
 

                                                        

                      ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ  І НАУКИ  

                    ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

            КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ          

                               «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР  

          НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ  УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» 

 

                                                      НАКАЗ                                               
 

        від 25.10.2022 р.                                                                        № 33 

 

      Про підсумки обласного  

      фотоконкурсу «Моя Україно!» 

 

       Відповідно до плану роботи КЗ ЛОР «Львівський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» на 2022 рік та з метою залучення 

школярів до творчої діяльності та змістовного дозвілля у жовтні 2022 року  

проведено і підбито підсумки обласного заочного конкурсу юних фотоаматорів 

«Моя Україно». 

      На конкурс надіслано 137 фотосвітлин у паперовому та електронному 

варіантах відповідно до умов проведення конкурсу, що є позитивним за 

теперішніх обставин воєнного стану. Роботи виконані  фахово з елементами 

творчого пошуку, з відчуттям любові до рідного краю. Більш активними були 

учні та вихованці молодшої вікової групи, роботи яких презентовані у всіх 

номінаціях. 

       Цьогорічними учасниками обласного конкурсу, який традиційно проходить 

у жовтні і є другим відбірковим етапом Всеукраїнського фотоконкурсу «Моя 

Україно», стали  учні закладів загальної середньої та позашкільної освіти, а 

саме: Сокальської, Червоноградської  станцій юних техніків; Бродівського 

ЦНТТУМ, Дрогобицького БНТТУМ, Золочівського ЦПО, КЗ ЦНТТУМ 

Львівської міської ради; Бориславського та Кам’янка-Бузького ЦДЮТ; 

Львівського ліцею ім.В.Симоненка.   

      На  підставі матеріалів журі  

   

                               наказую:  
1. Нагородити грамотами КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ» переможців обласного 

фотоконкурсу «Моя Україно»  у молодшій віковій групі (10-14 р.) :  

  

                            номінація «Пейзаж» 

           1 місце 



- Крикавського Ігора, вихованця фотогуртка Бродівського ЦНТТУМ, за 

світлину «Це моя Україна…» (керівник Матвєєва І.М.);  

          2 місце       

- Засінчук Софію, вихованку фотостудії «Безкінечність» ЦНТТУМ Львівської 

міської ради, за світлину «На чисту воду» (керівник  Кушнірчук Б.І.); 

          3 місце 

- Ільчину Марту, вихованку гуртка початкового технічного моделювання 

Золочівського ЦПО, за світлину «І буде веселка після дошу…» (керівник  

Сапелюк Г.М.); 

                                номінація «Портрет» 

                1 місце 

- Богуна Миколу, вихованця гуртка «Цифрова фотографія» Червоноградської 

станції юних техніків , за світлину «Несподіванка» (керівник Хомляк В.В.); 

                2 місце 

- Бойчука Андрія, вихованця фотостудії «Безкінечність» ЦНТТУМ Львівської 

міської ради, за світлину «Фотографиня» (керівник  Кушнірчук Б.І.); 

- Трескот Яну, вихованку гуртка «Цифрова фотографія» Сокальської СЮТ, за 

світлину «Старша сестра» (керівник Михальов В.О.); 

                3 місце 

- Кардаша Дмитра, вихованця фотостудії «Безкінечність» ЦНТТУМ Львівської   

     міської ради, за світлину «Трішки смутку» (керівник  Кушнірчук Б.І.); 

- Приставську Тетяну, вихованку театру мод «Backstage»  КЗ «ЦДЮТ Кам’янка-

Бузької міської ради», за світлину «Ейфорія» (керівник Малиновська В.Т.); 

- Протищака Юрія, вихованця гуртка «Юні фотоаматори» Дрогобицького   

     БНТТУМ, за світлину «Безтурботність» (керівник Костецька М.В.); 

          

                                  номінація «Жанрове фото» 

                 2 місце 

-  Бойчука Андрія, вихованця фотостудії «Безкінечність» ЦНТТУМ Львівської 

міської ради, за світлину «Розвію всю біду» (керівник  Кушнірчук Б.І.); 

           3 місце 

-  Рижок Анну, вихованку судномодельного гуртка Сокальської СЮТ, за 

світлину «Всі дороги ведуть додому» (керівник Рижок Ю.В.);               

 

                                  номінація  «Архітектура» 

                  1 місце 

- Засінчук Софію, вихованку гуртка цифрової фотографії ліцею ім.В.Симоненка 

м.Львова, за світлину «Куполи» (керівник  Кушнірчук Б.І.); 

                 2 місце 

- Пурій Ярину, вихованку гуртка «Юні фотоаматори» Дрогобицького БНТТУМ, 

за світлину «Рідне місто» (керівник Костецька М.В.); 

- Трохимчука Макара, вихованця гуртка «Народна творчість» Сокальської 

СЮТ, за світлину «Дорога до світла» (керівник Федчун І.С.); 

 

                                   номінація «Макрофотографія» 



                    1 місце 

- Соболь Дарину, вихованку гуртка цифрової фотографії ліцею ім.В.Симоненка 

м.Львова, за світлину «Заплаканий листочок» (керівник  Кушнірчук Б.І.);  

                   2 місце 

- Задерецького Максима, вихованця фотостудії «Безкінечність» ЦНТТУМ 

Львівської міської ради, за світлину «Після дощу» (керівник  Кушнірчук Б.І.); 

              3 місце 

- Задерецького Максима, вихованця фотостудії «Безкінечність» ЦНТТУМ 

Львівської міської ради, за світлину «Аронія» (керівник  Кушнірчук Б.І.); 

 

                                    номінація «Репортажне фото» 

            2 місце 

- Підкорчевного Данила, вихованця гуртка початкового технічного 

моделювання Золочівського ЦПО, за світлину «З мріями про мирний Київ» 

(керівник  Сапелюк Г.М.); 

 

                               номінація «Натюрморт» 

           2 місце 

-Хомляка Данила,  вихованця гуртка «Цифрова фотографія» Червоноградської 

станції юних техніків , за світлину «Естетика» (керівник Хомляк В.В.); 

                 3 місце 

- Задерецьку Соломію, вихованку фотостудії «Безкінечність» ЦНТТУМ 

Львівської міської ради, за світлину «Перепилині яйця» (керівник  Кушнірчук 

Б.І.); 

- Зварича Матвія, вихованця гуртка початкового технічного моделювання 

Золочівського ЦПО, за світлину «Маленький господар» (керівник  Сапелюк 

Г.М.); 

- Гливу Дарину, вихованку гуртка «Новий кадр»  ЦДЮТ м.Борислава, за 

світлину «Осінній натюрморт» (керівник Салямон І.В.); 

 

                                номінація «Флора і фауна» 

           1 місце 

- Засінчук Софію, вихованку  гуртка цифрової фотографії ліцею ім.В.Симоненка 

м.Львова, за світлину «Хто там?» (керівник  Кушнірчук Б.І.); 

                2 місце 

- Засінчук Софію, вихованку гуртка цифрової фотографії ліцею ім.В.Симоненка 

м.Львова, за світлину «Равлик Боб» (керівник  Кушнірчук Б.І.); 

- Кардаша Дмитра, вихованця фотостудії «Безкінечність» ЦНТТУМ Львівської   

     міської ради, за світлину «Птахи миру» (керівник  Кушнірчук Б.І.); 

- Соболь Дарину, вихованку гуртка цифрової фотографії ліцею ім.В.Симоненка 

м.Львова, за світлину «Реверанс» (керівник  Кушнірчук Б.І.);  

                3 місце 

- Проданик Поліну, вихованку студії   «Креатив» КЗ «ЦДЮТ Кам’янка-  

     Бузької міської ради», за світлину «Чіл равликів» (керівник Малиновська В.Т.); 

-  Трескот Яну, вихованку гуртка «Цифрова фотографія» Сокальської СЮТ, за    



    світлину «Осіння красуня» (керівник Михальов В.О.); 

 

                            номінація «Експериментальне фото» 

           1 місце 

- Засінчук Софію, вихованку гуртка цифрової фотографії ліцею ім.В.Симоненка 

м.Львова, за світлину «Золота осінь» (керівник  Кушнірчук Б.І.); 

           2 місце 

- Сушельницького Юрія, вихованця фотостудії «Безкінечність» ЦНТТУМ 

Львівської міської ради, за світлину «Новітній звіринець» (керівник  

Кушнірчук Б.І.); 

           3 місце 

- Хомляка Данила,  вихованця гуртка «Цифрова фотографія» Червоноградської 

станції юних техніків, за світлину «Бачити» (керівник Хомляк В.В.); 

 

 

2. Нагородити грамотами КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ» переможців фотоконкурсу  

«Моя Україно»  у старшій віковій групі (15-18 р.) : 

 

                                    номінація «Пейзаж» 

                1 місце 

- Яремовського Дениса, вихованця фотогуртка  Бродівського ЦНТТУМ, за 

світлину «Початок нового дня» (керівник  Матвєєва І.М.); 

               2 місце 

- Лесів Олександру, вихованку гуртка художньої обробки деревини 

Золочівського ЦПО, за світлину «Крила янгола» (керівник Захарчук Р.В.); 

 

                                    номінація «Портрет» 

                1 місце 

- Волоса Давида, вихованця гуртка «Цифрова фотографія» Сокальської СЮТ, за 

світлину «Однокласниця» (керівник Михальов В.О.); 

- Задерецького Захара, вихованця фотостудії «Безкінечність» ЦНТТУМ 

Львівської міської ради, за світлину «Мій дідусь» (керівник  Кушнірчук Б.І.); 

          2 місце 

- Журавчака Тараса, вихованця гуртка «Новий кадр»  ЦДЮТ м.Борислава, за 

світлину «Творчий задум» (керівник Салямон І.В.); 

- Яремовського Дениса, вихованця фотогуртка  Бродівського ЦНТТУМ, за 

світлину «Погляд у майбутнє» (керівник  Матвєєва І.М.); 

                        

                                  номінація «Макрофотографія» 

                1 місце 

- Задерецького Захара, вихованця фотостудії «Безкінечність» ЦНТТУМ 

Львівської міської ради, за світлину «Дика бджола» (керівник  Кушнірчук Б.І.); 

               2 місце 

- Задерецького Захара, вихованця фотостудії «Безкінечність» ЦНТТУМ 

Львівської міської ради, за світлину «Емоції» (керівник  Кушнірчук Б.І.); 



- Журавчака Тараса, вихованця гуртка «Новий кадр»  ЦДЮТ м.Борислава, за 

світлину «Магія дощу» (керівник Салямон І.В.); 

               

                                    номінація «Архітектура» 

               1 місце 

- Задерецького Захара, вихованця фотостудії «Безкінечність» ЦНТТУМ 

Львівської міської ради, за світлину «То є Львів» (керівник  Кушнірчук Б.І.); 

              2 місце 

- Яремовського Дениса, вихованця фотогуртка  Бродівського ЦНТТУМ, за 

світлину «А я ось тут…» (керівник  Матвєєва І.М.); 

                             

                             номінація «Натюрморт» 

         3 місце 

- Задерецького Захара, вихованця фотостудії «Безкінечність» ЦНТТУМ 

Львівської міської ради, за світлину «Родичі гарбузові» (керівник  Кушнірчук 

Б.І.); 

                                   номінація «Жанрове фото» 

               1 місце 

- Задерецького Захара, вихованця фотостудії «Безкінечність» ЦНТТУМ 

Львівської міської ради, за світлину «Веселе Причастя» (керівник  Кушнірчук 

Б.І.); 

               2 місце 

- Задерецького Захара, вихованця фотостудії «Безкінечність» ЦНТТУМ 

Львівської міської ради, за світлину «Точка зйомки» (керівник  Кушнірчук 

Б.І.); 

         3 місце 

- Сушельницьку Софію, вихованку фотостудії «Безкінечність» ЦНТТУМ 

Львівської міської ради, за світлину «На Івана Купала» (керівник  Кушнірчук 

Б.І.); 

                              номінація «Експериментальне фото» 

         1 місце 

- Волоса Давида, вихованця гуртка «Цифрова фотографія» Сокальської СЮТ, за 

світлину «Вікно в літо» (керівник Михальов В.О.); 

 

                                    номінація «Репортажне фото» 

              2 місце 

- Волоса Давида, вихованця гуртка «Цифрова фотографія» Сокальської СЮТ, за 

світлину «Прапор»  (керівник Михальов В.О.); 

  

                             номінація «Флора і фауна» 

         1 місце 

- Волоса Давида, вихованця гуртка «Цифрова фотографія» Сокальської СЮТ, за 

світлину «Розбіг» (керівник Михальов В.О.); 

         2 місце 



- Волоса Давида, вихованця гуртка «Цифрова фотографія» Сокальської СЮТ, за 

світлину «Рівновага» (керівник Михальов В.О.); 

- Задерецького Захара, вихованця фотостудії «Безкінечність» ЦНТТУМ 

Львівської міської ради, за світлину «Руда красуня» (керівник  Кушнірчук Б.І.); 

        3 місце 

- Габер Юлію, вихованку гуртка «Новий кадр»  ЦДЮТ м.Борислава, за світлину 

«Цікава гостя» (керівник Салямон І.В.); 

- Задерецького Захара, вихованця фотостудії «Безкінечність» ЦНТТУМ 

Львівської міської ради, за світлину «АУФ» (керівник  Кушнірчук Б.І.); 

 

 

            

 

 

 

 

       В.о.директора                                                                     А Опенько 

 

 
         Топольник Х.В.,  т.276-42-70 
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