
 

 

 
 

Міністерство освіти і науки України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

НАКАЗ 
м. Київ

«11» квітня 2019 р.       № 37 

 

Про підсумки Всеукраїнської 

дитячо-юнацької еколого- 

патріотичної гри «Паросток» 

 

Відповідно до Плану роботи Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді на 2018 рік та Концепції національно-патріотичного 

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, Національний 

еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН України провів 

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, який 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 2018 році у Всеукраїнській дитячо-юнацькій еколого-патріотичній грі 

«Паросток» взяли участь педагогічні, учнівські колективи, вихованці 78 

закладів загальної середньої та позашкільної освіти з 13 областей України: 

Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, 

Запорізької, Івано-Франківської, Полтавської, Рівненської, Сумської, 

Хмельницької, Чернівецької, Чернігівської. 

За результатами підсумків журі конкурсу 

 

НАКАЗУЮ: 

 

І. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України переможців 

Всеукраїнської дитячо-юнацької еколого-патріотичної гри «Паросток», які 

посіли І місце (100 балів): 

1. Вінницьку обласну станцію юних натуралістів Вінницької області. 



2. Вихованців гуртка «Юні музеєзнавці – патріоти» Деснянського 

позашкільного навчального закладу «Центр творчості та юнацтва» 

Деснянської селищної ради Чернігівської області. 

3. Сарненську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №4 Рівненської області. 

4. Білицьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №1 Кобеляцької районної 

ради Полтавської області. 

5. Вихованців гуртків Сторожинецького центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді на базі Банилово-Підгірнівської гімназії 

Чернівецької області. 

6. Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Чернівецької області. 

7. Педагогічний колектив (Попова А.С., вчителяь української літератури; 

Багірова Я.М., педагогічний організатор; Шибінська В.І., вчитель 

географії;  Кримняк І.В., вчителяь біології) загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів с. Ожеве Сокирянської районної державної адміністрації 

Чернівецької області. 

8. Будинок дитячої та юнацької творчості Диканського району Полтавської 

області. 

9. Станцію юних натуралістів Рівненської обласної ради Рівненської області. 

10. Рокитнівський навчально-виховний комплекс «Школа І-ІІІ ступенів – 

ліцей» Рокитнівської державної адміністрації Рівненської області. 

11. Загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №5 імені Валерія Доценка 

Мирноградської міської ради Донецької області. 

12. Загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №8 Мирноградської міської ради 

Донецької області. 

13. Центр туризму і краєзнавства учнівської молоді управління освіти   

виконавчого комітету Нетішинської міської ради Хмельницької області. 

14. Кременчуцький еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 

Кременчуцької міської ради Полтавської області. 

 

ІІ. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України переможців 

Всеукраїнської дитячо-юнацької еколого-патріотичної гри «Паросток», які 

посіли ІІ місце (85 балів): 

1. Трутень Г.С., учителя географії та біології, Чорноволенко Р.В., педагога-

організатора Веселодолинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Глобинської районної ради Полтавської області. 

2. Тузенко Н.В., керівника гуртків центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Миргородської міської ради Полтавської області. 

3. Аврамчук Марію, голову Ліги туристів і краєзнавців; Матус Олену 

Олександрівну, директора Комунального позашкільного навчального 



закладу «Центр туризму і краєзнавства учнівської молоді» Нетішинської 

міської ради Хмельницької області. 

4. Районний будинок дитячої та юнацької творчості Шосткинської районної 

ради Сумської області.  

5. Пугачову Ірину Ярославівну, керівника гуртка «Юні рослинники» 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді Полтавської області. 

6. Кучерук-Сосновчик І.В., керівника гуртків, вихованців гуртків 

Соснівського Центру дитячої та юнацької творчості Березнівського 

району Рівненської області. 

7. Аулову О.А., культорганізатора комунального закладу «Центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді Дніпровської районної ради» 

Дніпропетровської області. 

8. Гульчук Олександру Василівну, методиста Центру дитячої та юнацької 

творчості Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області. 

9. Педагогічний колектив (Шульга Л.М., заступник директора з виховної 

роботи; Соляник М.П., заступник директора з методичної роботи; Чуба 

О.А., педагог-організатор) Талалаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Талалаївської селищної ради Чернігівської області. 

10. Вовчик Людмилу Андріївну, Троцковець Олену Вікторівну; вихованців 

гуртка «Юні любителі природи» Яринівської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Сарненської районної ради Рівненської області. 

11. Куриленко О.І., керівника гуртків Міського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді Комунального дошкільного 

навчального закладу - загальноосвітній навчальний заклад «Навчально-

виховний комплекс «Лідер» Чернівецької міської ради Чернівецької 

області. 

12. Васелович Олесю Романівну, керівника гуртків Сторожинецького 

районного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

Чернівецької області.  

13. Коленчук Олену Іванівну, Семенишину Ганну Валентинівну, керівників 

гуртків Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Хмельницької області. 

14. Тячівський районний еколого-натуралістичний центр смт Буштино 

Тячівського району Закарпатської області. 

15. Коломийський навчально-виробничий центр творчості учнівської молоді 

м Коломия Івано-Франківська області. 

16. Андріївську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Пулинського району 

Житомирської області. 

 

ІІІ. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України переможців 



Всеукраїнської дитячо-юнацької еколого-патріотичної гри «Паросток», які 

посіли ІІІ місце (75 балів): 

1. Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 

Полтавської обласної державної адміністрації Полтавської області. 

2. Педагогічний колектив (Мельничук Катерина Василівна, вчитель 

географії; Нігалатій Тамара Іванівна, вчитель екології; Ломанчук Іван 

Георгійович, вчитель захисту вітчизни) загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів с. Василівка Сокирянської районної державної адміністрації 

Чернівецької області. 

3. Пологівський навчально-виховний комплекс «заклад загальної середньої 

освіти І-ІІ ступенів - заклад дошкільної освіти» Новосанжарського району 

Полтавської області. 

4. Ониськевич Марію Миколаївну, педагога-організатора Рокитнівського 

навчально-виховного комплексу «Школа І-ІІІ ступенів - ліцей» 

Рівненської області. 

5. Педагогічний колектив (Вознюк Олена Михайлівна, вчитель біології; 

Кравець Наталія Володимирівна, педагог-організатор) та Продун Юліану, 

ученицю 7 класу Птицької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Рівненської області. 

6. Пацеру Катерину Дмитрівну та учнівський колектив 

Горішньоплавнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 

Полтавської області. 

7. Обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 

Хмельницької області. 

8. Миронюк Н.Д., Храпко Н.В. та  учнівський колектив Реваківського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Кіцманського району 

Чернівецької області. 

9. Червонохатківську філію комунальної установи Романівської районної 

ради «Опорний навчальний заклад «Романівська гімназія» Романівського 

району Житомирської області. 

10.  Бур’янову Тетяну, ученицю 8-Б класу, та Горностай-Лейченко Тетяну 

Іванівну, Клименчук Ольгу Володимирівну, педагогів загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №26 м. Житомира Житомирської області. 

11. Лук’янову Валерію, заступника голови міської ради старшокласників 

«Ватра», та Стадник Олену Миколаївну, педагога Будинку дитячої та 

юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області. 

12. Квітко Максима Олександровича, керівника гуртка «Екологія рідного 

краю» Комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої 

та юнацької творчості «Гармонія»» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області. 



13. Бєлую Юлію Миколаївну, вчителя географії Криворізької 

загальноосвітньої школи №84 Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області. 

14. Рокитненський навчально-виховний комплекс  «Загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Омельницької об’єднаної 

територіальної громади Кременчуцького району Полтавської області. 

15. Комунальний заклад «Чернігівська обласна станція юних натуралістів» 

Чернігівської області. 

 

 

 

Директор 

доктор педагогічних наук, 

професор      В. В. Вербицький 

 


