
Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«25» грудня 2015 р. № 65

Про підсумки проведення 
Всеукраїнської дитячої 
еколого-патріотичної гри «Паросток»

Відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді,
затвердженої Наказом МОН № 641 від 16.06.15 року щодо необхідності пошуку нових
підходів  і  нових  шляхів  до  виховання  патріотизму  як  почуття  і  як  базової  якості
особистості  у  2015  році  було  проведено  Всеукраїнську  дитячо-юнацьку  еколого-
патріотичну гру «Паросток».  

Гра  проводиться   з  метою  посилення  патріотичного  виховання  учнівської
молоді та  активізації  засобів  системи  національно-патріотичного  виховання.
Основними  завданнями  гри  є:  формування  нового  українця,  що  діє  на  основі
національних  та  європейських  цінностей,  готовності  до  активної  громадянської
позиції  та  екологічної  діяльності;  розвиток  пізнавального  інтересу,  логічного
мислення;  виховання  громадянина-патріота  України,  бережливого  і  шанобливого
ставлення до традицій українського народу.

У  2015  році  у   Всеукраїнській  дитячо-юнацькій   еколого-патріотичній  грі
«Паросток»  прийняли  участь  педагогічні,  учнівські  колективи,  вихованці  54
загальноосвітніх  та  позашкільних  навчальних  закладів  з  14  областей  України:
Дніпропетровської,  Донецької,  Житомирської,  Закарпатської,  Запорізької,  Івано-
Франківської,  Київської,  Полтавської,  Рівненської,  Сумської,  Тернопільської,
Хмельницької, Чернігівської, Чернівецької.

За результатами підведення підсумків журі конкурсу
НАКАЗУЮ:

І. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного центру 
Міністерства освіти і науки України переможців Всеукраїнської дитячо-
юнацької еколого - патріотичної гри «Паросток»:

1. Житомирський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді;

2. Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді;
3. Комунальний заклад Сумської обласної ради – Обласний центр позашкільної

освіти та роботи з талановитою молоддю;
4. Хмельницький обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді;
5. Комунальний заклад «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;
6. Комунальний заклад «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»;
7. Придніпровську загальноосвітню школу І-ІІІ  ступенів Нікопольського району

Дніпропетровської області;
8. Мар`їнську районну станцію юних натуралістів Донецької області;
9. Сіверську  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  №  2  Артемівської  районної

ради Донецької області;
10.Костянтинівську загальноосвітню школу І-ІІІ  ступенів  № 2 Костянтинівської

міської ради Донецької області;



11.Тячівський  районний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді
Закарпатської області;

12.Токмацький Центр дитячої та юнацької творчості Запорізької області;
13.Комунальний  заклад  «Михайлівський  навчально-виховний  комплекс

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» ім. Героя Радянського Союзу
І.А. Найдьонова Михайлівської районної ради Запорізької області;

14.Новошинську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів Долинського району Івано-
Франківської області;

15.Лубенську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 4 Лубенської міської ради
Полтавської області;

16.Кременчуцький еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Полтавської
області;

17.Світлогірську  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  імені  А.П.  Біленка
Кобеляцької районної ради Полтавської області;

18.Середню загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 5 ім. Л.І. Бугаєвської 
     м. Комсомольська Полтавської області;
19.Полтавську гімназію № 13 Полтавської міської ради Полтавської області;
20.Зіньківську спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів № 2 Зіньківської районної ради

Полтавської області;
21.Кобеляцьку  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  № 2  імені  Олеся  Гончара

Кобеляцької районної ради Полтавської області;
22.Козельщинську загальноосвітню школу І-ІІІ  ступенів  Колещинської  районної

ради Полтавської області;
23.Сарненську загальноосвітню школу І-ІІІ  ступенів  № 4 Сарненської  районної

ради Рівненської області;
24.Рівненську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 11 Рівненської міської ради

Рівненської області;
25.Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

Сумської області;
26.Шосткинську  міську  станцію  юних  натуралістів  Шосткинської  міської  ради

Сумської області;
27.Дружбівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 2 Ямпільської районної

ради Сумської області;
28.Пасічнянський  навчально-виховний  комплекс  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ

ступенів,  технологічний  ліцей»  Старосинявського  району  Хмельницької
області;

29.Позашкільний  навчальний  заклад  «Краєзнавчий  центр»  відділу  освіти
виконавчого комітету Нетішинської міської ради Хмельницької області;

30.Чернігівський колегіум № 11 Чернігівської міської ради Чернігівської області;
31.Холминський  Будинок   творчості  дітей  та  юнацтва Корюківського  району

Чернігівської області;
32.Центр  дитячої  та  юнацької  творчості  Новгород-Сіверської  міської  ради

Чернігівської області;
33.Червоноплугатарську  загальноосвітню  школу  І  –  ІІІ  ступенів  Талалаївської

районної ради Чернігівської області;
34.Семенівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 1 Семенівського району

Чернігівської області;
35.Міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

м. Чернівці Чернівецької області;



ІІ. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного центру 
Міністерства освіти і науки України учасників Всеукраїнської дитячо-юнацької 
еколого - патріотичної гри «Паросток»:

1. Криворізьку загальноосвітню школу-інтернат № 1  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської області;

2. Гродівську  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  Красноармійської  районної
ради Донецької області;

3. Комунальний  позашкільний  навчальний  заклад  «Районна  станція  юних
натуралістів» Красноармійської районної ради Донецької області;

4. Артемівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 5 з профільним навчанням
Артемівської міської ради Донецької області; 

5. Краснолиманський  міський  Центр  позашкільної  освіти  Краснолиманської
міської ради Донецької області;

6. Веселівську  районну  різнопрофільну  гімназію  Веселівської  районної  ради
Запорізької області;

7. Комунальний  заклад  «Високівська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»
Михайлівської районної ради Запорізької області;

8. Вільнянську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 1 Вільнянської районної
ради Запорізької області;

9. Комунальний  заклад  «Михайлівська  загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів»
Михайлівської районної ради Запорізької області;

10.Комунальний заклад «Гуляйпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1»
Гуляйпільської районної ради Запорізької області;

11.Ірпінський  еколого-технічний  центр  творчості  школярів  та  молоді  Київської
області;

12.Полтавський  міський  центр  позашкільної  освіти  Полтавської  міської  ради
Полтавської області;

13.Глобинський  районний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді
Полтавської області;

14.Конотопську станцію юних натуралістів  Конотопської  міської  ради Сумської
області;

15.Бережанський  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Тернопільської області;

16.Нетішинську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 1 Нетішинської міської
ради Хмельницької області;

17.Шепетівський  міський  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді Хмельницької області;

18.Радомську  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  Семенівського  району
Чернігівської області;

ІІІ. Адміністрація Національного еколого-натуралістичного центру Міністерства
освіти і науки України висловлює подяку начальникам департаментів 
(управлінь) освіти і науки обласних державних адміністрацій, керівникам 
позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів за здійснення 
організаційних заходів щодо проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької  
еколого-патріотичної гри «Паросток».

Директор НЕНЦ, 
доктор педагогічних наук, 
професор                                                                В. В. Вербицький


