




ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ департаменту освіти і науки 

Закарпатської облдержадміністрації 

Від  22.10.20202020  №148  

 

 

 

 

Список переможців  

обласного етапу Всеукраїнського конкурсу робіт юних фото- та 

відеоаматорів ,,Моя Україно!”(заочний) 

Диплом І ступеня 

Сухарник Ліда вихованка гуртка ,,Спелеотуризм” Закарпатського 

центру туризму, краєзнавства, екскурсій та спорту 

учнівської молоді, за роботу ,,Люблю 

подорожувати”, керівник Монич Олеся Омелянівна 

Диплом ІІ ступеня 

Петрила-Бурчин 

Олександра 

вихованка гуртка ,,Цифрова фотографія” 

Закарпатського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу ,,Тиша”, 

керівник Лазаренко Олена Володимирівна 

Врбата Назар учень 7 класу Діловецької загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Рахівської районної ради Закарпатської 

області, за роботу ,,Неповторне повторення”, 

керівник Бровді Євгенія Григорівна 

Диплом ІІІ ступеня 

Турзай Олександра учениця 8 класу Липецькополянської загально-

освітньої школи І-ІІІ ступенів Хустської районної 

державної адміністрації Закарпатської області, за 

роботу ,,Волошкові очі маю”, керівник Турзай 

Руслана Іванівна 

Резнікова Діана вихованка гуртка ,,Цифрова фотографія” 

Закарпатського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу ,,Гімнастка”, 

керівник Ростока Надія Данилівна 

Форостяк Валерія учениця 9-Б класу Мукачівського ліцею №6 

Мукачівської міської ради Закарпатської області, за 

роботу ,,Лісова мавка”, керівники Строїн Лариса 

Анатоліївна та Мішко Тетяна Петрівна 

 

 

Фотоконкурс 

 

І вікова категорія (10 – 14 років) 

 

Номінація ,,Портрет репортажний та студійний” 
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Номінація ,,Пейзаж” 

Диплом І ступеня 

Вачіля Анна учениця 8- А класу Ужгородської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №20  – ліцею ,,Лідер” 

Ужгородської міської ради Закарпатської області, за 

роботу ,,Вище тільки хмари”, керівник Цанько 

Мирослава Юріївна 

Диплом ІІ ступеня 

Ілик Соломія учениця 6 класу Липецькополянської загально-

освітньої школи І-ІІІ ступенів Хустської районної 

державної адміністрації Закарпатської області, за 

роботу ,,Наш дивний світ”, керівник Турзай 

Руслана Іванівна 

Шелельо Анастасія учениця 5-А класу Мукачівської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням 

окремих предметів та курсів Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, за роботу ,,Хтось 

створив заходи, щоб цінувати світанки”, керівник 

Симчира Світлана Іванівна 

Диплом ІІІ ступеня 

Стегура Антонія вихованка гуртка ,,Цифрова фотографія” 

Закарпатського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу ,,Літній день 

у лісі”, керівник Ростока Надія Данилівна 

Гуц Ксенія вихованка гуртка ,,Цифрова фотографія” 

Закарпатського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу ,,Захід 

сонця”, керівник Ростока Надія Данилівна 

Білінкевич Надія учениця 9-В класу Богданської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів  Рахівської районної ради 

Закарпатської області, за роботу ,,Розповідь про те, 

що знаходиться за кадром”, керівник Брана 

Віталіна Юріївна 

 

Номінація ,,Натюрморт” 

Диплом І ступеня 

Яцьканич Ірина вихованка гуртка ,,Літературознавство” Хустського 

районного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, за роботу 

,,Полудинок”, керівник Яцьканич Олена Іванівна 

Диплом ІІ ступеня 

Болог Крістіна вихованка гуртка ,,Юні екскурсоводи” Хустського 

міського центру позашкільної освіти ,,Сузір’я” 

Закарпатської області, за роботу ,,Мій сердечний 
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котик”, керівник Баняс Ірина Петрівна 

Продан Богдан учень 5-В класу Мукачівського ліцею №10 

Мукачівської міської ради Закарпатської області, за 

роботу ,,Барви осені”, керівник Товтин Рената 

Олександрівна 

Диплом ІІІ ступеня 

Гайович Кирил вихованець гуртка ,,Моделювання іграшок-

сувенірів” Тячівського районного Центру дитячої та 

юнацької творчості Закарпатської області, за роботу 

,,Осінній натюрморт”, керівник Гайович Марина 

Володимирівна  

 

Номінація ,,Побутові та жанрові фото” 

Диплом І ступеня 

Гуц Ксенія вихованка гуртка ,,Цифрова фотографія” 

Закарпатського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу ,,Погожий 

день на річці”, керівник Ростока Надія Данилівна 

Диплом ІІ ступеня 

Немеш Ангеліна вихованка гуртка ,,Геометричне моделювання” 

Виноградівського районного центру позашкільної 

роботи з дітьми Виноградівської районної ради 

Закарпатської області, за роботу ,,Хлопці кучеряві, 

не ходіть до нас…”, керівник Васіліна Ольга 

Василівна 

Надиршина 

Олександра  

учениця 6-А класу Ужгородської БПЛ «Інтелект» - 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №11 Ужгородської міської ради 

Закарпатської області, за роботу ,,Sin sity”, керівник 

Піньо Наталія Ярославівна 

Диплом ІІІ ступеня 

Бут Світлана вихованка гуртка ,,Спортивне орієнтування” 

Хустського міського центру позашкільної освіти 

,,Сузір’я” Закарпатської області, за роботу 

,,Дитинство весела пора”, керівник Баняс Ірина 

Петрівна 

Палінчак Мілана вихованка гуртка ,,Геометричне моделювання” 

Хустського районного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Хустської районної 

державної адміністрації Закарпатської області, за 

роботу ,,Дівчина з козеням”, керівник Мацканюк 

Оксана Миколаївна 

Рижков Артем учень 6-Б класу Мукачівського ліцею №11 

Мукачівської міської ради Закарпатської області, за 

роботу ,,Гончарство – це не ремесло, це 

творчість”, керівник Шкріба Оксана Михайлівна 



4 
 

Номінація ,,Фото із застосуванням програми Adobe Photosop” 

Диплом І ступеня 

Варга Аліна учениця 8 класу Кобилецько-Полянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рахівської 

районної ради Закарпатської області, за роботу 

,,Танець води”, керівник Тафійчук Вікторія Юріївна 

Диплом ІІ ступеня 

Граб Василь вихованець гуртка ,,Комп’ютерні технології” 

Районного центру позашкільної освіти Міжгірської 

районної ради Закарпатської області, за роботу 

,,Зимова казка”, керівник Пиринець Богдан 

Юрійович 

Яковенко Михайло вихованець гуртка ,,Об’єктив” Мукачівського 

міського центру дитячої та юнацької творчості 

Закарпатської області, за роботу ,,Виноград”, 

керівник Синетар Мирослава Іванівна 

Диплом ІІІ ступеня 

Баняс Михайло вихованець гуртка ,,Фотодизайн” Хустського 

районного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, за роботу 

,,Різнобарвний Відень”, керівник Баняс Наталія 

Михайлівна 

Квасниця Вікторія вихованка гуртка ,,Технічний дизайн” Рахівського 

районного центру науково-технічної творчості 

Закарпатської області, за роботу ,,Олеся”, керівник 

Квасниця Олеся Михайлівна 

 

Номінація ,,Архітектура” 

Диплом І ступеня 

Петрила-Бурчин 

Олександра 

вихованка гуртка ,,Цифрова фотографія” 

Закарпатського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу ,,Windows”, 

керівник Лазаренко Олена Володимирівна 

Диплом ІІ ступеня 

Гаврило Андрій вихованець гуртка ,,Юні екскурсоводи” Хустського 

міського центру позашкільної освіти ,,Сузір’я” 

Закарпатської області, за роботу ,,Історія 

Мараморощини”, керівник Баняс Ірина Петрівна 

Король Богдан вихованець гуртка ,,Пішохідний туризм” 

Закарпатського центру туризму, краєзнавства, 

екскурсій та спорту учнівської молоді, за роботу 

,,Зимова набережна (м.Іршава)”, керівник Дутка 

Маріанна Михайлівна 
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Диплом ІІІ ступеня 

Цендра Світлана вихованка гуртка ,,Основи художнього мистецтва” 

Районного центру позашкільної освіти Міжгірської 

районної ради Закарпатської області, за роботу 

,,Храм святого Петра і Павла”, керівник Токар 

Ольга Василівна 

Подвич Ніколетта учениця 6 класу Буштинського ліцею Тячівської 

районної ради Закарпатської області, за роботу 

,,Боже великий, єдиний, нам Україну храни!”,  
керівник Танчинець Адріана Іванівна 

Дідюк Вікторія учениця 9-А класу Мукачівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №7 Мукачівської міської ради 

Закарпатської області, за роботу ,,Від земного до 

небесного”, керівник Богдан Тетяна Михайлівна 

 

Номінація ,,Репортажне фото” 

Диплом І ступеня 

Борчик Денис учень 8 класу Великобичківського ліцею Рахівської 

районної ради Закарпатської області, за роботу 

,,Наше дозвілля”, керівник Йосипчук Іванна 

Василівна 

Диплом ІІ ступеня 

Палінчак Мілана вихованка гуртка ,,Геометричне моделювання” 

Хустського районного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Хустської районної 

державної адміністрації Закарпатської області, за 

роботу ,,Літній підвечірок”, керівник Мацканюк 

Оксана Миколаївна 

Резнікова Діана вихованка гуртка ,,Цифрова фотографія” 

Закарпатського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу ,,Виступ 

гімнастки”, керівник Ростока Надія Данилівна 

Диплом ІІІ ступеня 

Гужва Олена учениця 8-Б класу Мукачівської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням 

окремих предметів та курсів Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, за роботу ,,Морський 

вечір”, керівники Гема Соломія Степанівна 

Мейсарош Єлізавета вихованка гуртка ,,Пішохідний туризм” 

Закарпатського центру туризму, краєзнавства, 

екскурсій та спорту учнівської молоді, за роботу 

,,Дороги бувають різні”, керівник Дутка Маріанна 

Михайлівна 

Палюх Наталія вихованка гуртка ,,Пішохідний туризм” 

Закарпатського центру туризму, краєзнавства, 
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екскурсій та спорту учнівської молоді, за роботу 

,,Дороги бувають різні”, керівник Дутка Маріанна 

Михайлівна 

 

Номінація ,,Мікрофотографія” 

Диплом І ступеня 

Лазаренко Микита вихованець гуртка ,,Цифрова фотографія” 

Закарпатського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу ,,Хованки”, 

керівник Лазаренко Олена Володимирівна 

Диплом ІІ ступеня 

Колесник Владислава вихованка гуртка ,,Юні фотонатуралісти” 

Великоберезнянського районного центру 

позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом 

Закарпатської області, за роботу ,,Зачарована 

стрекоза”, керівник Кваковська Інна Михайлівна 

Король Богдан вихованець гуртка ,,Пішохідний туризм” 

Закарпатського центру туризму, краєзнавства, 

екскурсій та спорту учнівської молоді, за роботу 

,,Осінній листочок”, керівник Дутка Маріанна 

Михайлівна 

Диплом ІІІ ступеня 

Фабріцій Олександр учень 8 класу Усть-Чорнянського опорного закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Тячівської 

районної ради Закарпатської області, за роботу 

,,Бджілка-трудівниця”,  керівник Катреняк Надія 

Дмитрівна 

Гавронський Тимофій учень 5 класу Нижньобистрівської гімназії Хустської 

районної державної адміністрації Закарпатської 

області, за роботу ,,Агріопа тигрова”, керівник 

Гавронська Оксана Василівна 

 

Номінація ,,Флора та фауна” 

Диплом І ступеня 

Кузьма Анна учениця 8-Г класу Ужгородської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №20 – ліцею ,,Лідер” 

Ужгородської міської ради Закарпатської області, за 

роботу ,,Пухнасті кульки”, керівник Ярема 

Христина Іванівна 

Диплом ІІ ступеня 

Гаджега Світлана  вихованка гуртка ,,Акварельна здибанка” 

Виноградівського районного центру позашкільної 

роботи з дітьми Виноградівської районної ради 

Закарпатської області, за роботу ,,За городом качки 

пливуть, каченята крячуть”, керівник Логойда 
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Любов Михайлівна 

Сидоренко Анастасія учениця 8-Б класу Мукачівського ліцею №8 

Мукачівськї міської ради Закарпатської області, за 

роботу ,,Золоті трави”, керівник Писаренко Мар’яна 

Олександрівна 

Диплом ІІІ ступеня 

Панько Дмитро вихованець гуртка ,,Юні фотонатуралісти” 

Великоберезнянського районного центру 

позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом 

Закарпатської області, за роботу ,,Скарб пралісів”, 

керівник Кваковська Інна Михайлівна 

Сарай Мирослава вихованка гуртка ,,Декоративно-образотворче 

мистецтво” Хустського районного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Хустської 

районної державної адміністрації Закарпатської 

області, за роботу ,,Вірні помічники вівчаря”, 

керівник Ожоганич Ганна Іванівна 

Рибак Марія учениця 7-Б класу Богданської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Рахівської районної ради 

Закарпатської області, за роботу ,,Коли завмирає 

час”, керівник Брана Віталіна Юріївна 

 

Номінація ,,Експериментальне фото” 

Диплом І ступеня 

Глебов Сергій учень 5 класу Мукачівського ліцею №11 

Мукачівської міської ради Закарпатської області, за 

роботу ,,Політ над Мукачевом”, керівник Шкріба 

Оксана Михайлівна 

Диплом ІІ ступеня 

Деда Анастасія вихованка гуртка ,,Декоративно-ужиткове 

мистецтво” Хустського районного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Хустської 

районної державної адміністрації Закарпатської 

області, за роботу ,,Геометрія природи”, керівник 

Ожоганич Ганна Іванівна 

Комар Аліна вихованка гуртка ,,Цифрова фотографія” 

Закарпатського обласного центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді, за роботу 

,,Відображення”, керівник Лазаренко Олена 

Володимирівна 

Диплом ІІІ ступеня 

Головко Вероніка вихованка гуртка ,,Художній дизайн” Районного 

центру позашкільної освіти Міжгірської районної 

ради Закарпатської області, за роботу ,,Щаслива 

мить”, керівник Гримут Марина Федорівна 
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Вачіля Анна учениця 8-А класу Ужгородської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №20 – ліцею ,,Лідер” 

Ужгородської міської ради Закарпатської області, за 

роботу ,,Коли фотографія у серці”, керівник Цанько 

Мирослава Юріївна 

Сивак Олександр учень 8 класу Великобичківського ліцею Рахівської 

районної ради Закарпатської області, за роботу 

,,Коли небо торкається трембіти”, керівник 

Йосипчук Іванна Василівна 

 

ІІ вікова категорія (15 – 18 років) 

 

Номінація ,,Портрет репортажний та студійний” 

Диплом І ступеня 

Німець Крістіна учениця 10-Б класу Виноградівської гімназії 

Виноградівської районної ради Закарпатської 

області, за роботу ,,Спинилось літо на порозі”, 

керівник Корольова Людмила Миколаївна 

Диплом ІІ ступеня 

Уйбарі Марієтта вихованка гуртка ,,Фольклористика” Хустського 

районного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, за роботу 

,,Оксамитова ніжність”, керівник Булак Людмила 

Михайлівна 

Костраба Яна учениця 2 курсу Ужгородського вищого 

комерційного училища Київського національного 

торговельно-економічного університету 

Закарпатської області, за роботу ,,Сімейне 

дозвілля”, керівник Довгомеля Валентина Петрівна 

Диплом ІІІ ступеня 

Ємелянов Максим вихованець гуртка ,,Джура” Хустського міського 

центру позашкільної освіти ,,Сузір’я” Закарпатської 

області, за роботу ,,Першокласник”, керівник Енеді 

Золтан Золтанович 

Гирич Василь учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим 

вивченням окремих предметів Закарпатської 

обласної ради, за роботу ,,Цікава посмішка”,  

керівник Шкелебей Іван Михайлович 

 

Номінація ,,Пейзаж” 

Диплом І ступеня 

Худик Микола вихованець гуртка ,,Спелеотуризм” Закарпатського 

центру туризму, краєзнавства, екскурсій та спорту 
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учнівської молоді, за роботу ,,Закарпаття – Срібна 

земля”, керівник Монич Олеся Омелянівна 

Диплом ІІ ступеня 

Росоха Ангеліна вихованка гуртка ,,Геометричне моделювання” 

Тячівського районного Центру дитячої та юнацької 

творчості Закарпатської області, за роботу 

,,Відлига”, керівник Синьо Наталія Василівна 

Мацола Катерина учениця 10 класу Яблунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, за роботу ,,За 

мить до грози”, керівник Соколова Єва 

Валентинівна 

Диплом ІІІ ступеня 

Монда Катерина учениця 11 класу Мукачівського ліцею №6 

Мукачівської міської ради Закарпатської області, за 

роботу ,,Там де спокій”, керівники Строїн Лариса 

Анатоліївна та Мішко Тетяна Петрівна 

Дрозда Дарія учениця 10-А класу Ужгородської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №15 Ужгородської міської ради 

Закарпатської області, за роботу ,,Два Сонця…”, 

керівник Чулак Наталія Степанівна 

Колач Андріяна учениця 10 класу Кобилецько-Полянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рахівської 

районної ради Закарпатської області, за роботу 

,,Світанок”, керівник Тафійчук Вікторія Юріївна 

 

Номінація ,,Натюрморт” 

Диплом І ступеня 

Гернешій Ангеліна вихованка гуртка ,,Фотолюбителі” Хустського 

районного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, за роботу 

,,Осінь з гірчинкою”, керівник Липчей Ольга 

Миколаївна 

Диплом ІІ ступеня 

Лобур Валерія вихованка гуртка ,,Англійська мова” Районного 

центру позашкільної освіти Міжгірської районної 

ради Закарпатської області, за роботу ,,Український 

натюрморт”, керівник Мазур Євген Сергійович 

Гирич Василь учень 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 

спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим 

вивченням окремих предметів Закарпатської 

обласної ради, за роботу ,,Смачна орхідея”,  

керівник Шкелебей Іван Михайлович 
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Диплом ІІІ ступеня 

Андрієвська Мілана вихованка гуртка ,,Технічний дизайн” Рахівського 

районного центру науково-технічної творчості 

Закарпатської області, за роботу ,,Персики”, 

керівник Квасниця Олеся Михайлівна 

 

Номінація ,,Побутові та жанрові фото” 

Диплом І ступеня 

Макарова Крістіна вихованка гуртка ,,Юні охоронці природи” 

Тячівського районного Центру дитячої та юнацької 

творчості Закарпатської області, за роботу ,,Бабусині 

помічники”, керівник Кузнец Лариса Іванівна 

Диплом ІІ ступеня 

Копилюк Анастасія вихованка гуртка ,,Геометричне моделювання” 

Рахівського районного центру науково-технічної 

творчості Закарпатської області, за роботу 

,,Зустріч”, керівник Попович Мар’яна Михайлівна 

Левшаков Валерій вихованець гуртка ,,Спелеотуризм” Закарпатського 

центру туризму, краєзнавства, екскурсій та спорту 

учнівської молоді, за роботу ,,Туристичні 

замальовки”, керівник Монич Олеся Омелянівна 

Диплом ІІІ ступеня 

Скульбачевська 

Діана 

учениця 2 курсу Ужгородського вищого 

комерційного училища Київського національного 

торговельно-економічного університету 

Закарпатської області, за роботу ,,М’ясторія”, 

керівник Трачук Марта Михайлівна 

Вовканич Катерина вихованка гуртка ,,Спелеотуризм” Закарпатського 

центру туризму, краєзнавства, екскурсій та спорту 

учнівської молоді, за роботу ,,Туристичні 

замальовки”, керівник Монич Олеся Омелянівна 

 

Номінація ,,Фото із застосуванням програми Adobe Photosop” 

Диплом І ступеня 

Росоха Ангеліна вихованка гуртка ,,Геометричне моделювання” 

Тячівського районного Центру дитячої та юнацької 

творчості Закарпатської області, за роботу ,,Втрачені 

роки”, керівник Синьо Наталія Василівна 

Любачевська Анна учениця 1 курсу Ужгородського вищого 

комерційного училища Київського національного 

торговельно-економічного університету 

Закарпатської області, за роботу ,,Реалії 2020”, 

керівник Трачук Марта Михайлівна 
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Диплом ІІ ступеня 

Радь Сюзана учениця 2 курсу Ужгородського вищого 

комерційного училища Київського національного 

торговельно-економічного університету 

Закарпатської області, за роботу ,,Крізь призму”, 

керівник Довгомеля Валентина Петрівна 

Диплом ІІІ ступеня 

Товкан Людмила вихованка гуртка ,,Біологія та агрономія” Хустського 

районного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, за роботу ,,За 

течією”, керівник Баняс Наталія Михайлівна 

Ангела Павліна учениця 11 класу Кобилецько-Полянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рахівської 

районної ради Закарпатської області, за роботу 

,,Доторкнутися до неба”, керівник Тафійчук 

Вікторія Юріївна 

 

Номінація ,,Архітектура” 

Диплом І ступеня 

Грабовська Вероніка учениця 10-Б класу Ясінянської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №1 Рахівської районної ради 

Закарпатської області, за роботу ,,Хронометр”, 

керівник Тулайдан Леся Юріївна 

Диплом ІІ ступеня 

Товкан Людмила вихованка гуртка ,,Біологія та агрономія” Хустського 

районного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, за роботу ,,Собі 

– своїми руками”, керівник Баняс Наталія 

Михайлівна 

Катеринюк Вікторія вихованка гуртка ,,Технічний дизайн” Рахівського 

районного центру науково-технічної творчості 

Закарпатської області, за роботу ,,Філармонія”, 

керівник Квасниця Олеся Михайлівна 

Диплом ІІІ ступеня 

Скульбачевська 

Діана 

учениця 2 курсу Ужгородського вищого 

комерційного училища Київського національного 

торговельно-економічного університету 

Закарпатської області, за роботу ,,П’ятий кут”, 

керівник Трачук Марта Михайлівна 

 

Номінація ,,Репортажне фото” 

Диплом І ступеня 

Костраба Яна учениця 2 курсу Ужгородського вищого 
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комерційного училища Київського національного 

торговельно-економічного університету 

Закарпатської області, за роботу ,,Пробач”, 

керівник Довгомеля Валентина Петрівна 

Диплом ІІ ступеня 

Будчик Ілона вихованка гуртка ,,Технічний дизайн” Рахівського 

районного центру науково-технічної творчості 

Закарпатської області, за роботу ,,Лети – лети”, 

керівник Квасниця Олеся Михайлівна 

Диплом ІІІ ступеня 

Павлюк Василь учень 10 класу Яблунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, за роботу 

,,Стрибок до щастя”, керівник Соколова Єва 

Валентинівна 

Скульбачевська 

Діана 

учениця 2 курсу Ужгородського вищого 

комерційного училища Київського національного 

торговельно-економічного університету 

Закарпатської області, за роботу ,,Вітамінний 

бум”, керівник Трачук Марта Михайлівна 
 

 

Номінація ,,Мікрофотографія” 

Диплом І ступеня 

Радь Сюзана учениця 2 курсу Ужгородського вищого 

комерційного училища Київського національного 

торговельно-економічного університету 

Закарпатської області, за роботу ,,По лезу ножа”, 

керівник Довгомеля Валентина Петрівна 

Диплом ІІ ступеня 

Лобур Валерія вихованка гуртка ,,Англійська мова” Районного 

центру позашкільної освіти Міжгірської районної 

ради Закарпатської області, за роботу ,,Равличок”, 

керівник Мазур Євген Сергійович 

Томашук Василь вихованець гуртка ,,Технічний дизайн” Рахівського 

районного центру науково-технічної творчості 

Закарпатської області, за роботу ,,Вкус”, керівник 

Квасниця Олеся Михайлівна 

Диплом ІІІ ступеня 

Джуган Яна вихованка гуртка ,,Геометричне моделювання” 

Тячівського районного Центру дитячої та юнацької 

творчості Закарпатської області, за роботу 

,,Кристалики граду”, керівник Синьо Наталія 

Василівна 

Гернешій Ангеліна вихованка гуртка ,,Фотолюбителі” Хустського 

районного центру науково-технічної творчості 
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учнівської молоді Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, за роботу 

,,Бабка-стрекотуха”, керівник Липчей Ольга 

Миколаївна 

Скульбачевська 

Діана 

учениця 2 курсу Ужгородського вищого 

комерційного училища Київського національного 

торговельно-економічного університету 

Закарпатської області, за роботу ,,На прогулянці”, 

керівник Трачук Марта Михайлівна 

 

Номінація ,,Флора та фауна” 

Диплом І ступеня 

Грабовська Вероніка учениця 10-Б класу Ясінянської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №1 Рахівської районної ради 

Закарпатської області, за роботу ,,В десятку…”, 

керівник Тулайдан Леся Юріївна 

Диплом ІІ ступеня 

Лиспух Ярослава учениця 10-Б класу Краснянської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Краснянської сільської ради 

Тячівського району Закарпатської області, за роботу 

,,Сам собі господар”,  керівник Швайгер Світлана 

Михайлівна 

Драгуська 

Олександра 

вихованка гуртка ,,Юний журналіст” Хустського 

районного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, за роботу 

,,Кицька”, керівник Хмара Галина Михайлівна 

Диплом ІІІ ступеня 

Любачевська Анна учениця 1 курсу Ужгородського вищого 

комерційного училища Київського національного 

торговельно-економічного університету 

Закарпатської області, за роботу ,,Ой файна я, 

файна”, керівник Трачук Марта Михайлівна 

Радь Сюзана учениця 2 курсу Ужгородського вищого 

комерційного училища Київського національного 

торговельно-економічного університету 

Закарпатської області, за роботу ,,Рекс”, керівник 

Довгомеля Валентина Петрівна 

Гульо Вікторія учениця 11-Б класу Мукачівського ліцею №10 

Мукачівської міської ради Закарпатської області, за 

роботу ,,Метелик”, керівник Зикань Тетяна 

Йосипівна 
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Номінація ,,Експериментальне фото” 

Диплом І ступеня 

Бабич Іванна вихованка гуртка ,,Біологія та агрономія” Хустського 

районного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, за роботу 

,,Погляд із Замкової гори”, керівник Баняс Наталія 

Михайлівна 

Диплом ІІ ступеня 

Джуган Яна вихованка гуртка ,,Геометричне моделювання” 

Тячівського районного Центру дитячої та юнацької 

творчості Закарпатської області, за роботу 

,,Загадкова парасолька”, керівник Синьо Наталія 

Василівна 

Любачевська Анна учениця 1 курсу Ужгородського вищого 

комерційного училища Київського національного 

торговельно-економічного університету 

Закарпатської області, за роботу ,,Бачу ціль – не 

бачу перешкод!”, керівник Трачук Марта 

Михайлівна 

Диплом ІІІ ступеня 

Кирита Софія вихованка гуртка ,,Джура” Хустського міського 

центру позашкільної освіти ,,Сузір’я” Закарпатської 

області, за роботу ,,Юний екстремал”, керівник 

Енеді Золтан Золтанович 

 

Відеоконкурс 

 

І вікова категорія (10 – 14 років) 

 

Номінація ,,Ігрове кіно або телефільм” (хронометраж до 5 хв.) 

Диплом І ступеня 

Опшитош Олександр учень 5 класу Яблунівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, за роботу 

,,Мотокрос”, керівник Соколова Єва Валентинівна 

 

Номінація ,,Анімаційний фільм” (хронометраж до 3 хв.) 

Диплом І ступеня 

Чепканич Яна вихованка гуртка ,,Біологія та агрономія” Хустського 

районного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, за роботу 

,,Серце Карпат”, керівник Баняс Наталія 

Михайлівна 
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Диплом ІІ ступеня 

Бораті Мирослава вихованка гуртка ,,Географія та ландшафтознавство” 

Рахівського районного центру науково-технічної 

творчості Закарпатської області, за роботу ,,Україна 

на планеті Земля”, керівник Шмиг Василь 

Васильович 

 

Номінація ,,Соціальний ролик” (хронометраж до 2 хв.) 

Диплом І ступеня 

Рис Яна вихованка гуртка ,,Історичне краєзнавство” 

Закарпатського центру туризму, краєзнавства, 

екскурсій та спорту учнівської молоді, за роботу 

,,Україна очима молодшої сестрички”, керівник 

Хаща Лариса Михайлівна 

Диплом ІІ ступеня 

Калин Дарина вихованка гуртка ,,Літературознавство” Хустського 

районного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, за роботу 

,,Україна – мій дім”, керівник Яцьканич Олена 

Іванівна 

 

ІІ вікова категорія (15 – 18 років) 

 

Номінація ,,Анімаційний фільм” (хронометраж до 3 хв.) 

Диплом І ступеня 

Товкан Людмила вихованка гуртка ,,Біологія та агрономія” Хустського 

районного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області, за роботу ,,Село 

моє – центр Всесвіту”, керівник Баняс Наталія 

Михайлівна 

 

Номінація ,,Соціальний ролик” (хронометраж до 2 хв.) 

Диплом І ступеня 

Янкович Роман учениця 11 класу Перечинської гімназії ІІ-ІІІ 

ступенів суспільно-гуманітарного напрямку 

Закарпатської області, за роботу ,,Ні корупції”, 

керівник Рейтій Ольга Михайлівна 

Диплом ІІ ступеня 

Крец Жанна учениця 10-А класу Солотвинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №1 селищної ради Тячівського 

району Закарпатської області, за роботу ,,Ми проти 

дистанційного навчання”,  керівник Гучканюк 

Юлія Миколаївна 



16 
 

Диплом ІІI ступеня 

Зейкан Владислав учень 11-А класу Мукачівської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням 

окремих предметів та курсів Мукачівської міської 

ради Закарпатської області, за роботу ,,Моє 

Закарпаття”, керівник Симчира Світлана Іванівна 

 


