
  

Бакулець Ольга

учениця 4-Б класу Тинненського ліцею Немовицької 
територіальної громади Сарненського району Рівненської 

області, з роботою: «Малюю природу словами»

За I місце

у номінації: «Якби не було природи, то поети її 
вигадали би» - вірш, оповідання

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

   Балабуха Максим 

вихованець  Миронівського  центру  дитячої  та  юнацької 
творчості  Миронівської міської ради Київської області,  з 
роботою: «Хлопчик і синичка».

За I місце

у номінації: «Якби не було природи, то поети її 
вигадали би» - вірш, оповідання

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

        Бокова Юлія 

учениця 1-Б Томаківського ліцею № 1 Томаківської селищної 
ради Дніпропетровської області, з роботою: «Якби не було 

природи, то поети її вигадали би»

За I місце

у номінації: «Якби не було природи, то поети її 
вигадали би» - вірш, оповідання

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

     Гаврилюк Софія

вихованка гуртка «Аматори рослинництва» Центру позашкільної 
освіти Надвірнянської селищної ради Івано-Франківської 

області, роботою: «Подих весни»

За I місце

у номінації: «Якби не було природи, то поети її 
вигадали би» - вірш, оповідання

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

      Гудачок Ніколь

ученицю 2 класу Голубинської гімназії Полянської сільської 
ради Мукачівського району Закарпатської області, з роботою: 

«Ми діти твої, плането моя»

За I місце

у номінації: «Якби не було природи, то поети її 
вигадали би» - вірш, оповідання

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

    Кибукевич Марія

учениця Блажівського ліцею Рокитнівської селищної ради 
Рівненської області, з роботою: «Ліси Полісся гірко плачуть»

За I місце

у номінації: «Якби не було природи, то поети її 
вигадали би» - вірш, оповідання

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



  

Лисюк Маргарита

вихованка Центру позашкільної освіти ім. О. Разумкова м. 
Бердичів Житомирської області, з роботою: «Дива природи»

За I місце

у номінації: «Якби не було природи, то поети її 
вигадали би» - вірш, оповідання

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

     Любенко Діана

учениця Новгород – Сіверської гімназії № 1 імені Б. Майстренка 
Новгород – Сіверської міської ради Чернігівської області, з 
роботою: «Якби не було природи, то поети її вигадали би»

За I місце

у номінації: «Якби не було природи, то поети її 
вигадали би» - вірш, оповідання

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

 Мазур Владислав

учень Болехівського ліцею № 2 «Науковий» Болехівської міської 
ради Івано-Франківської області, з роботою: «Якби не було 

природи, то поети її вигадали би»

За I місце

у номінації: «Якби не було природи, то поети її 
вигадали би» - вірш, оповідання

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

    Майданюк Ірина

учениця  Тернівського  закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ 
рівнів  Джулинської  сільської  ради  Вінницької  області,  з 
роботою: «Світ в якому ми живемо»

           За I місце
у номінації: «Якби не було природи, то поети її 

вигадали би» - вірш, оповідання
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

 Никифорова Діана

учениця Пирятинського ліцею Пирятинської міської ради 
Полтавської області, з роботою: «Природа»

           За I місце
у номінації: «Якби не було природи, то поети її 

вигадали би» - вірш, оповідання
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

 Половий Максим

учень Вільногірського ліцею № 4 м. Вільногірськ Кам’янського 
району Дніпропетровської області, з роботою: «Оспівана 
поетами природа» 

          За I місце

у номінації: «Якби не було природи, то поети її 
вигадали би» - вірш, оповідання

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

     Русин Домініка

учениця 3 класу Голубинської гімназії Полянської сільської ради 
Мукачівського району Закарпатської області, з роботою: 
«Природа – яке прекрасне слово»           

За I місце

у номінації: «Якби не було природи, то поети її 
вигадали би» - вірш, оповідання

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

 Сидорчук Крістіна

учениця 4 класу Коднянського ліцею Станишівської сільської 
ради Житомирської області, з роботою: «Розцвітай, Україно!»      

За I місце

у номінації: «Якби не було природи, то поети її 
вигадали би» - вірш, оповідання

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

 Техенко Ярослав

учень Березотіцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 
області, з роботою: «Діти природи»      

За I місце

у номінації: «Якби не було природи, то поети її 
вигадали би» - вірш, оповідання

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

        Ткач Іван

учень Суховерського закладу загальної середньої освіти І-ІІ 
ступенів Кіцманської ТГ Кіцманського району Чернівецької 
області, з роботою: «Весна»

           За I місце
у номінації: «Якби не було природи, то поети її 

вигадали би» - вірш, оповідання
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

       Токар Марія

учениця 2-П класу Новоселицької загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Нересницької сільської ради Тячівського району 
Закарпатської області, з роботою: «Будьте людьми»

           За I місце
у номінації: «Якби не було природи, то поети її 

вигадали би» - вірш, оповідання
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

    Шипович Злата

учениця 2 класу Дусинського закладу загальної середньої 
освіти  Свалявської  міської  ради  Закарпатської  області,  з 
роботою: «Пташка»

           За I місце
у номінації: «Якби не було природи, то поети її 

вигадали би» - вірш, оповідання
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

 Боднарук Богдан
учень Трацького ліцею Матеївської сільської ради Івано-
Франківської області, з роботою: «Якби не було природи, 
то поети її вигадали би».         

За II місце

у номінації: «Якби не було природи, то поети її 
вигадали би» - вірш, оповідання

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

 Гавришок Олександр 

учень  2-В  класу  Радивилівського  ліцею  №  1  Радивилівської 
міської ради Дубенського району Рівненської області, з роботою: 
«Здраствуй, весно!»      

За II місце
у номінації: «Якби не було природи, то поети її 

вигадали би» - вірш, оповідання
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

 Гвоздик Єлизавета

учениця  Пирятинського  ліцею  Пирятинської  міської  ради 
Полтавської  області,  з  роботою:  «Якби  не  було  природи,  то 
поети її вигадали би»

За II місце

у  номінації: «Якби  не  було  природи,  то  поети  її 
вигадали би» - вірш, оповідання
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

     Гончарук Дар’я

 учениця  Тирлівська  філія  Шляхівського  опорного  закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ рівнів імені Героя Соціалістичної 
Праці Кузика Григорія Йосиповича Джулинської сільської ради 
Вінницької області, з роботою: «Краса землі моєї»

 За II місце
у номінації: «Якби не було природи, то поети її 

вигадали би» - вірш, оповідання
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

Дубович Катерина

учениця  2  класу  Стовп’ятинського  навчально  –  виховного 
об’єднання  «Заклад  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  – 
заклад  дошкільної  освіти»  Дівичківської  сільської  ради 
Київської області, з роботою: «Краса природи»

За II місце

у номінації: «Якби не було природи, то поети її 
вигадали би» - вірш, оповідання

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

Здан Олександр

учень 1 класу Озерянківської гімназії Новогуйвинської селищної 
ради Житомирського району Житомирської області, з роботою: 
«Краса природи»

За II місце

у номінації: «Якби не було природи, то поети її 
вигадали би» - вірш, оповідання

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

    Івахненко Марія

учениця  Дівичківського  навчально-виховного  об’єднання 
«Заклад  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  –  заклад 
дошкільної освіти» Бориспільського району Київської області, з 
роботою: «Мої метелики»

За II місце

у номінації: «Якби не було природи, то поети її 
вигадали би» - вірш, оповідання

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

 Кашковал Анастасія

учениця Новгород – Сіверської гімназії № 1 імені Б. Майстренка 
Новгород  –  Сіверської  міської  ради  Чернігівської  області,  з 
роботою: «Світ емоцій»

За II місце

у номінації: «Якби не було природи, то поети її 
вигадали би» - вірш, оповідання

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

 Кибукевич Соломія

учениця  Блажівського  ліцею  Рокитнівської  селищної  ради 
Рівненської області, з роботою: «Весела зима»

За II місце

у номінації: «Якби не було природи, то поети її 
вигадали би» - вірш, оповідання

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

      Ковач Іван

учень 3-Б класу Дусинського закладу загальної середньої освіти 
Свалявської  міської  ради  Закарпатської  області,  з  роботою 
«Пернаті друзі»

За II місце

у номінації: «Якби не було природи, то поети її 
вигадали би» - вірш, оповідання

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

 Кулакевич Антоніна

учениця  Блажівського  ліцею  Рокитнівської  селищної  ради 
Рівненської області, з роботою: «Рятуймо планету Земля!»

  За II місце
у номінації: «Якби не було природи, то поети її 

вигадали би» - вірш, оповідання
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

   Лавренко Марта

учениця філії Комунального закладу «Привільненський ліцей» у 
с. Бортинця Дубенського району Рівненської області, з роботою: 
«Бережи ялиночку»

За II місце
у номінації: «Якби не було природи, то поети її 

вигадали би» - вірш, оповідання
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

 Могильняк Уляна

учениця Опорного навчального закладу «Войнилівський ліцей» 
Войнилівської  селищної  ради  Калуського  району  Івано-
Франківської області, з роботою: «Сон»

За II місце
у номінації: «Якби не було природи, то поети її 

вигадали би» - вірш, оповідання
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

Наконечка Марія

вихованка Переяславського будинку художньої творчості дітей, 
юнацтва  та  молоді  Київської  області,  з  роботою:  «Мелодія 
весни»

За II місце
у номінації: «Якби не було природи, то поети її 

вигадали би» - вірш, оповідання
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

     Наумович Тіна

учениця 2 класу Березівського ліцею Березівської сільської ради 
Сарненського району Рівненської області, з роботою: «Осінь»

За II місце
у номінації: «Якби не було природи, то поети її 

вигадали би» - вірш, оповідання
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

Сергійчук Мілана 

здобувачка  позашкільної  освіти,  вихованку  гуртка  «Юні 
екскурсоводи»  Комунального  закладу  «Центр  дитячої  та 
юнацької  творчості»  Сарненської  міської  ради  Рівненської 
області, роботою: «Дівчинка Природа»

За II місце
у номінації: «Якби не було природи, то поети її 

вигадали би» - вірш, оповідання
Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 

спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

 Синявський Артем

учень Новгород – Сіверської гімназії № 1 імені Б. Майстренка 
Новгород  –  Сіверської  міської  ради  Чернігівської  області,  з 
роботою: «Якби не було цієї краси»

За II місце

у номінації: «Якби не було природи, то поети її 
вигадали би» - вірш, оповідання

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

     Струков Денис

учень 3 класу Новоолександрівського ліцею Раївської сільської 
ради  Синельківського  району  Дніпропетровської  області,  з 
роботою: «Природа - дівчина»

За II місце

у номінації: «Якби не було природи, то поети її 
вигадали би» - вірш, оповідання

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

        Сулик Тарас

учень 1-Б  Томаківського ліцею № 1 Томаківської селищної ради 
Дніпропетровської  області,  з  роботою:  «Добрий  ранок, 
Україно!»

За II місце

у номінації: «Якби не було природи, то поети її 
вигадали би» - вірш, оповідання

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

Хорольський Михайло

учень  Великопавлівської  спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ступенів 
Зіньківської  міської  ради  Полтавської  області,  з  роботою: 
«Пташина весна»

За II місце

у номінації: «Якби не було природи, то поети її 
вигадали би» - вірш, оповідання

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

 Шмідт Станіслав

учень Вільногірського ліцею № 4 м. Вільногірськ Кам’янського 
району Дніпропетровської області, з роботою: «Дивний сон»

За II місце

у номінації: «Якби не було природи, то поети її 
вигадали би» - вірш, оповідання

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, з роботою: «Весна»

За III місце

у номінації: «Якби не було природи, то поети її 
вигадали би» - вірш, оповідання

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

    Гальчук Марина

учениця Пам’ятненського ліцею Чулаківської сільської ради 
Скадовського району Херсонської області, з роботою: «Соловей»

За III місце

у номінації: «Якби не було природи, то поети її 
вигадали би» - вірш, оповідання

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

    Дерев’янко Дарина

учениця Вільногірського ліцею № 4 м. Вільногірськ 
Кам’янського району Дніпропетровської області, з роботою: 

«Природа»

За III місце

у номінації: «Якби не було природи, то поети її 
вигадали би» - вірш, оповідання

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

    Дробаха Рената

учениця Вільногірського ліцею № 4 м. Вільногірськ 
Кам’янського району Дніпропетровської області, з роботою: 

За III місце

у номінації: «Якби не було природи, то поети її 
вигадали би» - вірш, оповідання

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

    Киричевська Аліса

учениця Пирятинського ліцею Пирятинської міської ради 
Полтавської області, з роботою: «Графіт і синички»

За III місце

у номінації: «Якби не було природи, то поети її 
вигадали би» - вірш, оповідання

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

        Ковальчук Ярослав

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

натуралістичний центр» Житомирської обласної ради, з роботою: «Ти 
подивись, яка краса довкола!»

За III місце

у номінації: «Якби не було природи, то поети її 
вигадали би» - вірш, оповідання

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

             Кравчук Іван

учень 4 класу Тирлівська філія Шляхівського опорного закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ рівнів імені Героя Соціалістичної 
Праці Кузика Григорія Йосиповича Джулинської сільської ради 

Вінницької області, з роботою: «Мрія поета»

За III місце

у номінації: «Якби не було природи, то поети її 
вигадали би» - вірш, оповідання

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

Макарчук Вікторія

Учениця 4 класу Тирлівська філія Шляхівського опорного закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ рівнів імені Героя Соціалістичної 
Праці Кузика Григорія Йосиповича Джулинської сільської ради 

Вінницької області, з роботою: «Чарівний світ природи»

За III місце

у номінації: «Якби не було природи, то поети її 
вигадали би» - вірш, оповідання

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

    Матійчук Кирило

учень  3-А  класу  Джулинського  опорного  закладу  загальної 
середньої освіти Джулинської сільської ради Вінницької області, 
з роботою: «Якби не було природи…»

За III місце

у номінації: «Якби не було природи, то поети її 
вигадали би» - вірш, оповідання

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

   Медведєва Марія

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

роботою: «Барвінок»

За III місце

у номінації: «Якби не було природи, то поети її 
вигадали би» - вірш, оповідання

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

 Московчук Меланія

учениця Пирятинського ліцею Пирятинської міської ради 
Полтавської області, з роботою: «Найкращий подарунок»

За III місце

у номінації: «Якби не було природи, то поети її 
вигадали би» - вірш, оповідання

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

    Піддубна Злата

вихованка Переяславського будинку художньої творчості дітей, 
юнацтва та молоді Київської області, з роботою: «Бережіть 

мурах»

За III місце

у номінації: «Якби не було природи, то поети її 
вигадали би» - вірш, оповідання

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

      Ралець Софія

учениця Пирятинського ліцею Пирятинської міської ради 
Полтавської області, з роботою: «Якби не було природи, поети  її 

вигадали би»

За III місце

у номінації: «Якби не було природи, то поети її 
вигадали би» - вірш, оповідання

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

    Семенюк Тимур

учень спеціалізованої загальноосвітньої школи з поглибленим 
вивченням іноземних мов І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка м. 

Бердичіва Житомирської області, з роботою: «Чи можна хоч на 
хвильку уявити?»

За III місце

у номінації: «Якби не було природи, то поети її 
вигадали би» - вірш, оповідання

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

    Симулик Ольга

вихованка гуртка «Культура мови та спілкування» Центру науково-
технічної дитячої та юнацької творчості Рахівської міської ради 

Закарпатської області, з роботою: «Якби не було природи, то поети її 
вигадали би»

За III місце

у номінації: «Якби не було природи, то поети її 
вигадали би» - вірш, оповідання

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

Смислова Мілана

учениця Комунального закладу «Молодавська гімназія» 
Привільненської сільської ради Дубенського району Рівненської 

області, з роботою: «Що це падає із неба?»

За III місце

у номінації: «Якби не було природи, то поети її 
вигадали би» - вірш, оповідання

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

    Чешенко Нікіта

учень Новгород – Сіверської гімназії № 1 імені Б. Майстренка 
Новгород – Сіверської міської ради Чернігівської області, з 

роботою: «Природа - скарб»

За III місце

у номінації: «Якби не було природи, то поети її 
вигадали би» - вірш, оповідання

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

       Чорі Максим

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

області», з роботою: «Осінній ліс»

За III місце

у номінації: «Якби не було природи, то поети її 
вигадали би» - вірш, оповідання

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

     Штогрин Ірина

вихованка гуртка «Культура мови та спілкування» Центру науково-
технічної дитячої та юнацької творчості Рахівської міської ради 

Закарпатської області, з роботою: «Казка про весну»

За III місце

у номінації: «Якби не було природи, то поети її 
вигадали би» - вірш, оповідання

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022



 

    Шутко Артем 

Учень Новоселицької гімназії Королівської селищної ради 
Закарпатської області, з роботою: «Поезія»

За III місце

у номінації: «Якби не було природи, то поети її 
вигадали би» - вірш, оповідання

Міжнародного конкурсу еколого – валеологічної 
спрямованості «Образ природи»

Наказ № 63                                                                   від 30 серпня 2022


