
Наказ №74 

 

по Тернопільському обласному центру  

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді                                                                                         

 

    від 13.12.2017р. 

Про підведенню підсумків участі учнів,  

вихованців загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів  

в обласних етапах Всеукраїнських масових заходів 

 

Відповідно до плану роботи Тернопільського обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді на 2017р. навчальні заклади області брали 

участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних еколого-натуралістичних масових 

заходах області.  

Журі, на основі представлених матеріалів, підготували підсумкові протоколи 

переможців обласних етапів Всеукраїнської акції «Дослідницький марафон», 

Всеукраїнського конкурсу юних зоологів і тваринників, Всеукраїнського конкурсу 

молодіжних проектів з енергоефективності «Енергія і середовище – 2017-2018 н.р.» та 

Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україно!». 

На основі вище сказаного  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити протоколи засідання журі по підведенню підсумків участі учнів,  

вихованців загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів в обласних етапах: 

1.1.  Всеукраїнської акції «Дослідницький марафон» (№01-18-130 від 11.12.2017р.). 

1.2. Всеукраїнського конкурсу юних зоологів і тваринників (№01-18-134 від 

12.12.2017р.). 

1.3. Всеукраїнського конкурсу молодіжних проектів з енергоефективності «Енергія і 

середовище – 2017-2018 н. р.» (№01-18/135 від 12.12.2017р.). 

1.4. Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україно!» 

(№01-18/136 від 13.12.2017р.). 

2. Визнати переможцями обласного етапу: 

2.1.  Всеукраїнської акції «Дослідницький марафон» та нагородити грамотами 

Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді: 

2.1.1. Номінація «Краща навчально-дослідна земельна ділянка»: 

2.1.1.1.Навчально-дослідна земельна ділянка Тернопільського обласного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (Федун Галина 

Романівна, методист Тернопільського обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді, завідувач НДЗД); 

2.1.1.2.Навчально-дослідна земельна ділянка Плебанівської ЗОШ І-ІІ ст. 

Теребовлянського району Тернопільської області  (зав. ділянкою учитель 

біології Соляр Ольга Михайлівна). 

2.1.2. номінація  «Дослідницька робота на НДЗД (Дослідницький   марафон)»:  

2.1.2.1.Козира Іванна, учениця 8 класу  Котюжинської  ЗОШ І- ІІ ст. Збаразького 

району , керівник учитель хімії та біології Кантицька Людмила Леонтіївна; 

2.1.2.2.Сороколіт Анастасія, вихованка гуртка «Лікарські рослини» Тернопільського 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, 

учениця 6-В класу Тернопільського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – медичний ліцей 

№15» керівник гуртка Шум’як Наталя Романівна; 

2.1.2.3.Водовіз Вікторія, Дяків Софія, Медвідь Марія, Перчишин Олена, Росоловська 

Марія, Сьомак Світлана, вихованці гуртка «Екологічний дизайн» 



Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді, керівник Кухарська Тетяна Анатоліївна; 

2.1.2.4.Тищук Яна, Медвецька Анна, вихованки гуртка «Юні овочівники» 

Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді, керівник Федун Галина Романівна; 

2.1.2.5.Кіт Оксана, вихованка гуртка «Рослини-символи України» Тернопільського 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, 

керівник Батюх Наталія Григорівна; 

2.1.2.6.Бай Володимир, вихованець гуртка «Рослини – символи України» 

Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді, керівник Гевко Галина Ярославівна; 

2.1.2.7.Вихованці гуртка «Флористика та фітодизайн інтер’єру» Тернопільського 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, 

керівник Сворінь Надія Володимирівна.               

2.2. Всеукраїнського конкурсу молодіжних проектів з енергоефективності 

«Енергія і середовище – 2017-2018 н. р.» та нагородити грамотою  

Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді: 

2.2.1. Номінація 1.  «Проект «Моє енергетичне рішення» 

2.2.1.1.Угринюк Дмитро, учень 9 класу, Мацьків Михайло, Грабець Анатолій, учень 

10 класу, вихованці Чортківського РКЗ «Центр науково-технічної творчості і 

дозвілля учнівської молоді», керівник Хаба Богдан Михайлович; 

2.2.1.2.Плецан Сніжанна, учениця 9 класу, Колиндянської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Колиндянської ОТГ Чортківського району, керівник учитель біології, екології 

Бойчук Людмила Володимирівна. 

2.2.2. Номінація  2. Інформування суспільства, пропаганда енергоефективності 

2.2.2.1.Єрохін Сергій, учень 6 класу, вихованець гуртка «Екологічна стилістика» 

Позашкільного комунального навчального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості» Бережанської міської ради, керівник Димашевська Христина 

Богданівна; 

2.2.2.2. Грабовська Уляна, Барська Олександра учениці Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ст. 

ім. В Гурняка № 27, керівник учитель географії Мельник Олександра 

Мирославівна; 

2.2.2.3.Ревак Юлія, учениця 9 класу Улашківської ЗОШ І-ІІІ ст. Чортківського району, 

керівник учитель біології  Ревак Лілія Іванівна; 

2.2.2.4.Колісник Анастасія, учениця 9 класу Колиндянської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Колиндянської ОТГ Чортківського району, керівник учитель біології, екології 

Бойчук Людмила Володимирівна. 

2.2.3. Номінація 5. Для педагогічних працівників: 

2.2.3.1.Шум’як Наталія Романівна, керівник гуртків Тернопільського обласного 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Робота: Розробка 

екологічного тренінгу «Клімат змінюється – час діяти!». 

2.3. Всеукраїнського конкурсу юних зоологів і тваринників та нагородити 

грамотою  Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді: 
2.3.1. Магера Світлана, учениця 10-Б класу Тернопільського НВК «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів-медичний ліцей №15», керівник учитель біології Олійник 

Іванна Володимирівна. Тема роботи: «Вплив алкоголю та тютюнового диму на 

життєдіяльність лабораторних пацюків». 

2.3.2. Поліщук Юля, учениця 8 класу Білокриницької ЗОШ І-ІІІ ст. Кременецького 

району, керівник учитель біології, екології та природознавства Новосільна 

Олена Віталіївна. Тема роботи: «Дослідження чисельності жука-оленя». 



2.4. Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна – 

Україно!» та нагородити грамотою  Тернопільського обласного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді: 

2.4.1. Номінація «Пейзаж»: 

Молодша група (7-10 років): 

2.4.1.1.Ветров Святослав, вихованець фотостудії «ІКС- позиція» Комунального 

закладу Тернопільської міської ради «Станція юних техніків (кер. гуртка 

Стрижко В.Л.) – роботи «Лижний спуск»; 

2.4.1.2.Стандрет Христина, вихованка фотостудії «ІКС- позиція» Комунального 

закладу Тернопільської міської ради «Станція юних техніків (кер. гуртка 

Стрижко В.Л.) – роботи «Зимовий парк», «Ранковий туман»; 

2.4.1.3.Кузик Тетяна, учениця Теребовлянської ЗОШ  І-ІІІ ст. № 2  - робота « 

Народження дня»; 

2.4.1.4.Ділай Каріна, учениця Теребовлянської ЗОШ  І-ІІІ ст. № 2 -  робота « За 

вікном»; 

2.4.1.5.Сидор Христина, учениця Теребовлянської ЗОШ  І-ІІІ ст. № 2 - робота « Голос 

трембіти»; 

2.4.1.6.Татарин Тадей, вихованець гуртка «Основи екологічних знань» 

Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді (кер Єднорович О.Я.) – робота  «Роздратоване море»; 

2.4.1.7.Семенович Вікторія, вихованка Зборівського  РЦЕНУМ - «Зимова казка», 

«Захід сонця». 

Середня група (11-14 років): 

2.4.1.8.Чорноус Мирослав, вихованець фотостудії «ІКС- позиція» Комунального 

закладу Тернопільської міської ради «Станція юних техніків (кер. Гуртка 

Стрижко В.Л.)  - роботи «Осінь приходить», «Осіння казка»; 

2.4.1.9.Калинич Микола, учень ЗОШ І-ІІ ст. с. Іване- Золоте Заліщицького району -  

роботи Зимовий етюд», «Зима 2017»; 

2.4.1.10.Вуйцик Юлія, вихованка гуртка «Лікарські рослини», Центру дитячої та 

юнацької творчості м. Бережани (кер. Ліннік І.С.) – робота  «Вечірні 

Бережани»; 

2.4.1.11.Лізогубова Валентина, вихованка гуртка «Юні рослинники» Тернопільського 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (кер 

Дулеба У.В.) – робота  «Червоні маки»; 

2.4.1.12.Гумницька  Христина, вихованка гуртка «Юні акваріумісти»  

Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді (кер Пришляк І.Я.) – робота  «Маленька батьківщина с. 

Нирків»; 

2.4.1.13.Вістовська Олена, учениця ЗОШ І-ІІ ст. с. Дзвиняч Заліщицького району (кер. 

Копичинська О.М.) – робота «Джуринський водоспад», «Замок Червоногород»; 

2.4.1.14.Волков Вадим, вихованець гуртка «Рослини – символи України» Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Бережани (кер. Леськів Н.І.) – «Золотава 

осінь»; 

2.4.1.15.Леськів Софія, вихованка гуртка «Рослини – символи України» Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Бережани (кер. Леськів Н.І.) – «Вдивляюся у 

воду», «Мелодія лісу»; 

2.4.1.16.Терлецька Дарина, вихованка гуртка «Юні охоронці природи» Центру дитячої 

та юнацької творчості м. Бережани (кер. Лінник І.С)– «Диво-природа», 

«Природа в задумі»; 

2.4.1.17.Стець Олександра, вихованка гуртка «Дизайн» Центру дитячої та юнацької 

творчості м. Бережани (кер. Стець Г.І.).– «А в Карпатах туман…»; 

2.4.1.18.Івасіків Дмитро, вихованець гуртка «Технічний дизайн» Центру дитячої та 

юнацької творчості м. Бережани (Івасіків М.І.) – «Веселкове море»; 



2.4.1.19.Дубинська Катерина, учениця Теребовлянської спеціалізованої школи-ліцею 

– робота «На краю землі», «Над землею туман»; 

2.4.1.20.Станько Ірина, учениця Теребовлянської спеціалізованої школи-ліцею – 

робота «Мелодія ранньої осені», «Осіннє дзеркало»; 

2.4.1.21.Гануля Роман, учень Теребовлянської спеціалізованої школи-ліцею – робота 

«Осінь в Карпатах»; 

2.4.1.22.Червеняк Ростислав, вихованець фотостудії «ІКС- позиція» Комунального 

закладу Тернопільської міської ради «Станція юних техніків (кер. Гуртка 

Стрижко В.Л.)  - роботи «Гори Доломіти»; 

2.4.1.23.Сипень Вікторія, учениця Теребовлянської ЗОШ  І-ІІІ ст. № 2 робота « 

Гірський потічок»; 

2.4.1.24.Гануля Роман, учень Теребовлянської спеціалізованої школи-ліцею – робота 

«Осіннє диво»; 

2.4.1.25.Терещук Оксана, вихованка  фотостудії «ІКС- позиція» Комунального 

закладу Тернопільської міської ради «Станція юних техніків (кер. Гуртка 

Стрижко В.Л.)  - роботи «Осінній пейзаж»; 

2.4.1.26.Гордій Дмитро, вихованець фотостудії «ІКС- позиція» Комунального закладу 

Тернопільської міської ради «Станція юних техніків (кер. Гуртка Стрижко 

В.Л.)  - роботи «Вечоріє»; 

2.4.1.27.Коваленко Ксенія, вихованка  фотостудії «ІКС- позиція» Комунального 

закладу Тернопільської міської ради «Станція юних техніків (кер. Гуртка 

Стрижко В.Л.)  - роботи «Примхи зими», «До замку чарівної королеви»; 

2.4.1.28.Ільчишин Олеся, учениця ЗОШ І-ІІІ ст. села Личківці Гусятинського району – 

«Літо маки стелить килимами»; 

2.4.1.29.Мигаль Вікторія, учениця ЗОШ І-ІІІ ст. села Личківці Гусятинського району – 

«Веселка після грози»; 

2.4.1.30.Хлань Олександр, учень Колодненського НВК «Колодненська ЗОШ І-ІІІ ст. – 

дошкільний навчальний заклад» - «Встає хмара з-за Лиману…»; 

2.4.1.31.Ірза Мар’яна, вихованка гуртка «Екологічний дизайн»  Тернопільського 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (кер. 

Кухарська Т.А.) – ««Моя подорож Україною. Краєвиди з гори Пікуй», «Моя 

подорож Україною. Печера Кришталева».  

Старша група (15-18 років): 

2.4.1.32.Попик Юлія, вихованка фотостудії «ІКС- позиція» Комунального закладу 

Тернопільської міської ради «Станція юних техніків (кер. Гуртка Стрижко 

В.Л.)  - роботи «Морська бірюза», «ДОДОМУ»; 

2.4.1.33.Муравицька Юлія, вихованка фотостудії «ІКС- позиція» Комунального 

закладу Тернопільської міської ради «Станція юних техніків (кер. Гуртка 

Стрижко В.Л.)  - роботи «Сходинки життя», «Бакота»; 

2.4.1.34.Грушицький Віталій, учень Шумського ліцею – робота «Зранена душа неньки 

України»; 

2.4.1.35.Горанина Микола, учень ЗОШ – інтернат І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням 

трудового навчання – робота «Вечір над Раєм»; 

2.4.1.36.Зазуляк Анастасія, вихованка фотостудії «ІКС- позиція» Комунального 

закладу Тернопільської міської ради «Станція юних техніків (кер. Гуртка 

Стрижко В.Л.)  - роботи «Єдність з природою»; 

2.4.1.37.Василишин Святослав, вихованець гуртка «Основи біології»  Тернопільського 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (кер. 

Шум’як Н.Р.). – робота «Одинокий дуб», «Голиця».   

2.4.2. Номінація «Репортажний портрет»: 

Молодша група (7-10 років): 

2.4.2.1.Баран Софія, вихованка гуртка «Початкове технічне моделювання», Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Бережани (кер. Цокало М.Г.) – робота  «…А 



ми тую червону калину підіймемо , А ми нашу славну Україну гей, гей 

розвеселимо!...»; 

2.4.2.2.Леськів Любов вихованка гуртка  «Дизайн» Центру дитячої та юнацької 

творчості м. Бережани (кер. Стець Г.І..) – «Моя матуся - українка»; 

2.4.2.3.Цолка Антон, вихованець фотомистецького гуртка «Ракурс» Центру дитячої та 

юнацької творчості м. Бережани (кер. Токарська З.Ю.) – «Завтра була Весна». 

Середня група (11-14 років): 

2.4.2.4.Калинич Микола, учень ЗОШ І-ІІ ст. с. Іване-Золоте Заліщицького району -  

«Дорога до Дому»; 

2.4.2.5.Коваленко Ксенія, вихованка фотостудії «ІКС- позиція» Комунального закладу 

Тернопільської міської ради «Станція юних техніків (кер. Гуртка Стрижко 

В.Л.)  - роботи «Пісня»; 

2.4.2.6.Соколовський Руслан, вихованець гуртка «Лікарські рослини», Центру дитячої 

та юнацької творчості м. Бережани (кер. Ліннік І.С.) – робота  «Польова 

красуня»; 

2.4.2.7.Терлецька Дарина, вихованка гуртка «Юні охоронці природи» Центру дитячої 

та юнацької творчості м. Бережани (кер. Лінник І.С)– «Україночка»; 

2.4.2.8.Леськів Софія, «Рослини – символи України» Центру дитячої та юнацької 

творчості м. Бережани (кер. Леськів Н.І.) – «Сонячне літо»; 

2.4.2.9.Мартинюк Юлія, вихованка фотомистецького гуртка «Ракурс» Центру дитячої 

та юнацької творчості м. Бережани (кер. Токарська З.Ю) – «Золота Осінь»; 

2.4.2.10.Трач Максим, вихованець фотомистецького гуртка «Ракурс» Центру дитячої 

та юнацької творчості м. Бережани (кер. Токарська З.Ю.) – «Свято Покрови. 

Марія». 

Старша група (15-18 років): 

2.4.2.11.Зазуляк Анастасія, вихованка фотостудії «ІКС- позиція» Комунального 

закладу Тернопільської міської ради «Станція юних техніків (кер. Гуртка 

Стрижко В.Л.)  - роботи «Погляд з минулого», «Веселі і молоді»; 

2.4.2.12.Попик Юлія, вихованка фотостудії «ІКС- позиція» Комунального закладу 

Тернопільської міської ради «Станція юних техніків (кер. Гуртка Стрижко 

В.Л.)  - роботи «Автопортрет»; 

2.4.2.13.Грушицький Віталій, учень Шумського ліцею – робота «Буває часом сліпну 

від краси»; 

2.4.2.14.Цолка Микола, вихованець фотомистецького гуртка «Ракурс» Центру дитячої 

та юнацької творчості м. Бережани (кер. Токарська З.Ю.) – «Пластунка. 

Артистка. Україночка». 

2.4.3. Номінація «Жанрове фото»: 

Молодша група (7-10 років): 

2.4.3.1.Стандрет Христина, вихованка фотостудії «ІКС- позиція» Комунального 

закладу Тернопільської міської ради «Станція юних техніків (кер. гуртка 

Стрижко В.Л.) – роботи «Моя мама агроном»; 

2.4.3.2.Бабовал Арсен, учень Решнівської ЗОШ І-ІІ ст. – «У нашім раї на землі…»; 

2.4.3.3.Савченко Максим, учень Решнівської ЗОШ І-ІІ ст. – «Вдяглися чепурні 

грибки…». 

Середня група (11-14 років): 

2.4.3.4.Гевко Софія, вихованка фотостудії «ІКС- позиція» Комунального закладу 

Тернопільської міської ради «Станція юних техніків (кер. Гуртка Стрижко 

В.Л.) - «Юна гончарка»; 

2.4.3.5.Стець Олександра, вихованка гуртка «Дизайн» Центру дитячої та юнацької 

творчості м. Бережани (кер. Стець Г.І.).– «Щасливе дитинство», «Політ у 

небо»; 

2.4.3.6.Туцький Олександр, вихованець фотомистецького гуртка «Ракурс» Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Бережани (кер. Токарська З.Ю, – «Моя 

Україна – мої Бережани»; 



2.4.3.7.Лазар Юрій, вихованець фотомистецького гуртка «Ракурс» Центру дитячої та 

юнацької творчості м. Бережани (кер. Токарська З.Ю, – «Віночки Покрови»; 

2.4.3.8.Струтинський Михайло, учень Бережанської обласної комунальної ЗОШ – 

інтернат з поглибленим вивченням трудового навчання – «Братство»; 

2.4.3.9.Садовник Анастасія, учениця учениця ЗОШ І-ІІ ст. с. Дзвиняч Заліщицького 

району (кер. Копичинська О.М.) – робота «А ми дівчата з України…»; 

2.4.3.10.Вістовська Олена , учениця ЗОШ І-ІІ ст. с. Дзвиняч Заліщицького району 

(кер. Копичинська О.М.) – робота «Хотіла б я піснею стати»; 

2.4.3.11.Червеняк Ростислав, вихованець  фотостудії «ІКС- позиція» Комунального 

закладу Тернопільської міської ради «Станція юних техніків (кер. Гуртка 

Стрижко В.Л.)  - роботи «Відпочинок у Карпатах»; 

2.4.3.12.Терещук Оксана, вихованка фотостудії «ІКС- позиція» Комунального закладу 

Тернопільської міської ради «Станція юних техніків (кер. Гуртка Стрижко 

В.Л.)  - роботи «Мені вічно 17….», «Не вбивайте у мені дитинство»; 

2.4.3.13.Коваленко Ксенія, вихованка фотостудії «ІКС- позиція» Комунального 

закладу Тернопільської міської ради «Станція юних техніків (кер. Гуртка 

Стрижко В.Л.)  - роботи «Тут теж дороги»; 

2.4.3.14.Хлань Олександр, учень Колодненського НВК «Колодненська ЗОШ І-ІІІ ст.- 

дошкільнй навчальний заклад» - «Я від бабусі та від дідуся втік…»; 

2.4.3.15.Гордій Дмитро, вихованець фотостудії «ІКС- позиція» Комунального закладу 

Тернопільської міської ради «Станція юних техніків (кер. Гуртка Стрижко 

В.Л.)  - роботи «В дорогу», «Дерев’яний кокон»; 

2.4.3.16.Кокора Вікторія, учениця Струсівської санаторної ЗОШ І-ІІІ ст. 

Теребовлянського району – «Шматочок хмарки  у моїй руці». 

Старша група (15-18 років): 

2.4.3.17.Попик Юлія, вихованка фотостудії «ІКС- позиція» Комунального закладу 

Тернопільської міської ради «Станція юних техніків (кер. Гуртка Стрижко 

В.Л.)  - роботи «Танцюють всі», «У полоні шахти»; 

2.4.3.18.Муравицька Юлія, вихованка фотостудії «ІКС- позиція» Комунального 

закладу Тернопільської міської ради «Станція юних техніків (кер. Гуртка 

Стрижко В.Л.)  - роботи «Сповідь», «Прогуляка рідним містом»; 

2.4.3.19.Зазуляк Анастасія, вихованка фотостудії «ІКС- позиція» Комунального 

закладу Тернопільської міської ради «Станція юних техніків (кер. Гуртка 

Стрижко В.Л.)  - роботи «Особливий день», «Дитяча турбота». 

2.4.4. Номінація «Пам’ятки архітектури»: 

Молодша група (7-10 років): 

2.4.4.1.Ветров Святослав, вихованець фотостудії «ІКС- позиція» Комунального 

закладу Тернопільської міської ради «Станція юних техніків (кер. гуртка 

Стрижко В.Л.) – роботи «Вуличний затишок», «Тиха вуличка»; 

2.4.4.2.Гордій Дмитро, вихованець фотостудії «ІКС- позиція» Комунального закладу 

Тернопільської міської ради «Станція юних техніків (кер. Гуртка Стрижко 

В.Л.) - «Якось у Львові», «Скрізь браму»  

Середня група (11-14 років): 

2.4.4.3.Чорноус Мирослав, вихованець фотостудії «ІКС- позиція» Комунального 

закладу Тернопільської міської ради «Станція юних техніків (кер. гуртка 

Стрижко В.Л.); «Церква – це Божа оселя»; 

2.4.4.4.Кузик Віктор, учень Теребовлянської ЗОШ І-ІІІ ст. №  2 – «Залишки 

Хотинської фортеці»; 

2.4.4.5.Ірза Мар’яна, вихованка гуртка «Екологічний дизайн»  Тернопільського 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (кер. 

Кухарська Т.А.) – «Перлина Тернопілля -  Зарваниця», «Моя подорож 

Україною. Загадки Невицького замку». 

Старша група (15-18 років): 



2.4.4.6.Зазуляк Анастасія, вихованка фотостудії «ІКС- позиція» Комунального закладу 

Тернопільської міської ради «Станція юних техніків (кер. Гуртка Стрижко 

В.Л.) -  «Минуле і сучасне»; 

2.4.4.7.Муравицька Юлія, вихованка фотостудії «ІКС- позиція» Комунального закладу 

Тернопільської міської ради «Станція юних техніків (кер. гуртка Стрижко 

В.Л.) -«Капличка»; 

2.4.4.8.Василишин Святослав, вихованець гуртка «Основи біології Тернопільського 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (кер. 

Шум’як Н.Р.). - робота «Кременецький замок». 

2.4.5. Номінація «Живий світ»: 

Молодша група (7-10 років): 

2.4.5.1.Стандрет Христина, вихованка фотостудії «ІКС- позиція» Комунального 

закладу Тернопільської міської ради «Станція юних техніків (кер. гуртка 

Стрижко В.Л.) – роботи «Качиний погляд», «Три богатирі»; 

2.4.5.2.Леськів Любов,  вихованка гуртка  «Рослини – символи України» Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Бережани (кер. Леськів Н.І.) – «Пухнастик»; 

2.4.5.3.Татарин Тадей, вихованець гуртка «Основи екологічних знань» 

Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді (кер Єднорович О.Я.) – робота  «Кольори зими», «Снігурі на 

гілці, мов яскраві квіти»; 

2.4.5.4.Глухова Ірина, учениця ЗОШ І-ІІ ст. с. Дзвиняч Заліщицького району (кер. 

Копичинська О.М.) – робота «Ой вишеньки-черешеньки…»; 

2.4.5.5.Рибак Руслан, вихованець Козівського  дитячого парку  "Лісова пісня" - 

"Чарівна неповторність"; 

2.4.5.6.Личак Олександр, вихованець Козівського  дитячого парку  "Лісова пісня" - " 

Казкова мить"; 

2.4.5.7.Турчин Назар, вихованець гуртка «Природа рідного краю» Тернопільського 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (кер. 

Демків У.Я.) – «Чарівний цвіт»; 

2.4.5.8.Михайлів Соломія, вихованка гуртка «Природа рідного краю» Тернопільського 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (кер. 

Демків У.Я.) – «Жито-пшениця»; 

2.4.5.9.Береза Зоряна, вихованка гуртка «Природа рідного краю» Тернопільського 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (кер. 

Гевко Г.Я.)  – «У сонячному промінні»; 

2.4.5.10.Цолка Антон, вихованець фотомистецького гуртка «Ракурс» Центру дитячої 

та юнацької творчості м. Бережани (кер. Токарська З.Ю.) – «Мої чарівні 

черешні»; 

2.4.5.11.Цюрисов Петро, вихованець фотомистецького гуртка «Ракурс» Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Бережани (кер. Токарська З.Ю.) – «Квітка з 

моєї казки»; 

2.4.5.12.Цюрисова Ольга, вихованка фотомистецького гуртка «Ракурс» Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Бережани (кер. Токарська З.Ю.) – «Невтомне 

джерело мого краю»; 

2.4.5.13.Семенович Вікторія, вихованка Зборівського  РЦЕНУМ, «Коник-

стрибунець». 

Середня група (11-14 років): 

2.4.5.14.Чорноус Мирослав, вихованець фотостудії «ІКС- позиція» Комунального 

закладу Тернопільської міської ради «Станція юних техніків (кер. Гуртка 

Стрижко В.Л.) - «Я сховався», «Три сестрички»; 

2.4.5.15.Калинич Микола, учень ЗОШ І-ІІ ст. с. Іване-Золоте Заліщицького району 

«Дивосвіт»; 

2.4.5.16.Дідицька Надія, вихованка Козівського  дитячого парку  "Лісова пісня" - " 

Казкова мить"; 



2.4.5.17.Гордій Дмитро, вихованець фотостудії «ІКС- позиція» Комунального закладу 

Тернопільської міської ради «Станція юних техніків (кер. Гуртка Стрижко 

В.Л.) - «Замковий сторож» , «Медова квітка»; 

2.4.5.18.Когут Анастасія, вихованка фотостудії «ІКС- позиція» Комунального закладу 

Тернопільської міської ради «Станція юних техніків (кер. гуртка Стрижко 

В.Л.) «Естет»; 

2.4.5.19.Коваленко Ксенія, вихованка фотостудії «ІКС- позиція» Комунального 

закладу Тернопільської міської ради «Станція юних техніків (кер. Гуртка 

Стрижко В.Л.)  - роботи «Білий мисливець», «Жовта мама»; 

2.4.5.20.Волков Вадим, вихованець гуртка  «Рослини – символи України» Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Бережани (кер. Леськів Н.І.) – «Щедре 

літечко»; 

2.4.5.21.Леськів Софія, вихованка гуртка «Рослини – символи України» Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Бережани (кер. Леськів Н.І.) – «Лебедина 

вірність»; 

2.4.5.22.Ярема Мирослава, вихованка гуртка «Рослини – символи України» Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Бережани (кер. Леськів Н.І.) – «Сестрички»; 

2.4.5.23.Макар Вікторія, вихованка гуртка «Лікарські рослини» Центру дитячої та 

юнацької творчості м. Бережани (кер. Лінник І.С.)– «Обережно – отруйний 

гриб»,  «Первоцвіти»; 

2.4.5.24.Стець Олександра, вихованка гуртка «Дизайн» Центру дитячої та юнацької 

творчості м. Бережани (кер. Стець Г.І.) «Гусениця»; 

2.4.5.25.Івасіків Дмитро, вихованець гуртка «Технічний дизайн» Центру дитячої та 

юнацької творчості м. Бережани (кер. Стець Г.І.) «Жабка-кульбабака»; 

2.4.5.26.Вник Світлана, вихованка гуртка «Юні акваріумісти» Тернопільського 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (кер. 

Пришляк І.Я.) – «Червонокнижні тварини: Жук-вусач», «Червонокнижні 

тварини: Махаон»; 

2.4.5.27.Гумницька Христина, вихованка гуртка «Юні акваріумісти» Тернопільського 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (кер. 

Пришляк І.Я.) – «Конвалія»; 

2.4.5.28.Телев’як Ірина, вихованка гуртка «Юні рослинники» Тернопільського 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (кер. 

Дулеба У.В.) – «Печериця садова»; 

2.4.5.29.Глухов Андрій, учень ЗОШ І-ІІ ст. с. Дзвиняч Заліщицького району (кер. 

Копичинська О.М.) – робота «Вітер колише травневий», «У барвінка очі- 

крапельки із неба…»; 

2.4.5.30.Манчишин Максим, учень ЗОШ І-ІІ ст. с. Дзвиняч Заліщицького району (кер. 

Копичинська О.М.) – робота «Любим листячко сухе…»; 

2.4.5.31.Муравель Андрій,  учень ЗОШ І-ІІ ст. с. Дзвиняч Заліщицького району (кер. 

Копичинська О.М.) – робота «Непроханий гість»; 

2.4.5.32.Станько Ірина, учениця Теребовлянської спеціалізованої школи-ліцею – 

робота «Пробудження», «Мій вірний друг»; 

2.4.5.33.Кокора Вікторія, учениця Струсівської санаторної ЗОШ І-ІІІ ст. 

Теребовлянського району – «Мить щастя на дорозі життя»; 

2.4.5.34.Ільчишин Олеся, учениця ЗОШ І-ІІІ ст. села Личківці Гусятинського району – 

«А життя таки прекрасне», «Сатурнія велика»; 

2.4.5.35.Ірза Мар’яна, вихованка гуртка «Екологічний дизайн»  Тернопільського 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (кер. 

Кухарська Т.А.) – «Моя подорож Україною. Диво природи», «Моя подорож 

Україною. Мешканці Кінбурнської коси» . 

Старша група (15-18 років): 

2.4.5.36.Курик Віталіна, учениця ЗОШ І-ІІІ ст. № 2м. Заліщики – «Літній сон»; 



2.4.5.37.Зазуляк Анастасія, вихованка фотостудії «ІКС- позиція» Комунального 

закладу Тернопільської міської ради «Станція юних техніків (кер. гуртка 

Стрижко В.Л.) «Мій друг»; 

2.4.5.38.Попик Юлія, вихованка фотостудії «ІКС- позиція» Комунального закладу 

Тернопільської міської ради «Станція юних техніків (кер. Гуртка Стрижко 

В.Л.)  - роботи; 

2.4.5.39.Муравицька Юлія, вихованка фотостудії «ІКС- позиція» Комунального 

закладу Тернопільської міської ради «Станція юних техніків (кер. гуртка 

Стрижко В.Л.) - «Земне сонечко», «Червоне диво».; 

2.4.5.40.Василишин Святослав, вихованець гуртка «Основи біології»  Тернопільського 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (кер. 

Шум’як Н.Р.). – робота «Равлик виноградний»; 

2.4.5.41.Шмігель Юлія, вихованка гуртка «Основи біології» Тернопільського 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (кер. 

Шум’як Н.Р.). – робота «Бджола-тесляр»; 

2.4.5.42.Довбуш Катерина, вихованка гуртка «Основи біології» Тернопільського 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (кер. 

Шум’як Н.Р.). – робота «Коручка болотна»,  «Любка дволиста». 

2.4.6. Номінація «Позажанрове фото та експериментальне фото»: 

Молодша група (7-10 років): 

2.4.6.1.Стандрет Христина, вихованка фотостудії «ІКС- позиція» Комунального 

закладу Тернопільської міської ради «Станція юних техніків (кер. гуртка 

Стрижко В.Л.) – роботи «Дощ за вікном», «Сніжна варіація» 

Середня група (11-14 років): 

2.4.6.2. Калинич Микола, учень ЗОШ І-ІІ ст. с. Іване- Золоте Заліщицького району -  

роботи «Джек», «Весна 2016»;  

2.4.6.3.Станько Ірина, учениця Теребовлянської спеціалізованої школи-ліцею – робота 

«Чекаю майстра», «Хто сьогодні важливіший?»; 

2.4.6.4.Гордій Дмитро, вихованець фотостудії «ІКС- позиція» Комунального закладу 

Тернопільської міської ради «Станція юних техніків (кер. Гуртка Стрижко 

В.Л.) - «Вічний мир», «Ласка сонця»; 

2.4.6.5.Кокора Вікторія, учениця Струсівської санаторної ЗОШ І-ІІІ ст. 

Теребовлянського району – «Мить щастя на дорозі життя»; 

2.4.6.6.Ірза Мар’яна, вихованка гуртка «Екологічний дизайн»  Тернопільського 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (кер. 

Кухарська Т.А.) – «Моя подорож Україною. На горі Пікуй»  

Старша група (15-18 років): 

2.4.6.7.Зазуляк Анастасія, вихованка фотостудії «ІКС- позиція» Комунального закладу 

Тернопільської міської ради «Станція юних техніків (кер. Гуртка Стрижко 

В.Л.) -  «Магія чаю», «Психоделіка» 

2.4.7. Номінація «Натюрморт»: 

Молодша група (7-10 років): 

2.4.7.1.Коваленко Катерина, вихованка фотостудії «ІКС- позиція» Комунального 

закладу Тернопільської міської ради «Станція юних техніків (кер. гуртка 

Стрижко В.Л.) – роботи «Три горішки для сироїжки», «Мої скарби»; 

2.4.7.2.Ветров Святослав, вихованець фотостудії «ІКС- позиція» Комунального 

закладу Тернопільської міської ради «Станція юних техніків (кер. гуртка 

Стрижко В.Л.) – роботи «Дари моря», «Подарунок для бабусі»; 

2.4.7.3.Сухецька Злата, вихованка фотостудії «ІКС- позиція» Комунального закладу 

Тернопільської міської ради «Станція юних техніків (кер. гуртка Стрижко 

В.Л.) – роботи «Графіка флори»; 

2.4.7.4.Цибринська Наталія, учениця Решнівської ЗОШ І-ІІ ст. Шимковецької 

сільської ради – «О щедра українська земле..» 

Середня група (11-14 років): 



2.4.7.5.Когут Анастасія,   вихованка фотостудії «ІКС- позиція» Комунального закладу 

Тернопільської міської ради «Станція юних техніків (кер. гуртка Стрижко 

В.Л.) – роботи «Кольори і світло»; 

2.4.7.6.Терлецька Дарина, вихованка гуртка «Юні охоронці природи» Центру дитячої 

та юнацької творчості м. Бережани (кер. Лінник І.С)– «Щедра осінь»; 

2.4.7.7.Бесага Арсен, вихованець фотомистецького гуртка «Ракурс» Центру дитячої та 

юнацької творчості м. Бережани (кер. Токарська З.Ю, – «Вічні символи 

України»; 

2.4.7.8.Туцький Олександр, вихованець фотомистецького гуртка «Ракурс» Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Бережани (кер. Токарська З.Ю, – «Свіча 

пам’яті»; 

2.4.7.9.Довганич Христина, вихованка фотомистецького гуртка «Ракурс» Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Бережани (кер. Токарська З.Ю, – «Натюрморт 

грудня»; 

2.4.7.10.Коваленко Ксенія, вихованка  фотостудії «ІКС- позиція» Комунального 

закладу Тернопільської міської ради «Станція юних техніків (кер. Гуртка 

Стрижко В.Л.)  - роботи «Вчу вірш», «Спогади»; 

2.4.7.11.Калинич Микола, учень ЗОШ І-ІІ ст. с. Іване-Золоте Заліщицького району -  

роботи «Літо», «Паска 2017». 

Старша група (15-18 років): 

2.4.7.12.Горанина Микола, учень ЗОШ – інтернат І-ІІІ ст. з поглибленим вивчнням 

трудового навчання – робота «Вперед у літо». 

2.4.8. Нагородити Грамотою учасника обласного етапу Всеукраїнського 

заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україно!» 

наступних учасників: 

2.4.8.1.Сендецького  Володимира,  вихованця Центру дитячої та юнацької творчості 

м. Бережани; 

2.4.8.2.Гоцуляка Олександра, учня ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 м. Заліщики; 

2.4.8.3.Волощука Василя, учня ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 м. Заліщики.; 

2.4.8.4.Дурняк Олесю, ученицю ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 м. Заліщики; 

2.4.8.5.Морозова Дмитра, вихованця гуртка «Конструктор приладів радіоелектроніки» 

Центру дитячої та юнацької творчості м. Бережани; 

2.4.8.6.Пришляк Діану, вихованку гуртка «Рослини-символи України» Центру дитячої 

та юнацької творчості м. Бережани; 

2.4.8.7.Беш Наталію, вихованку фотомистецького гуртка «Ракурс» Центру дитячої та 

юнацької творчості м. Бережани; 

2.4.8.8.Стельмащука Олександра, учня Кордишівського НВК «загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІ ст. – дошкільний навчальний заклад» Шумського 

району; 

2.4.8.9.Глухову Ірину, ученицю ЗОШ І-ІІ ст. с. Дзвиняч Заліщицького району; 

2.4.8.10.Костинюк Іванну, ученицю ЗОШ І-ІІ ст. с. Дзвиняч Заліщицького району; 

2.4.8.11.Костинюк Анастасію, ученицю ЗОШ І-ІІ ст. с. Дзвиняч Заліщицького району; 

2.4.8.12.Войцеховську Сніжану, ученицю ЗОШ І-ІІ ст. с. Дзвиняч Заліщицького 

району; 

2.4.8.13.Бричку  Богдану,  ученицю ЗОШ І-ІІ ст. с. Дзвиняч Заліщицького району; 

2.4.8.14.Кузика Віктора, учня Теребовлянської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2; 

2.4.8.15.Сидорович Вікторію, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості м. 

Бережани; 

2.4.8.16.Сіру Людмилу, вихованку Лановецького районного комунального будинку 

дитячої та юнацької творчості; 

2.4.8.17.Рибак Дарину, вихованку Лановецького районного комунального будинку 

дитячої та юнацької творчості; 

2.4.8.18.Білінську Світлану, ученицю ЗОШ І-ІІІ ступенів смт Гусятин; 

2.4.8.19.Абрамюк Олександру, ученицю ЗОШ І-ІІІ ступенів смт Гусятин; 



2.4.8.20.Качур Вікторію , ученицю ЗОШ І-ІІІ ступенів смт Гусятин; 

2.4.8.21.Козира Миколу, учня ЗОШ І-ІІІ ступенів смт Гусятин; 

2.4.8.22.Максимович Наталію, ученицю ЗОШ І-ІІІ ступенів смт Гусятин; 

2.4.8.23.Дичок Тетяну, ученицю ЗОШ І-ІІІ ступенів смт Гусятин; 

2.4.8.24.Остафійчук Наталію, ученицю ЗОШ І-ІІІ ступенів смт Гусятин; 

2.4.8.25.Бенько Вікторію, ученицю ЗОШ І-ІІІ ступенів смт Гусятин; 

2.4.8.26.Крут Юлія, учениця загальноосвітньої  школи  І-ІІ ст. с. Глібів Гусятинського 

району; 

2.4.8.27.Процишин Ярина, учениця загальноосвітньої  школи  І-ІІ ст. с. Глібів 

Гусятинського району 

 

3. Координаторам обласних етапів Всеукраїнської акції «Дослідницький марафон» 

Федун Г.Р., методисту, Всеукраїнського конкурсу юних зоологів і тваринників, 

Всеукраїнського конкурсу молодіжних проектів з енергоефективності «Енергія і 

середовище – 2017-2018 н.р.» Михайлиці І.П., зав. відділом, та Всеукраїнського 

конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україно!» Кухарській Т.А., 

заступник директора з навчальної роботи: 

3.1. узагальнені матеріали обласних етапів Всеукраїнської акції «Дослідницький 

марафон», Всеукраїнського конкурсу юних зоологів і тваринників, 

Всеукраїнського конкурсу молодіжних проектів з енергоефективності «Енергія і 

середовище – 2017-2018 н.р.» та Всеукраїнського конкурсу робіт юних 

фотоаматорів «Моя країна – Україно!». 

3.2. результати конкурсу та акції висвітлити у засобах масової інформації та на сайті 

Центру.  

4. Адміністрація Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді висловлює щиру подяку керівникам та педагогічним 

працівникам позашкільних та загальноосвітніх закладів освіти за підготовку 

учнівської молоді і активну участь у профільних конкурсах. 

5. Контроль за виконанням  наказу  залишаю за собою. 

 

 

 
               Директор                                                                                            Герц І.І. 


