
 

Перелік конкурсних робіт команд-фіналістів просвітницького проєкту «Екологія свідомості: розвиток гідної 

особистості» в категорії 2. „Зображення-наліпки для громадського транспорту  

та різних громадських місць з метою нагадування про потребу подолання суспільно важливих проблем” 

 

Назва конкурсної роботи Назва 

команди 

 

 

Прізвище та ім’я 

авторів конкурсних 

робіт (ідея, графіка 

тощо), назва школи чи 

організації та класи у 

яких навчаються 

конкурсанти 

Примітки  

02-001 - «ДЯКУЮ!» Команда 

«Вартові 

добра» 

Волков Роман  

(СЗШ «Берегиня», м. 

Львова, 8 клас) 

 

 

02-002 - «Не забруднюй водойм!» 

 

Команда 

«Вартові 

добра» 

Цяпало Дмитро  

(СЗШ «Берегиня», м. 

Львова, 8 клас) 

 

 

02-003 - «Вихваляння матеріальним»  Команда 

«Лідер» 

Максименко Максим 

(ЛМКМЦ «Галицьке 

юнацтво» Гурток 

«Лідер», 10 клас) 

 

02-004 - «Годі вирубувати Карпати!»  Команда 

«Лідер» 

Максименко Максим 

(ЛМКМЦ «Галицьке 

юнацтво» Гурток 

«Лідер», 10 клас) 

Використано зображення, розміщене на 

інтернет-ресурсі https://www.freepik.es/vector-

premium/verde-deja-pulmones_6637381.htm 

(зображення у вільному доступі). 

Текст власний.  

https://www.freepik.es/vector-premium/verde-deja-pulmones_6637381.htm
https://www.freepik.es/vector-premium/verde-deja-pulmones_6637381.htm


02-005 - «Будьте взаємно ввічливі» 

 

Команда 

«Надія нації» 

Любімов Мирослав  

(СЗШ «Берегиня», м. 

Львова, 8 клас) 

 

02-006 - «Не зривай!»  Команда 

«Надія нації» 

Любімов Мирослав 

(СЗШ «Берегиня», м. 

Львова, 8 клас) 

 

02-007 - «Поступися місцем!» 

 

Команда 

«Оптимісти» 

Венгренович Софія 

(СЗШ «Берегиня», м. 

Львова, 8 клас) 

 

02-008 - «Інтернет-залежність» 

 

Команда 

«Оптимісти» 

Породько Марта (СЗШ 

«Берегиня», м. Львова, 

8 клас) 

 

02-009 - «Хабарництво»  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») 

Використано зображення, розміщене на 

інтернет-ресурсі 

https://www.freepik.com/premium-

vector/bribery-banner-set-isometric-set-bribery-

vector-banner-web-

design_4296113.htm#page=1&query=give%20b

ribe&position=22 (зображення у вільному 

доступі). 

Текст власний. 

02-010 - «Булінг губить»  Команда 

«Юнкор» 

Ільченко Юлія (10 

клас), Пісоцька Юлія 

(9 клас), Котик Юлія 

Використано зображення, розміщене на 

інтернет-ресурсі https://naurok.com.ua/uroki-

tolerantnosti-emociyna-vprava-tehnika-yarliki-

https://www.freepik.com/premium-vector/bribery-banner-set-isometric-set-bribery-vector-banner-web-design_4296113.htm#page=1&query=give%20bribe&position=22
https://www.freepik.com/premium-vector/bribery-banner-set-isometric-set-bribery-vector-banner-web-design_4296113.htm#page=1&query=give%20bribe&position=22
https://www.freepik.com/premium-vector/bribery-banner-set-isometric-set-bribery-vector-banner-web-design_4296113.htm#page=1&query=give%20bribe&position=22
https://www.freepik.com/premium-vector/bribery-banner-set-isometric-set-bribery-vector-banner-web-design_4296113.htm#page=1&query=give%20bribe&position=22
https://www.freepik.com/premium-vector/bribery-banner-set-isometric-set-bribery-vector-banner-web-design_4296113.htm#page=1&query=give%20bribe&position=22
https://naurok.com.ua/uroki-tolerantnosti-emociyna-vprava-tehnika-yarliki-155401.html
https://naurok.com.ua/uroki-tolerantnosti-emociyna-vprava-tehnika-yarliki-155401.html


(11 клас), Воробель 

Оксана (11 клас), 

Закала Софія (10 клас), 

Коба Анастасія (11 

клас) (ЛМКМЦ 

«Галицьке юнацтво» 

Гурток «Юний 

кореспондент») 

155401.html (зображення у вільному доступі). 

Текст власний. 

02-011 - «Збережи життя ялинці»  Команда 

«Успіх» 

Шурко Максим 

(ЛМКМЦ «Галицьке 

юнацтво» Гурток 

«Лідер», 8 клас) 

 

02-012 - «Природа – наше життя» 

 

Команда 

«Успіх» 

Шурко Максим 

(ЛМКМЦ «Галицьке 

юнацтво» Гурток 

«Лідер», 8 клас) 

Текст власний. Зображення створене з 

використанням малюнків (що є у вільному 

доступі) з інших джерел   

 

 

https://naurok.com.ua/uroki-tolerantnosti-emociyna-vprava-tehnika-yarliki-155401.html

