
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ 

МОЛОДІ 

 

 

 

 

 

 

 

НАГОРОДЖУЮТЬСЯ 

І місце 

Маркова Тетяна, Ковальчук Дарина, Олексійчук Аліна, 

Ярмощук Вікторія, Новак Валентина) 

члени команди КЗ СЮН Рівненської області 
 

за високу громадянську позицію, досягнення у сфері 

національно-патріотичної діяльності, глибокі знання 
свого краю, творчий підхід, креативність та 

оригінальність презентації в рамках проведення 
Всеукраїнського фестивалю патріотичних дій 
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МОЛОДІ 

 

 

 

 

 

 

 

НАГОРОДЖУЮТЬСЯ 

І місце 

Учні комунального закладу «Центр позашкільної освіти 

Куликівської селищної ради Чернігівського району 

Чернігівської області» з презентацією «Доброго вечора ми 

з України» 

 
за високу громадянську позицію, досягнення у 

сфері національно-патріотичної діяльності, глибокі 

знання свого краю, творчий підхід, креативність та 
оригінальність презентації в рамках проведення 

Всеукраїнського фестивалю патріотичних дій 
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МОЛОДІ 

 

 

 

 

 

 

 

НАГОРОДЖУЮТЬСЯ 

І місце 

Колеснік Макар Миколайович, Школьнік Катерина 

Петрівна вихованці гуртка «Юні майстри народних 

ремесел», учні Шепетівського міського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді 

Хмельницької області 

 
за високу громадянську позицію, досягнення у 

сфері національно-патріотичної діяльності, глибокі 
знання свого краю, творчий підхід, креативність та 

оригінальність презентації в рамках проведення 
Всеукраїнського фестивалю патріотичних дій 

 

Наказ № 55                                                                                      від 05.07.2022 р. 

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук, 

професор                                                                      В. В.  Вербицький 



 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ 

МОЛОДІ 

 

 

 

 

 

 

 

НАГОРОДЖУЄТЬСЯ 

І місце 

Небесний Богдан, учень Озерянківської гімназії 

Новогуйвинської селищної ради Житомирського району 

Житомирської області з презентацією «Україна – це ми. 

Ми – патріоти України» 

 
за високу громадянську позицію, досягнення у 
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НАГОРОДЖУЮТЬСЯ 

І місце 

Учні Запорізького академічного ліцею №23 

Запорізької міської ради Запорізької області 

 
за високу громадянську позицію, досягнення у 

сфері національно-патріотичної діяльності, глибокі 
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НАГОРОДЖУЮТЬСЯ 

І місце 

Учні міста Херсон 

з презентацією «Я – Херсон. Херсон – це Україна» 

 

 
за високу громадянську позицію, досягнення у 
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НАГОРОДЖУЮТЬСЯ 

І місце 

Петровська Надія 

учениця 10 класу та Онищенко Анна, учениця 8 

класу, Комишуватського ліцею Рівнянської 

сільської ради Новоукраїнського району 

Кіровоградської області 

 
за високу громадянську позицію, досягнення у 
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НАГОРОДЖУЮТЬСЯ 

І місце 

Ус Тетяна та Кухаркова Яна 

вихованці Шосткинської міської станції юних натуралістів 

Шосткинської міської Ради Сумської області 
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НАГОРОДЖУЮТЬСЯ 

І місце 

Вихованці КПНЗ «Станція юних натуралістів» міста 

Павлоград з презентацією«День вишиванки. Вишиванка 

твій генетичний код» 
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НАГОРОДЖУЮТЬСЯ 

І місце 

Вихованці комунального закладу «Міський еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді 

Марганецької міської ради Дніпропетровської області» 

з презентацією «Музей хліба» 

 
за високу громадянську позицію, досягнення у 
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НАГОРОДЖУЮТЬСЯ 

І місце 

Суярова Софія Махмадназарівна учениця 10 класу, 

Пашков Дмитро Сергійович учень  11 класу, Гриценко 

Софія Станіславівна учениця 11 класу Межівського ліцею 

№1 Межівської селищної ради Дніпропетровської області з 

презентацією «Шалені Джмелі» 

 
за високу громадянську позицію, досягнення у 
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НАГОРОДЖУЮТЬСЯ 

І місце 

Дмитренко Олександр, Кузько Юлія, Пономаренко 

Катерина вихованці комунального закладу «Роменський 

центр позашкільної освіти та роботи з талановитою 

молоддю імені Івана Кавалерідзе» міста Ромни Сумської 

області 

 
за високу громадянську позицію, досягнення у 
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НАГОРОДЖУЮТЬСЯ 

І місце 

Якупов Артем, Бондаренко Каріна, Гудзікевич Максим 

вихованці Вінницької обласної станції юних натуралістів 

з презентацією 

«Реалізація Стратегії з національно-патріотичного 

виховання» 

 
за високу громадянську позицію, досягнення у 
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НАГОРОДЖУЮТЬСЯ 

І місце 

Брижан Євгенія Вікторівна, учениця 10 класу, Мартіян 

Альона Володимирівна, учениця 10 класу, Лянко Артем 

Сергійович учень 9 класу, Михайлович Олександр 

Олексійович, учень 9 класу Миколаївського ліцею 

Губиниської селищної ради Новомосковського району 

Дніпропетровської області 

 
за високу громадянську позицію, досягнення у 
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НАГОРОДЖУЄТЬСЯ 

ІІ місце 

Крицанюк Ілля 

учень Івано-Франківської області з презентацією 

«Державні символи України» 

 
за високу громадянську позицію, досягнення у 
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НАГОРОДЖУЮТЬСЯ 

ІІ місце 

Учні комунального закладу «Дитячий екологічний 

центр» Кам’янської міської ради Дніпропетровської 

області 

 
за високу громадянську позицію, досягнення у 
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НАГОРОДЖУЄТЬСЯ 

ІІ місце 

Ковальчук Дарина 

учениця Ліцею №1 імені В. Газіна Ратнівської селищної 

ради, вихованка Волинського обласного еколого-

натуралістичного центру Волинської обласної ради 

Волинської області 

 
за високу громадянську позицію, досягнення у 

сфері національно-патріотичної діяльності, глибокі 
знання свого краю, творчий підхід, креативність та 
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НАГОРОДЖУЮТЬСЯ 

ІІ місце 
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НАГОРОДЖУЄТЬСЯ 

ІІ місце 
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НАГОРОДЖУЮТЬСЯ 

ІІ місце 

Учні Калаглійського ліцею Одеської області 

з презентацією 

«Моя Одещина – перлина України» 
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НАГОРОДЖУЮТЬСЯ 

ІІ місце 

Учні комунального закладу ЛОР «Львівський 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» 
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НАГОРОДЖУЄТЬСЯ 

ІІ місце 

Божко Каріна учениця 7 класу Білецької ЗОШ І-ІІ 

ступенів імені Соломії Крушельницької, вихованка гуртка 
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МОЛОДІ 

 

 

 

 

 

 

 

НАГОРОДЖУЄТЬСЯ 

ІІ місце 

Петречко Андрій учень Могилівського ліцею 

вихованець Обласного еколого-натуралістичного 

центру дітей та учнівської молоді міста Дніпра 
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МОЛОДІ 

 

 

 

 

 

 

 

НАГОРОДЖУЮТЬСЯ 

ІІІ місце 

Вихованці Чернівецького ОЦЕНТУМ 

Чернівецької області з презентацією 

«Алея міст-героїв» 
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НАГОРОДЖУЮТЬСЯ 

ІІІ місце 

Вихованці 

Володимирівського ліцею Межівської селищної 

ради Дніпропетровської області 
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НАГОРОДЖУЮТЬСЯ 

ІІІ місце 

Вихованці 

 Донецького обласного еколого-натуралістичного 

центру Донецької області 
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НАГОРОДЖУЮТЬСЯ 

ІІІ місце 

Вихованці Одеської області 

з презентацією 

«Моя Одещина – перлина України» 
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НАГОРОДЖУЮТЬСЯ 

ІІІ місце 

Учні Опорного комунального закладу Могилівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Іллі Миновича Шишканя 

Могилівської сільської ради Дніпропетровської 

області 
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