
Перелік конкурсних робіт команд-фіналістів просвітницького проєкту 

«Екологія свідомості: розвиток гідної особистості» в категорії 3.1 „Добрі 

справи за січень-травень 2020 р.” (презентації із закликом до важливих 

дій)  

Назви конкурсних робіт Прізвище та ім’я 

учасників команди, що 

здійснювала добрі 

справи (ідея, реалізація 

тощо) та зокрема 

авторів презентацій, 

назва школи чи 

організації та класи у 

яких навчаються 

конкурсанти 

Примітки 

031-001 - Презентація 

„Добрі справи, спрямовані 

на національно-

патріотичне виховання» 

Команда «Лідер»: 

Піцишин Вікторія (10 

клас), Хтей Анастасія (11 

клас), Бондар Вероніка 

(10 клас), Максименко 

Максим (10 клас), 

Кульгавець Яромир (10 

клас) (ЛМКМЦ «Галицьке 

юнацтво» Гурток «Лідер») 

 

 

На останьому слайді 

є поклик на 

відеоролик 

додатково 

створений 

командою  

 

031-002 - Презентація 

«Наші добрі справи» 

Команда «Вартові 

добра»: Волков Роман (8 

клас), Коздрин Ілля (8 

клас), Цяпало Дмитро (8 

клас), Новак Катерина (6 

клас) (СЗШ «Берегиня»,  

м. Львова) 

Автор презентації: 

Цяпало Дмитро 

Окремі фото взято 

зокрема з інтернет-

ресурсів  

 

031-003 - Презентація 

«Добрі справи нашої 

команди» 

Команда «Надія нації»: 

Осипчук Данило, Данилів 

Тетяна, Любімов 

Мирослав, Рачковський 

Павло, Ілляшенко 

Роксолана  

(СЗШ «Берегиня», м. 

Львова, 8 клас) 

Автор презентації: 

Окремі фото взято з 

https://www.premium

-

park.com.ua/blagodij

na-aktsiya-tvory-

dobro/ 
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Рачковський Павло 

031-004 - Презентація 

«Роби добро – добром й 

повернеться!» 

Команда «Юнкор»: 

Ільченко Юлія (10 клас), 

Пісоцька Юлія (9 клас), 

Котик Юлія (11 клас), 

Воробель Оксана (11 

клас), Закала Софія (10 

клас), Коба Анастасія (11 

клас) (ЛМКМЦ «Галицьке 

юнацтво» Гурток «Юний 

кореспондент») 

 

031-005 - Презентація «Ми 

прагнемо бути мудрими, 

тому стараємось творити 

добрі справи» 

Команда «Оптимісти»: 

Свіляк Віктор, 

Венгренович Софія, 

Воротилко Олег, 

Породько Марта, 

Майорова Катерина  

(СЗШ «Берегиня», м. 

Львова, 8 клас) 

Автор презентації: 

Венгренович Софія 

Окремі фото взято з 

https://poklik.media/d

obrochynnist/tsytat-

pro-dobro/; 

031-006 - Презентація 

«Добрі справи» 

Команда «Успіх»: 

Новосад Максим (8 клас), 

Цілуйко Діана (9 клас), 

Онищенко Ірина (11 клас), 

Шурко Максим (8 клас), 

Ілейко Ілона (10 клас) 

(ЛМКМЦ «Галицьке 

юнацтво» Гурток «Лідер») 
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