
Перелік конкурсних робіт команд-фіналістів просвітницького проєкту 

«Екологія свідомості: розвиток гідної особистості» в категорії 3.2.  

«Презентації, присвячені способам подолання суспільно важливих 

проблем» 

Назва конкурсних робіт Прізвище та ім’я учасників 

команд, які досліджували 

суспільно важливі 

проблеми, шукали 

ефективні способи їх 

подолання і долучились 

діями до подолання цих 

проблем в Україні, а також 

автори презентацій, назва 

школи чи організації та 

класи у яких навчаються 

конкурсанти 

Примітки 

032-001 - Презентація 

«Засміченість вулиць 

Львова та розростання 

неконтрольованих 

сміттєзвалищ по цілій 

області» 

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: Коздрин 

Ілля 

Деякі фото взято з 

http://tvoemisto.tv/

media/longread/land

fill/ та інших 

загальнодоступних 

інтернет-джерел  

032-002 - Презентація 

«Незацікавленість 

школярів до читання 

книг» 

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») 

 

032-003 - Презентація 

«Непорозуміння між 

батьками та вчителями в 

середній та старшій 

школі» 

Команда «Надія нації»:  

Осипчук Данило, Данилів 

Тетяна, Любімов Мирослав, 

Рачковський Павло, 

Ілляшенко Роксолана  

(СЗШ «Берегиня», м. Львова, 

8 клас). 

Автор презентації: 

Рачковський Павло 

Деякі фото взято з 

https://gazeta.ua/arti

cles/edu-and-

science/_comu-

vinikayut-konflikti-

mizh-batkami-i-

vchitelyami/882587; 

https://inlviv.in.ua/z

hittya/simya-i-

diti/vyhovujte-

http://tvoemisto.tv/media/longread/landfill/
http://tvoemisto.tv/media/longread/landfill/
http://tvoemisto.tv/media/longread/landfill/
https://gazeta.ua/articles/edu-and-science/_comu-vinikayut-konflikti-mizh-batkami-i-vchitelyami/882587
https://gazeta.ua/articles/edu-and-science/_comu-vinikayut-konflikti-mizh-batkami-i-vchitelyami/882587
https://gazeta.ua/articles/edu-and-science/_comu-vinikayut-konflikti-mizh-batkami-i-vchitelyami/882587
https://gazeta.ua/articles/edu-and-science/_comu-vinikayut-konflikti-mizh-batkami-i-vchitelyami/882587
https://gazeta.ua/articles/edu-and-science/_comu-vinikayut-konflikti-mizh-batkami-i-vchitelyami/882587
https://gazeta.ua/articles/edu-and-science/_comu-vinikayut-konflikti-mizh-batkami-i-vchitelyami/882587
https://inlviv.in.ua/zhittya/simya-i-diti/vyhovujte-moyu-dytynu-sami
https://inlviv.in.ua/zhittya/simya-i-diti/vyhovujte-moyu-dytynu-sami
https://inlviv.in.ua/zhittya/simya-i-diti/vyhovujte-moyu-dytynu-sami


moyu-dytynu-sami; 

http://papiyromny11

.blogspot.com/p/blo

g-page_25.html  та 

інших 

загальнодоступних 

інтернет-джерел  

032-004 - Презентація   

«Відвідуваність музеїв: 

що підлітки можуть 

сказати на цю тему?» 

(«Про музей по-

котиківськи») 

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»). 

Автор презентації: Котик 

Юлія  

Використанні 

джерела на 

останньому слайді 

презентації 

 

032-005 - Презентація 

«Неприділення батьками 

достатньої кількості часу, 

уваги та любові своїм 

дітям» 

Команда «Оптимісти»:  

Свіляк Віктор, Венгренович 

Софія, Воротилко Олег, 

Породько Марта, Майорова 

Катерина (СЗШ «Берегиня», 

м. Львова, 8 клас). 

Автор презентації: 

Майорова Катерина 

Деякі фото взято з 

https://tutkatamka.c

om.ua/diti/9-

pomilok-batkiv-

yaki-mozhut-

serjozno-zipsuvati-

majbutnye-

%D1%97xnix-

ditej/; 

https://pedpresa.ua/1

93443-zalezhnist-

batkiv-vid-

gadzhetiv-

pryzvodyt-do-

dytyachyh-

travm.html; 

https://lviv.fm/user/

allnews/index/idcat/

3/id/6469;  

https://bilozerka.inf

o/spilkuvannya-

batkiv-i-ditej/ та 

інших 

загальнодоступних 

джерел інтернет-

мережі. 
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032-006 - Презентація 

«Несправедливість в 

різних сферах життя» 

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») 

Використанні 

джерела на 

останньому слайді 

презентації  

 


