
   

 

 

 

 

    Блищик Ангеліна 
вихованка гуртка «Декоративно – прикладне мистецтво» 

комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської 

обласної ради  

За I місце 

у номінації: «Спостереження за природою крізь 

віконце» 
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи» 

 
Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022 

 



    

 

 

 

 

    Блищик Ангеліна 
вихованка гуртка «Декоративно – прикладне мистецтво» 

комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської 

обласної ради  

За I місце 

у номінації: «Спостереження за природою крізь 

віконце» 
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи» 

 
Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022 

 

Бойко Єлизавета  
учениця Тернівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

рівнів Джулинської сільської ради Вінницької області  

За I місце 

у номінації: «Спостереження за природою крізь 

віконце» 
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи» 

 
Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022 

 



   

 

 

 

 

    Захарчук Тимофій 
учень 1 класу Тинненського ліцею Немовицької сільської ради 

Сарненського району Рівненської області  

За I місце 

у номінації: «Спостереження за природою крізь 

віконце» 
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи» 

 
Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022 

 



   

 

 

 

 

    Зектер Мар’яна, Переходько Тетяна 
учениці Полицького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Полицької сільської ради Вараського району 

Рівненської області  

За I місце 

у номінації: «Спостереження за природою крізь 

віконце» 
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи» 

 
Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022 

 



   

 

 

 

 

  Кіндрук Борис 
учень Пирятинського ліцею Пирятинської міської ради 

Полтавської області  

За I місце 

у номінації: «Спостереження за природою крізь 

віконце» 
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи» 

 
Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022 

 



   

 

 

 

 

Кузнєцова Кароліна  
вихованка гуртка «Образотворче мистецтво» Комунального 

закладу «Новосанжарський будинок дитячої та юнацької 

творчості» Новосанжарської селищної ради Полтавської області 

За I місце 

у номінації: «Спостереження за природою крізь 

віконце» 
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи» 

 
Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022 

 



   

 

 

 

 

    Нестерук Аріна 
вихованка народного колективу гуртка «Різьблення по дереву» 

Сквирського центру дитячої та юнацької творчості Сквирської 

міської ради Київської області  

За I місце 

у номінації: «Спостереження за природою крізь 

віконце» 
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи» 

 
Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022 

 



   

 

 

 

 

    Нестерук Артем 
вихованець гуртка «Аплікація соломкою» комунального закладу 

«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради  

За I місце 

у номінації: «Спостереження за природою крізь 

віконце» 
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи» 

 
Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022 

 



   

 

 

 

 

    Огняник Кіра 
учениця 3-Б класу Киїнського опорного закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Костянтина Светенка 

Киїнської сільської ради Чернігівського району Чернігівської 

області  

За I місце 

у номінації: «Спостереження за природою крізь 

віконце» 
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи» 

 
Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022 

 



   

 

 

 

 

       Скрипка Єлизавета 
вихованка гуртка «Образотворче мистецтво» Комунального 

закладу «Новосанжарський будинок дитячої та юнацької 

творчості» Новосанжарської селищної ради Полтавської області  

За I місце 

у номінації: «Спостереження за природою крізь 

віконце» 
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи» 

 
Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022 

 



   

 

 

 

 

       Байлем Олександра 

вихованка Комунального закладу позашкільної освіти 

Гребінківської селищної ради «Центр дитячої та юнацької 

творчості» Білоцерківського району Київської області  

За II місце 

у номінації: «Спостереження за природою крізь 

віконце» 
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи» 

 
Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022 

 



   

 

 

 

 

       Дрозд Поліна 

учениця 4 класу, вихованку гуртка «Еко Арт» Комунального 

закладу позашкільної освіти «Обласний еколого-

натуралістичний центр» Житомирської обласної ради 

 За II місце 

у номінації: «Спостереження за природою крізь 

віконце» 
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи» 

 
Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022 

 



   

 

 

 

 

       Ілляшенко Людмила 
учениця Великобудищанського спеціалізованого закладу освіти 

І-ІІІ ступенів Великобудищанської сільської ради Полтавської 

області  

За II місце 

у номінації: «Спостереження за природою крізь 

віконце» 
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи» 

 
Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022 

 



   

 

 

 

 

       Кибкало Марія 

вихованка гуртка «Образотворче мистецтво» Комунального 

закладу «Новосанжарський будинок дитячої та юнацької 

творчості» Новосанжарської селищної ради Полтавської області  

За II місце 

у номінації: «Спостереження за природою крізь 

віконце» 
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи» 

 
Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022 

 



   

 

 

 

 

       Рудик Маргарита 
вихованка Комунального закладу позашкільної освіти «Будинок 

дитячої та юнацької творчості» Андрушівської міської ради 

Бердичівського району Житомирської області  

За II місце 

у номінації: «Спостереження за природою крізь 

віконце» 
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи» 

 
Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022 

 



   

 

 

 

 

     Ткаченко Дар’я 

вихованка студії образотворчого мистецтва «ART DAY» 

Переяславського будинку художньої творчості дітей, юнацтва та 

молоді Бориспільського району Київської області  

За II місце 

у номінації: «Спостереження за природою крізь 

віконце» 
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи» 

 
Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022 

 



   

 

 

 

 

       Трохимчук Назар 
вихованець гуртка «Образотворче мистецтво» Комунального 

закладу «Новосанжарський будинок дитячої та юнацької 

творчості» Новосанжарської селищної ради Полтавської області  

За II місце 

у номінації: «Спостереження за природою крізь 

віконце» 
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи» 

 
Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022 

 



   

 

 

 

 

    Тюх Ксенія 

учениця Яроцької початкової школи – філії «Великолазівського 

ліцею» Баранинської сільської ради Закарпатської області  

За II місце 

у номінації: «Спостереження за природою крізь 

віконце» 
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 II місце 

у номінації: «Спостереження за природою крізь 

віконце» 
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи» 

 
Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022 

 



   

 

 

 

 

       Шершун Богдана 

учениця Злазненського ліцею Головинської сільської ради 

Рівненського району Рівненської області  

За II місце 

у номінації: «Спостереження за природою крізь 

віконце» 
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи» 

 
Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022 

 



   

 

 

 

 

  Галайда Марія 

учениця Яроцької початкової школи – філії «Великолазівського 

ліцею» Баранинської сільської ради Закарпатської області 

За III місце 

у номінації: «Спостереження за природою крізь 

віконце» 
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи» 

 
Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022 

 



   

 

 

 

 

  Горбенко Єва 

Дніпропетровської області  

За III місце 

у номінації: «Спостереження за природою крізь 

віконце» 
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи» 

 
Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022 

 



   

 

 

 

 

  Жукова Наталія 

учениця 4 класу Дусинського закладу загальної середньої освіти 

Свалявської міської ради Закарпатської області  

За III місце 

у номінації: «Спостереження за природою крізь 

віконце» 
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи» 

 
Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022 

 



   

 

 

 

 

  Карпова Олександра 

учениця 4 класу, вихованку гуртка «Еко Арт» Комунального закладу 

позашкільної освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр» 

Житомирської обласної ради  

За III місце 

у номінації: «Спостереження за природою крізь 

віконце» 
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи» 

 
Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022 

 



   

 

 

 

 

  Міценко Аліса 

вихованка гуртка «Образотворче мистецтво» Комунального закладу 

«Новосанжарський будинок дитячої та юнацької творчості» 

Новосанжарської селищної ради Полтавської області  

За III місце 

у номінації: «Спостереження за природою крізь 

віконце» 
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи» 

 
Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022 

 



   

 

 

 

 

    Русин Ростислав 

учень 2 класу Голубинської гімназії Полянської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області  

За III місце 

у номінації: «Спостереження за природою крізь 

віконце» 
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи» 

 
Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022 

 



   

 

 

 

 

  Скубій Максим 
вихованець гуртка «Образотворче мистецтво» Комунального закладу 

«Новосанжарський будинок дитячої та юнацької творчості» 

Новосанжарської селищної ради Полтавської області  

За III місце 

у номінації: «Спостереження за природою крізь 

віконце» 
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи» 

 
Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022 

 



   

 

 

 

 

Яник Злата 

учениця 3-А класу Дусинського закладу загальної середньої освіти 

Свалявської міської ради Закарпатської області  

За III місце 

у номінації: «Спостереження за природою крізь 

віконце» 
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи» 

 
Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022 

 



   

 

 

 

 

  Ярмолінська Діана 

учениця 4-Г класу Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 4 Білоцерківської міської ради Київської області  

За III місце 

у номінації: «Спостереження за природою крізь 

віконце» 
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи» 

 
Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022 

 


