
 
 

Результати обласного конкурсу «Креатив НЕ на карантині!» 
 

На сторінці «@MediaCreative_Dnipro» соціальної мережі Instagram у квітні – травні 2020 року 

відбувся обласний творчій конкурс «Креатив НЕ на карантині!».  

У конкурсі взяли участь 86 унікальних авторських робіт, серед яких визначено 5 переможців! 

Автори 22 робіт нагороджуються дипломами «За креатив», усі інші конкурсанти отримають 

почесні дипломи учасника обласного конкурсу.  

 

Автори 5-ти робіт – переможців конкурсу будуть запрошені для урочистого нагородження, 

що відбудеться під час проведення Медіафестивалю для школярів у рамках Всеукраїнської 

науково-практичної конференції "Практико-орієнтовні стратегії наскрізної медіаосвіти", 

запровадженої ДАНО, АУП, IREX за підтримки МОН України. Дата проведення Медіафестивалю 

буде оголошена пізніше.  

 

Звертаємо увагу всіх учасників!  

Іменні дипломи за номінаціями: «Переможець конкурсу», «За креатив», «Учасник конкурсу» 

в форматі PDF будуть розміщеними на гул-диску для завантаження й друку. Посилання на гул-диск 

ви побачите опублікованим на сторінці Instagram «@MediaCreative_Dnipro». 

 

Журі вітає переможців та дякує всім учасникам конкурсу! 

 

НОМІНАЦІЯ «MEDIA-TUTOR» 

Переможці 

Педагог Альона Кислінська з учнями (НВК № 131 м. Дніпро) 

Педагог Олена Ріпна з вихованцями (ЗДО № 14 "Струмочок" м. Новомосковськ) 

Педагог Тетяна Марченко (ПДЮТ ЦМР м. Кривий Ріг) 

 



Диплом «За креатив» 

Педагог Інна Карлова та члени шкільної медіастудії "Нова генерація" (ЗОШ № 6 м. Павлоград) 

Педагог Юлія Лавриненко (СЗШ № 2 м. Новомосковськ) 

Педагог Вікторія Устименко та учні 2-Б класу (ЗОШ № 1 м. Першотравенськ) 

Педагог Алєєва Юлія з колегами закладу (КДНЗ "Берізка" м. Першотравенськ) 

 

НОМІНАЦІЯ «MEDIA-FAMILY» 

Переможці 

Кароліна Гончар з родиною (НВК № 131 м. Дніпро)  

Марина Савенок та донька Карина (СЗШ № 6 м. Нікополь) 

 

Диплом «За креатив» 

Чистякова Глафіра з родиною (НВК № 33 "Маріїнська гімназія ДоброТи" м. Дніпро) 

Гонтар Ангелина з родиною (ЗОШ № 2 м. Марганець) 

Інна Бабакова  з синами Захаром і Матвієм (СЗШ № 12 м. Кривий Ріг) 

Олена Пастернак з синами Олександром і Олексієм (КСШ № 71 м. Кривий Ріг) 

Аліна Копосова з родиною (ДНЗ № 272 м. Кривий Ріг) 

Дар'я Мальцева з родиною (ДНЗ "Берізка" м. Першотравенськ) 

Давид Шевельов з родиною (ЗОШ № 1 м. Першотравенськ) 

Бондаренко Михайло з родиною (НВК № 15 м. Нікополь) 

Софія Косинська з родиною (Гімназія № 11 м. Кам'янське) 

Кристина Шуляковська з родиною (НВК № 131 м. Дніпро) 

Назар Шевцов з родиною (НВК № 131 м. Дніпро) 

Іван Науменко з родиною (ЗОШ № 46 м. Кривий Ріг) 

Ксенія Фролова з родиною (СЗШ № 46 м. Кривий Ріг) 

Возненко Юлія та Фуголь Марина (ДНЗ (ясла-садок) № 189 м. Кривий Ріг) 

Олiйник Камiла з родиною (ЗОШ № 61 м. Кривий Рiг) 

Олексій Крайовий з родиною (НВК № 33 "Маріїнська гімназія ДоброТи" м. Дніпро) 

Олександра, Поліна, Іван Луговець (ДНЗ № 204 м. Кривий Ріг) 

Можаєва Ліза з родиною (ЗОШ № 31 м. Дніпро) 

 

Номінація «Media-comment» 

Переможців, на жаль, не визначено. 


