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

НАКАЗ
м. Київ

«26» січня 2018 р.

№7

Про підсумки Всеукраїнської
дитячо-юнацької екологопатріотичної гри «Паросток»
Відповідно до Плану роботи Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді на 2017 рік, затвердженого Міністерством освіти і
науки України (протокол № 4 від 14.12.2016 року) та Концепції національнопатріотичного виховання дітей і молоді, затвердженої Наказом МОН України
№ 641 від 16.06.15 року щодо необхідності пошуку нових підходів і нових
шляхів до виховання патріотизму як почуття і як базової якості особистості,
Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді МОН
України 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 2017 році у Всеукраїнській дитячо-юнацькій еколого-патріотичній грі
«Паросток» прийняли участь педагогічні, учнівські колективи, вихованці 54
закладів загальної середньої та позашкільної освіти з 11 областей України:
Дніпропетровської,
Донецької,
Житомирської,
Закарпатської,
ІваноФранківської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Хмельницької, Чернівецької,
Чернігівської.
За результатами підсумків журі конкурсу:
НАКАЗУЮ:
І.
Нагородити
грамотою
Національного
екологонатуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки
України
переможців
Всеукраїнської
дитячо-юнацької
екологопатріотичної гри «Паросток», що посіли І місце (98 балів):

1. Учнів 3-11 класів Покалівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Овруцького району Житомирської області.
2. Лещенко Інну Вікторівну, методиста Полтавського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді Полтавської області.
3. Учнівський колектив Білицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 1 Кобеляцької районної ради Полтавської області.
4. Учнівський колектив Сарненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 4 Рівненської області.
5. Гайдук Ларису Миколаївну, методиста Роменського центру позашкільної
освіти та роботи з талановитою молоддю імені Івана Кавалерідзе
Сумської області.
6. Амаріцу Мікаелу, вихованку гуртка «Біологія людини» Глибочицького
Будинку творчості дітей та юнацтва на базі Димківського навчальновиховного комплексу; Євчук Паулу, вихованку гуртка «Фотонатуралісти»
Глибочицького Будинку творчості дітей та юнацтва на базі Димківського
навчально-виховного комплексу Чернівецької області.
7. Учнів Лужанського загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів
імені В. Орелецького Чернівецької області.
ІІ. Нагородити
грамотою
Національного
екологонатуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки
України
переможців
Всеукраїнської
дитячо-юнацької
екологопатріотичної гри «Паросток», що посіли І місце в номінації «Героям АТО
слава! (імені Євгенія Котляра)» (98 балів):
1. Приймак Олену Миколаївну, керівника гуртка «Юні історики-краєзнавці»
комунального позашкільного закладу освіти «Солонянського центру
дитячої та юнацької творчості» на базі комунального закладу освіти
«Письмечівської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Солонянської районної ради» Дніпропетровської області.
2. Учнів Криворізької загальноосвітньої школи № 119 Криворізької міської
ради Дніпропетровської області.
3. Мартинюк Людмилу Петрівну, вчителя географії; Кабанюк Мирославу
Мирославівну, педагога-організатора Зібранівської загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів Снятинського району Івано-Франківської області.
4. Вихованців гуртка «Джура» Рокитнівського навчально-виховного
комплексу «Школа І-ІІІ ступенів-ліцей» Київської області.
5. Вихованців
гуртка
«Юні
любителі
природи»
Яринівської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Сарненської районної ради
Рівненської області.
6. Вихованців екологічного гуртка «Юні друзі природи» комунального
закладу «районного Будинку творчості школярів» Глухівської районної
ради Сумської області.

7. Галіцьку Тетяну Дмитрівну, керівника гуртка Кіцманського районного
Будинку дитячої творчості Чернівецької області.
8. Гнатюк С. М.,
педагога-організатора
Новодністровської
гімназії
Новодністровської міської ради Чернівецької області.
9. Точону Світлану Михайлівну, керівника гуртка «Юні екологи»
комунального закладу «Чернігівської обласної станції юних натуралістів»
Чернігівської області.
10.Команенкову Тетяну Петрівну, вчителя географії вищої категорії, вчителя
методиста, Вознюк Тетяну Михайлівну, вчителя географії вищої категорії
Криворізької
загальноосвітньої
школи
І-ІІІ
ступенів
№ 102
Дніпропетровської області.
ІІІ. Нагородити
грамотою
Національного
екологонатуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки
України
переможців
Всеукраїнської
дитячо-юнацької
екологопатріотичної гри «Паросток», що посіли ІІ місце (85 балів):
1. Поп Ларису Миколаївну, завідуючу відділом організаційно-масової
роботи Тячівського районного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Закарпатської області.
2. Вихованців гуртка «Екологічний театр» комунального закладу «Станції
юних натуралістів» Рівненської обласної ради Рівненської області.
3. Хмілевську Валентину Олександрівну, Ланову Світлану Олександрівну,
Лисенко Олену Олександрівну, Рогову Наталію Юріївну, педагогів
Пустовійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Полтавської області.
4. Барило Світлану Іванівну, Боєву Альону Михайлівну, Штучку Маргариту
Русланівну, керівників гуртків Полтавського еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Полтавської області.
5. Ковтун В. М., вчителя історії, географії, правознавства; Болдиреву Н. К.,
вчителя української мови та літератури; Сохацьку Т. В., вчителя
трудового
навчання;
Лисовин Т. В.,
педагога-організатора;
Спортник А. Г., вчителя математики та фізики Глобинського районного
Центру
дитячої
та
юнацької
творчості
Великокринківської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Полтавської області.
6. Остапенко Людмилу Володимирівну, організатора з масової та виховної
роботи Шосткинської міської Станції юних натуралістів Шосткинської
міської ради Сумської області.
7. Вихованців гуртків «Екологічне краєзнавство», «Природа навколо нас»,
«Природа – наш дім», «Юні господарочки», «Юні бджолярі», «Юні
лісівники» Сторожинецького районного центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді на базі Банилово-Підгірнівської гімназії
Чернівецької області.

8. Степанятову А. М., керівника-методиста Сокирнянського
центру творчості дітей та юнацтва Чернівецької області.

районного

ІV. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України переможців
Всеукраїнської дитячо-юнацької еколого-патріотичної гри «Паросток», що
посіли ІІІ місце (75 балів):
1. Квітко М. О.,
Мостову С. О.,
керівників
гуртка
«Екологічне
краєзнавство»; Святенко Л. В., керівника гуртка «Бабусина скринька»
комунального позашкільного навчального закладу Центру дитячої та
юнацької
творчості
«Гармонія»
Криворізької
міської
ради
Дніпропетровської області.
2. Бєлую
Юлію
Миколаївну,
вчителя
географії
Криворізької
загальноосвітньої школи № 84 та керівника гуртка «Фольклорноетнографічне краєзнавство» комунального позашкільного навчального
закладу Центру дитячої та юнацької творчості «Гармонія» Криворізької
міської ради Дніпропетровської області.
3. Левашкевич Галину Геннадіївну, керівника гуртка «Мандрівник
витівник» комунального позашкільного навчального закладу Центру
дитячої та юнацької творчості «Гармонія» Криворізької міської ради
Дніпропетровської області.
4. Вихованців комунального позашкільного навчального закладу «Будинок
творчості дітей та юнацтва м. Покров» Дніпропетровської області.
5. Учнівський
колектив
Підлісківської
загальноосвітньої
школи
І-ІІІ ступенів Долинської районної державної адміністрації ІваноФранківської області.
6. Учнів 1-4 класів Веселодолинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Глобинського районного Центру дитячої та юнацької творчості
Полтавської області.
7. Палієвець О. М., вчителя біології та хімії; Коваль І. В., вчителя історії;
Сидоренко М. А., вчителя географії Обознівського навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів-дошкільного
навчального закладу» Глобинської районної ради Полтавської області.
8. Гончар С. О, завідуючу еколого-натуралістичним відділом; Бабич Л. К.,
керівника гуртків туристсько-краєзнавчого напряму; Ковальову І. О.,
методиста Районного будинку дитячої та юнацької творчості
Лебединської районної ради Сумської області.
9. Вихованців гуртків «Юні екологи», «Юні квітникарі» районного Будинку
дитячої та юнацької творчості Шосткинської міської ради Сумської
області.

10.Коленчук Олену Іванівну, Семенишину Ганну Валентинівну, керівників
гуртків Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Хмельницької області.
11.Учнів 5-9 класів Панківського навчально-виховного комплексу,
вихованців гуртка «Людина і довкілля» Сторожинецького центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької
області.
12.Сівакову Світлану Миколаївну, методиста Будинку творчості дітей та
юнацтва м. Мирноград Донецької області.
13.Учнів 7-х, 8-х класів Добровільського навчально-виховного комплексу
Васильківської районної державної адміністрації Дніпропетровської
області.
ІV. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України керівникам робіт
Всеукраїнської дитячо-юнацької еколого-патріотичної гри «Паросток»:
1. Шеремет Світлані Анатоліївні, керівнику гуртка «Юні охоронці природи»
комунального закладу «районного Будинку творчості школярів»
Глухівської районної ради Сумської області.
2. Вовчик Людмилі Андріївні, керівнику гуртка «Юні любителі природи»
Яринівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Сарненської районної
ради Рівненської області.
3. Конахевич Ользі Федорівні, керівнику гуртка «Джура» Рокитнівського
навчально-виховного комплексу «Школа І-ІІІ ступенів-ліцей» Київської
області.
4. Якуб’як Г. В., педагогу-організатору Лужанського загальноосвітнього
навчального закладу І-ІІІ ступенів імені В. Орелецького, керівнику
гуртків Кіцманського районного Будинку дітей та юнацтва Чернівецької
області.
5. Гошовець Тетяні Вікторівні, заступнику директора з виховної роботи;
Невмержицькій Ользі Миколаївні, вчителю біології; Климович Ользі
Олексіївні, педагогу-організатору Покалівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Овруцького району Житомирської області.
6. Морозюк Оксані, вчителю біології та природознавства; Заєць Софії,
вчителю хімії; Павлюк Оксані, вчителю біології, основ здоров’я
Сарненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Рівненської
області.
7. Коваленко Раїсі Олексіївні, вчителю географії, біології, екології Білицької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Кобеляцької районної ради
керівнику гуртка «Юні квітникарі» Полтавського обласного екологонатуралістичного центру (Кобеляцька філія) Полтавської області.

8. Савченко Вікторії Іванівні, вчителю хімії, біології, основ здоров’я
Білицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Кобеляцької
районної ради Полтавської області.
9. Шехтер Лілії Миколаївні, завідуючій організаційно-масовим відділом,
керівнику гуртків, методисту комунального закладу «Станції юних
натуралістів» Рівненської обласної ради Рівненської області.
10.Карпюк Н. В., Кривко А. В., керівникам гуртків Сторожинецького
районного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
на базі Банилово-Підгірнівської гімназії Чернівецької області.
11.Подольчак Тетяні Володимирівні, завідуючій методичним відділом
комунального позашкільного навчального закладу «Будинок творчості
дітей та юнацтва» м. Покров Дніпропетровської області.
12.Коваленко О. О., педагогу-організатору Підлісківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Долинської районної державної адміністрації ІваноФранківської області.
13.Коваленко Н. П., Дурнєвій О. С., Павленко Л. В., класним керівникам
І-IV класів Веселодолинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Глобинського районного Центру дитячої та юнацької творчості
Полтавської області.
14.Ксьонзик Наталії Іванівні, Хрестик Оксані Петрівні, вчителям
Панківського навчально-виховного комплексу Сторожинецького району
Чернівецької області.
15.Фесенко Оксані Анатоліївні, вчителю хімії та біології; Подольній Наталії
Ігорівні, вчителю української мови та літератури; Кобі Катерині
Олександрівні, вчителю історії Добровільського навчально-виховного
комплексу
Васильківської
районної
державної
адміністрації
Дніпропетровської області.

Директор НЕНЦ,
доктор педагогічних наук,
професор

В. В. Вербицький

