
  

Андрусенко Поліна 

учениця 4 класу, вихованку гуртка «Фітодизайн» Комунального 
закладу позашкільної освіти «Обласний еколого – 

натуралістичний центр» Житомирської обласної ради 

За I місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Божанська Амелі 

вихованка гуртка «Екологічна майстерня» Комунального 
закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді»

За I місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Гомонай Меланія

вихованка гуртка «Декоративно – ужиткове мистецтво» Центру 
науково-технічної дитячої та юнацької творчості Рахівської 

міської ради Закарпатської області 

За I місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Данишак Анастасія 

вихованка гуртка «Бісероплетіння» Центру науково-технічної 
дитячої та юнацької творчості Рахівської міської ради 

Закарпатської області 

За I місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

  Журавка Катерина 

учениця Великопавлівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 
Зіньківської міської ради Полтавської області 

За I місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Запорожець Алефтина 

вихованка гуртка «Вишиванки» Комунального закладу 
«Великолепетиський центр дитячої та юнацької творчості» 

Великолепетиської селищної ради Каховського району 
Херсонської області 

За I місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Зоря Анна

вихованка гуртка «магія бісеру» Переяславського будинку 
художньої творчості дітей, юнацтва та молоді Київської області 

За I місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Кісик Софія

вихованка гуртка «Виготовлення іграшок - сувенірів» Центру 
позашкільної освіти Надвірнянської селищної ради Івано-

Франківської області

 За I місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Ковальчук Віра 

учениця 2 класу Мирогощанського ліцею Мирогощанської 
сільської ради Дубенського району Рівненської області 

За I місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Марченко Єгор 

учень 1 класу Павловської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Присиваської сільської ради Каховського району Херсонської 

області 

За I місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

   Міркевич Вікторія 

учениця 2 класу Синівського ліцею Гощанської селищної ради 
Рівненського району 

За I місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

  Мороз Ольга 

учениця Новгород – Сіверської гімназії № 1 імені Б. Майстренка 
Новгород – Сіверської міської ради Чернігівської області 

За I місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

   Мотіна Вероніка 

учениця Комунального навчального закладу «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 2 Козятинської міської ради Вінницької 

області»

За I місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

  Наконечна Марія 

вихованка гуртка «магія бісеру» Переяславського будинку 
художньої творчості дітей, юнацтва та молоді Київської області 

За I місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

  Новак Діана

вихованка комунального закладу «Степанський будинок дітей та 
молоді» Степанської селищної ради Сарненського району 

Рівненської області 

За I місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Посуховська Тамара

учениця 1 класу Павловської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Присиваської сільської ради Каховського району 

Херсонської області 

За I місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

   Ремньова Єсенія

учениця Лисичанської гімназії № 3 Сєвєродонецького району 
Луганської області 

За I місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Сахно Лілія 

учениця Великобудищанського спеціалізованого закладу освіти 
І-ІІІ ступенів Великобудищанської сільської ради Полтавської 

області 

За I місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Туканова Соломія 

вихованка народного художнього колективу «Модульне 
оригамі» Центру позашкільної освіти Тетіївської міської ради 

Білоцерківського району Київської області 

За I місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Холодченко Михайло 
учень Опорного загальноосвітнього навчального закладу 

«Жоравський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (ясла – садок)» 

Яготинської міської ради Бориспільського району Київської області

За I місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

   Чекурда Василь 

учня 4 класу Сільницької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
Тульчинської міської ради Вінницької області 

За I місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

   Човнюк Аліса 

учениця 3 класу, вихованку гуртка «Плетіння та аплікація 
Соломкою» Комунального закладу позашкільної освіти 

«Обласний еколого – натуралістичний центр» Житомирської 
обласної ради 

За I місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Шемеляк Анастасія 

вихованка народного художнього колективу «Модульне 
оригамі» Центру позашкільної освіти Тетіївської міської ради 

Білоцерківського району Київської області 

За I місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Шпір Станіслава 

вихованка гуртка «Природа рідного краю» Комунального 
закладу позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької 
творчості «Сузір’я» Хустської міської ради Закарпатської 

області 

За I місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Балацко Антоніна 

вихованка гуртка «Фітодизайн» Центру позашкільної освіти 
Надвірнянської селищної ради Івано-Франківської області 

За II місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

   Баркасі Дмитро 

учень 1 класу Мукачівського ліцею Закарпатської області 

За II місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

  Башатов Емір

учень 1 класу Павловської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Присиваської сільської ради Каховського району Херсонської 

області 

За II місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Білоненко Аліна

учениця Опорного навчального закладу – Гребінківський 
навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» та Вільшансько – 
Новоселицька філія Білоцерківського району Київської області

За II місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Дворник Ірина 

вихованка гуртка «Бісерна майстерня» Комунального закладу 
позашкільної освіти Гребінківської селищної ради «Центр 

дитячої та юнацької творчості» Київської області 

За II місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Добарська Поліна 

учениця Новгород – Сіверської гімназії № 1 імені Б. Майстренка 
Новгород – Сіверської міської ради Чернігівської області 

За II місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

 Журавель Владислава 

вихованка гуртка «Декоративно – ужиткове мистецтво» 
комунального закладу «Будинок дитячої та юнацької творчості» 

Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської 
області 

За II місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

  Копитюк Соломія

вихованка гуртка «Художня вишивка» Комунального закладу 
«Центр дитячої та юнацької творчості» Клеванської селищної 

ради Рівненської області 

За II місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Кочук – Ященко Злата 

ученицю 3 класу, вихованку гуртка «Основи екологічних знань» 
Комунального закладу позашкільної освіти «Обласний еколого – 

натуралістичний центр» Житомирської обласної ради 

За II місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Лигун Злата

учениця Вільногірського ліцею № 4 м. Вільногірськ 
Кам’янського району Дніпропетровської області 

За II місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Мацюк Вікторія 

вихованка гуртка «Образотворче мистецтво» Комунального 
закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Клеванської 

селищної ради Рівненської області 

За II місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Міняйло Кіра 

учениця 1 класу Губиниської гімназії Губиниського ліцею 
Губиниської селищної ради Новомосковського району 

Дніпропетровської області 

За II місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Мончик Олександра 

учениця 1 класу Павловської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Присиваської сільської ради Каховського району 

Херсонської області 

За II місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Ніверчук Дар’я 

учениця 3 класу Новомильської загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів Здолбунівської міської ради Рівненської області 

За II місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Пілат Нінель

учениця Кіцманського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів Кіцманської ТГ Кіцманського району Чернівецької 

області 

За II місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

   Сафонцева Анастасія 

учениця Новгород – Сіверської гімназії № 1 імені Б. Майстренка 
Новгород – Сіверської міської ради Чернігівської області 

За II місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

 Сахацька Софія

вихованка гуртка «Барви природи» Комунального закладу» 
Новосанжарський будинок дитячої та юнацької творчості» 

Новосанжарської селищної ради Полтавської області 

За II місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Струтовська Ельвіра 

вихованка Комунального закладу позашкільної освіти «Будинок 
дитячої та юнацької творчості» Андрушівської міської ради 

Бердичівського району Житомирської області 

За II місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Татуревич Злата 

учениця Комунального навчального закладу «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 2 Козятинської міської ради вінницької 

області»

За II місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Фалько Дар’я

учениця опорного закладу «Зіньківська спеціалізована школа І-
ІІІ ступенів № 1» Зіньківської міської ради Полтавської області 

За II місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

   Франковський Олександр 

вихованець станції юних техніків Новотроїцької селищної ради 
Генічеського району Херсонської області 

За II місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Цурган Євгенія 

учениця 2 класу Новгород – Сіверської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 2 Чернігівської області 

За II місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Чистякова Наталія 

вихованка гуртка «Юні флористи» Полтавського обласного 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

За II місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Щербяк Нікіта 

учень 1-Б Томаківського ліцею № 1 Томаківської селищної ради 
Дніпропетровської області 

За II місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Бєлік Ангеліна

вихованка гуртка «Народні ремесла України» Комунального 
закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Клеванської 

селищної ради Рівненської області 

За III місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Білик Діана

учениця 1-А класу Киїнського опорного закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Костянтина Светенка 

Киїнської сільської ради села Киїнки Чернігівського району 
Чернігівської області 

За III місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Бондар Вероніка 

учениця 1-Б класу Киїнського опорного закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Костянтина Светенка 
Киїнської сільської ради с. Киїнки Чернігівського району 

Чернігівської області 

За III місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

    Зіник Анна – Марія

учениця Опорного навчального закладу «Войнилівський ліцей» 
Войнилівської селищної ради Калуського району Івано-

Франківської області 

За III місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

    Ілляшенко Людмила 

учениця Великобудищанського спеціалізованого закладу освіти 
І-ІІІ ступенів Великобудищанської селищної ради Полтавської 

області

За III місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Кобилан Софія 

учениця 3 класу, вихованку гуртка «Юні ботаніки» 
Комунального закладу позашкільної освіти «Обласний еколого – 

натуралістичний центр» Житомирської обласної ради 

За III місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Коменчук Юлія

учениця Олександрівського закладу загальної середньої освіти І-
ІІІ ступенів Тростянецької селищної ради Вінницької області 

За III місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Кучер Ангеліна 

вихованка гуртка «Природа рідного краю» Комунального 
закладу позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької 
творчості «Сузір’я» Хустської міської ради Закарпатської 

області 

За III місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

    Майбородюк Аліса 

учениця 4 класу Сільницької загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів Тульчинської міської ради Вінницької області 

За III місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Онуфрієнко Юлія 

учениця 3 класу Сільницької загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів Тульчинської міської ради Вінницької області 

За III місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Удовиченко Андрій 

учень опорного закладу «Зіньківська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів № 1» Зіньківської міської ради Полтавської області 

За III місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Цугорка Софія 

вихованка гуртка «Природа рідного краю» Комунального 
закладу позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької 
творчості «Сузір’я» Хустської міської ради Закарпатської 

області 

За III місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Цугорка Яна 

вихованка гуртка «Природа рідного краю» Комунального 
закладу позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької 
творчості «Сузір’я» Хустської міської ради Закарпатської 

області 

За III місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Чаклей Максим 

учень Свалявської гімназії Свалявської міської ради 
Закарпатської області 

За III місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Шахова Катерина 

вихованка гуртка «Берегиня» Комунального закладу 
«Великолепетиського центру дитячої та юнацької творчості» 

Великолепетиської селищної ради Херсонської області 

За III місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Шутенко Давид

учень опорного закладу «Зіньківська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів № 1» Зіньківської міської ради Полтавської області 

За III місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

   Якобіщук Поліна

вихованка гуртка «Художня вишивка» Центру науково-технічної 
дитячої та юнацької творчості Рахівської міської ради 

Закарпатської області 

За III місце

у номінації: «Природа очима дітей»
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022


