.) 

 

Портрет 

Перше місце 

Білик Вікторія Ярославівна, вихованка гуртка мобільної фотографії Івано-

Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Цінівська Л.В.)  

Друге місце 

Буртник Тетяна Дмитрівна, вихованка гуртка мобільної фотографії Івано-

Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Цінівська Л.В.)  

Третє місце 
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 Шлімович Юрій Шмілович, вихованець гуртка мобільної фотографії 

Івано-Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Цінівська Л.В.) 

Сім’я та друзі 

Перше місце 

Храбатин Злата Романівна, вихованка гуртка цифрової фотографії Івано-

Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Клименко В.О.) 

Друге місце 

Буртник Тетяна Дмитрівна, вихованка гуртка мобільної фотографії Івано-

Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Цінівська Л.В.)  

Третє місце 

Білик Вікторія Ярославівна, вихованка гуртка мобільної фотографії Івано-

Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Цінівська Л.В.)  

 

Спортивно-технічне фото 

Перше місце 

Попадинець Андрій Ігорович, вихованець гуртка цифрової фотографії 

Івано-Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Клименко В.О.) 

 

Тварини 

 

Перше місце 

Лугова Ксенія Олександрівна, вихованка гуртка цифрової фотографії 

Івано-Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Костів О.В.) 

 

 

 

Старша вікова група (15-18 років) 

Архітектура 

Перше місце 

Рекрутяк Олег Іванович, вихованець гуртка цифрової фотографії Івано-

Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Клименко В.О.) 
 

Друге місце 

Гошовський Владислав Андрійович, вихованець гуртка цифрової 

фотографії Івано-Франківського обласного державного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради 

(керівник Костів О.В.) 

Третє місце 

Бестильна Ольга Михайлівна, вихованка гуртка цифрової фотографії 

Івано-Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Клименко В.О.) 
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Гумористичне фото 

Перше місце 

Бестильна Ольга Михайлівна, вихованка гуртка цифрової фотографії 

Івано-Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Клименко В.О.) 

Друге місце 

Керніцька Христина Миколаївна, вихованка гуртка цифрової фотографії 

Івано-Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Костів О.В.) 

Третє місце 

Горбачинська Наталія Миколаївна, вихованка гуртка цифрової фотографії 

Івано-Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Клименко В.О.) 

 

Екологія 

Перше місце 

Рекрутяк Олег Іванович, вихованець гуртка цифрової фотографії Івано-

Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Клименко В.О.) 

 

Експериментальне фото 

Перше місце 

Рекрутяк Олег Іванович, вихованець гуртка цифрової фотографії Івано-

Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Клименко В.О.) 

Друге місце 

Гошовський Владислав Андрійович, вихованець гуртка цифрової 

фотографії Івано-Франківського обласного державного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради 

(керівник Костів О.В.) 

 

Жанрове фото 

Перше місце 

Рекрутяк Олег Іванович, вихованець гуртка цифрової фотографії Івано-

Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Клименко В.О.) 

Друге місце 

Бестильна Ольга Михайлівна, вихованка гуртка цифрової фотографії 

Івано-Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Клименко В.О.) 

Третє місце 

Кос Адріана Андріївна, вихованка гуртка цифрової фотографії Івано-

Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Костів О.В.) 

 

Натюрморт 
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Перше місце 

Дмитрів Роксолана Степанівна, вихованка гуртка цифрової фотографії 

обласного державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Івано-Франківської обласної ради (керівник Костів О.В.) 

Друге місце 

Романюк Віктор Романович, вихованець гуртка цифрової фотографії 

Івано-Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Клименко В.О.) 

Третє місце 

Горбачинська Наталія Миколаївна, вихованка  гуртка цифрової фотографії 

Івано-Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Клименко В.О.) 

Пейзаж 

Перше місце 

Говера Наталія Миколаївна, вихованка гуртка цифрової фотографії Івано-

Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Клименко В.О.) 

Друге місце 

Пинило Юлія Миколаївна, вихованка гуртка цифрової фотографії Івано-

Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Клименко В.О.) 

Третє місце 

Завалка Віталій Ігорович, вихованець гуртка цифрової фотографії Івано-

Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Клименко В.О.) 

 

Позашкілля 

Перше місце 

Говера Наталія Миколаївна, вихованка гуртка цифрової фотографії Івано-

Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Клименко В.О.) 

Друге місце 

Рекрутяк Олег Іванович, вихованець гуртка цифрової фотографії Івано-

Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Клименко В.О.) 

Третє місце 

Керніцька Христина Миколаївна, вихованка гуртка цифрової фотографії 

Івано-Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Костів О.В.) 

 

Портрет 

Перше місце 

Романюк Віктор Романович, вихованець гуртка цифрової фотографії 

Івано-Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Клименко В.О.) 

Друге місце 
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Масник Софія Ігорівна, вихованка гуртка цифрової фотографії Івано-

Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Клименко В.О.) 

Третє місце 

Пинило Юлія Миколаївна, вихованка гуртка цифрової фотографії Івано-

Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Клименко В.О.) 

Сім’я та друзі 

Перше місце 

Рекрутяк Олег Іванович, вихованець гуртка цифрової фотографії Івано-

Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Клименко В.О.) 

 

Спортивно-технічне фото 

Перше місце 

Дмитрів Роксолана Степанівна, вихованка гуртка цифрової фотографії 

обласного державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Івано-Франківської обласної ради (керівник Костів О.В.) 

Друге місце 

Дмитрів Роксолана Степанівна, вихованка гуртка цифрової фотографії 

обласного державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Івано-Франківської обласної ради (керівник Костів О.В.) 
 

Тварини 

Перше місце 

Романюк Віктор Романович, вихованець гуртка цифрової фотографії 

Івано-Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Клименко В.О.) 

Друге місце 

Дзуль Роман Михайлович, вихованець гуртка цифрової фотографії Івано-

Франківського обласного державного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради (керівник Клименко В.О.) 

Третє місце 

Гошовський Владислав Андрійович, вихованець гуртка цифрової 

фотографії Івано-Франківського обласного державного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради 

(керівник Костів О.В.) 

 

 

 

 


