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

НАКАЗ
м. Київ

«27» червня 2019 р. № 65

Про нагородження учасників
Всеукраїнського фестивалю патріотичних дій-2019 

Відповідно  до  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-
масових заходів з  дітьми та  учнівською молоддю на 2019 рік (за основними
напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 21.11.2018 № 1292, з 24 до  27 червня ц.р. у м. Києві на базі
Всеукраїнського табору «Юннат» Національний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді провів Всеукраїнський фестиваль патріотичних дій-2019.

Учасниками  Фестивалю  стали  92  вихованці  гуртків  закладів  загальної
середньої та позашкільної освіти – активні учасники дитячо-юнацької еколого-
патріотичної  гри  «Паросток»,  інших  заходів  патріотичного  спрямування  з
19 областей  України:  Дніпропетровської,  Донецької,  Житомирської,
Закарпатської,  Запорізької,  Київcької,  Кіровоградської,  Луганської,
Миколаївської,  Одеської,  Полтавської,  Рівненської,  Сумської,  Тернопільської,
Харківської, Херсонської, Хмельницької, Чернівецької, Чернігівської.

Програма  Фестивалю  успішно  виконана.  Учнівські  делегації  стали
учасниками  ознайомчої  презентації  «Юннатівський  марафон  патріотичних
справ», де поділились досягненнями та найкращими напрацюваннями в сфері
національно-патріотичного  виховання.  З  метою  підвищення  обізнаності
учнівської  молоді  в  питаннях  індивідуальної  безпеки,  убезпечення  їх  від
можливих небезпек при зустрічі з МВП, ознайомлення та оволодіння базисними
знаннями/навичками надання долікарської допомоги собі та близьким в умовах
цивільних або військових травм, небезпечних станів здоров’я, базисних знань з
виживання  для  учасників  Фестивалю  сертифікованими  інструкторами
ГО «Український  легіон»  відповідно  до  Міжнародних  протоколів  було
проведено  школу  долікарської  (домедичної)  допомоги  «Швидко,  вчасно,
своєчасно» та заняття з безпеки при виявленні подібних до зброї предметів. Для
учасників  Фестивалю  організовано  походи  в  театр  та  Національний  музей
історії України тощо.

За  результатами  роботи  Всеукраїнського  фестивалю  патріотичних  дій-
2019

НАКАЗУЮ:



І. 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  нагороджується  грамотою
Національного еколого-натуралістичного центру МОН України:

1. Радчук Ірина Сергіївна,  учениця КЗ «Криничанська СЗШ І-ІІІ ступенів
№ 1» Дніпропетровської області;

2. Кохно  Олександр  Сергійович,  учень  КЗ  «Криничанська  СЗШ
І-ІІІ ступенів № 1» Дніпропетровської області;

3. Лисенко  Єлизавета  Валеріївна,  учениця  КЗ  «Криничанська  СЗШ
І-ІІІ ступенів № 1» Дніпропетровської області;

4. Троценко Аріна Ігорівна, учениця КЗ «Криничанська СЗШ І-ІІІ ступенів
№ 1» Дніпропетровської області;

5. Берніков  Роман,  вихованець  гуртка  «Людина  та  довкілля»  Донецького
обласного еколого-натуралістичного центру;

6. Астраханцев Ілля, вихованець гуртка «Людина та довкілля» Донецького
обласного еколого-натуралістичного центру

7. Косенко  Єгор,  вихованець  гуртка  «Людина  та  довкілля»  Донецького
обласного еколого-натуралістичного центру;

8. Кулик  Микита,  вихованець  гуртка  «Людина  та  довкілля»  Донецького
обласного еколого-натуралістичного центру;

9. Скряга  Валерія,  вихованка  гуртка  «Людина  та  довкілля»  Донецького
обласного еколого-натуралістичного центру;

10.Возний  Денис,  учень  4  класу  Житомирської  загальноосвітньої
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів  № 16;

11.Сергєєва Юліана, учениця 5 класу Житомирського ліцею № 25;
12.Члек  Олександра,  учениця  4  класу  Житомирської  спеціалізованої

загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №12  з  поглибленим  вивченням
іноземних мов ім. С. І. Ковальчука;

13.Стадник Діана, учениця 2 класу Житомирського екологічного ліцею № 24;
14.Хацкевич  Марія,  учениця  4  класу  загальноосвітньої  школи

І-ІІІ СТУПЕНІВ № 6 ім. В.Г. Короленка;
15.Магей  Юліана,  учениця  8  класу  Калинівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів

Тячівського району Закарпатської області;
16.Бойко  Павліна,  учениця  8  класу  Калинівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів

Тячівського району Закарпатської області;
17.Куцин  Вікторія,  учениця  8  класу  Калинівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів

Тячівського району Закарпатської області;
18.Цубера Яна, учениця 8 класу Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Тячівського

району Закарпатської області;
19.Фіцай Яна, учениця 8 класу Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Тячівського

району Закарпатської області;



20.Клемонца Поліна, учениця 3 класу Запорізької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 52 Запорізької міської ради;

21.Соловйова Валерія, учениця 2 класу Запорізького ліцею № 34 Запорізької
міської ради;

22.Таранець  Єлизавета,  учениця  9  класу  Кушугумського  навчально-
виховного  комплексу  «Школа  І-ІІІ  ступенів-гімназія  «Інтелект»
Запорізької районної ради;

23.Хрістій  Софія,  учениця  8  класу  Кушугумського  навчально-  виховного
комплексу «Школа І-ІІІ ступенів-гімназія «Інтелект» Запорізької районної
ради;

24.Куліченко  Анастасія,  учениця  8  класу  Кушугумського  навчально-
виховного  комплексу  «Школа  І-ІІІ  ступенів-гімназія  «Інтелект»
Запорізької районної ради;

25.Войналович Вікторія, вихованка гуртка «Фітодизайн» Ірпінського центру
позашкільної освіти Ірпінської міської ради Київської області;

26.Вайналович  Яна,  вихованка  гуртка  «Фітодизайн»  Ірпінського  центру
позашкільної освіти Ірпінської міської ради Київської області;

27.Мокляк  Катерина,  вихованка  гуртка  «Фітодизайн»  Ірпінського  центру
позашкільної освіти Ірпінської міської ради Київської області;

28.Черевніченко  Назар,  вихованець  гуртка  «Оздоровча  гімнастика»
Ірпінського центру позашкільної освіти Ірпінської міської ради Київської
області;

29.Бурлачук Назар,  вихованець гуртка «Оздоровча гімнастика» Ірпінського
центру позашкільної освіти Ірпінської міської ради Київської області;

30.Сабова  Марина,  вихованка  туристсько-краєзнавчого  гуртка
Новопразького будинку дитячої та юнацької творчості Олександрійського
району Кіровоградської області;

31.Сабова  Аліна,  вихованка  гуртка  «Конструювання  моделювання  одягу»
Новопразького будинку дитячої та юнацької творчості Олександрійського
району Кіровоградської області;

32.Крячко  Діана,  вихованка  гуртка  «Художня  вишивка»  Новопразького
будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Олександрійського  району
Кіровоградської області;

33.Сумарок Роман, вихованець гуртка «Аплікація соломкою» Новопразького
будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Олександрійського  району
Кіровоградської області;

34.Данів  Аліна,  вихованка  гуртка  «Аплікація  соломкою»  Новопразького
будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Олександрійського  району
Кіровоградської області;

35.Абдурахманова Тетяна, учениця 8 класу Рубіжанської ЗОШ І-ІІІ ступенів
№ 8  Луганської  області,  вихованка  гуртка  «Природний  мікс»  КУ



Комплекс позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом Рубіжанської міської
ради Луганської області;

36.Михайлова  Дар’я,  учениця  11  класу  Рубіжанської  ЗОШ  І-ІІІ  Ступенів
№ 10  Луганської  області,  вихованка  гуртка  «Камертон»  КУ  Комплекс
позашкільної  роботи  з  дітьми  та  юнацтвом  Рубіжанської  міської  ради
Луганської області;

37.Коряк  Поліна,  учениця 8  класу Лисичанської  ЗОШ І-ІІІ  ступенів  № 30
Луганської області;

38.Чудакова Ганна, учениця 10 класу Лисичанської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 30
Луганської області;

39.Бевзіцька  Анастасія  Олександрівна,  вихованка  театрального  гуртка
Вознесенської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Вознесенської  районної  ради
Миколаївської області;

40.Ворохта  Василина  Василівна,  вихованка  театрального  гуртка
Вознесенської  ЗОШ І-ІІІ  ступенів  Вознесенської  районної  ради
Миколаївської області;

41.Ткаченко  Сніжана  Михайлівна,  вихованка  театрального  гуртка
Вознесенської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Вознесенської  районної  ради
Миколаївської області;

42.Вертейко  Анастасія  Миколаївна,  вихованка  театрального  гуртка
Вознесенської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Вознесенської  районної  ради
Миколаївської області;

43.Швець Крістіна Павлівна, вихованка театрального гуртка Вознесенської
ЗОШ І-ІІІ ступенів Вознесенської районної ради Миколаївської області;

44.Лисенко Ілля Сергійович, учень 6 класу Калаглійської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Овідіопольського району Одеської області;

45.Цуркан  Анатолій  Олександрович,  учень  5  класу  Калаглійської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Овідіопольського району Одеської
області;

46.Крецул  Єлизавета  Євгеніївна,  учениця  5  класу  Калаглійської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів овідіопольського району Одеської
області;

47.Волков  Артем Ігорович,  учень  5  класу Калаглійської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів овідіопольського району Одеської області;

48.Федорова  Вікторія  Євгеніївна,  учениця  5  класу  Калаглійської
загальноосвітньої  школи  школи  І-ІІІ  ступенів  овідіопольського  району
Одеської області;

49.Горбонос  Єлизавета  Миколаївна,  вихованка  гуртка  «Юні  охоронці
природи»  Шишацької  філії  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді;



50.Лапшина  Анна  Денисівна,  вихованка  гуртка  «Юні  охоронці  природи»
Шишацької  філії  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді;

51.Шкільнюк  Наталія  Володимирівна,  вихованка  гуртка  «Юні  охоронці
природи»  Шишацької  філії  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді;

52.Чумак Володимир Павлович, вихованець гуртка «Юні охоронці природи»
Шишацької  філії  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді;

53.Ярмак  Олег  Богданович,  вихованець  гуртка  «Юні  охоронці  природи»
Шишацької  філії  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді;

54.Ажнюк Василина, учениця 6 класу Рівненської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 ім.
В.  Короленка Рівненської  міської  ради,  вихованка гуртка  «Захоплююче
лозоплетіння» КЗ «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;

55.Клим  Яна,  учениця  6  класу  рівненської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №  1  ім.
В. Короленка  Рівненської  міської  ради,  вихованка  гуртка  «Екологічний
театр» КЗ «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;

56.Сачук  Каріна,  учениця  9  класу  Рівненського  навчально-виховного
комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний
заклад» № 17 Рівненської  міської  ради,  вихованка гуртка «Ерудит» КЗ
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;

57.Супоровська  Анастасія,  учениця  8  класу  Рівненського  навчально-
виховного комплексу № 2 «школа-ліцей» № 17 Рівненської міської ради,
вихованка гуртка «Екологічний театр» КЗ «Станція юних натуралістів»
Рівненської обласної ради;

58.Стоялівська  Дарина,  учениця  6  класу  Рівненської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  №  9  Рівненської  міської  ради,  вихованка  гуртка
«Екологічний  театр»  КЗ  «Станція  юних  натуралістів»  Рівненської
обласної ради;

59.Аврамкина  Дарина,  вихованка  гуртка  «Юні  квітникарі»  районного
будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Шосткинської  районної  ради
Сумської області;

60.Кукунін  Андрій,  учень  10  класу  Миронівського  НВК  Шосткинської
районної ради Сумської області;

61.Пилипенко Дмитро,  учень 10 класу Миронівського НВК Шосткинської
районної ради Сумської області;

62.Таперик  Юлія,  вихованка  гуртка  «Юні  квітникарі»  районного  будинку
дитячої  та  юнацької  творчості  Шосткинської  районної  ради  Сумської
області;



63.Шинкаренко  Юлія,  вихованка  гуртка  «Юні  квітникарі»  районного
будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Шосткинської  районної  ради
Сумської області;

64.Ділай  Назар  Романович,  вихованець  тернопільського  обласного  центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

65.Марійовська  Соломія  Андріївна,  вихованка  Тернопільського  обласного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

66.Мілян  Вікторія  Ігорівна,  вихованка  Тернопільського  обласного  центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

67.Довгопола  Христина  Петрівна,  вихованка  Тернопільського  обласного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

68.Охрименко Альона,  вихованка гуртка  «Юні  квітникарі»  Покотилівської
станції юних натуралістів Харківської районної ради Харківської області;

69.Головко  Альбіна,  вихованка  гуртка  «Юні  квітникарі»  Покотилівської
станції юних натуралістів Харківської районної ради Харківської області;

70.Чернецька  Таїсія,  вихованка  гуртка  «Юні  квітникарі»  Покотилівської
станції юних натуралістів Харківської районної ради Харківської області;

71.Найденко  Поліна,  вихованка  гуртка  «Юні  квітникарі»  Покотилівської
станції юних натуралістів Харківської районної ради Харківської області;

72.Сердюков  Назар,  вихованець  гуртка  «Юні  квітникарі»  Покотилівської
станції юних натуралістів Харківської районної ради Харківської області;

73.Кудако  Дмитро,  учениця  10  класу  Херсонської  спеціалізованої  школи
І-ІІІ ступенів № 57 з поглибленим вивченням іноземних мов Херсонської
міської ради, вихованка зразкового театрального колективу міністерства
освіти і науки України «Веселята»;

74.Долбані  Марія,  учениця  10  класу  Херсонської  спеціалізованої  школи
І-ІІІ ступенів № 57 з поглибленим вивченням іноземних мов Херсонської
міської ради, вихованка зразкового театрального колективу міністерства
освіти і науки України «Веселята»;

75.Костава  Марія,  учениця  10  класу  Херсонської  спеціалізованої  школи
І-ІІІ ступенів № 57 з поглибленим вивченням іноземних мов Херсонської
міської ради, вихованка зразкового театрального колективу міністерства
освіти і науки України «Веселята»;

76.Плакун Анастасія, учениця 10 класу Херсонської спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів № 57 з поглибленим вивченням іноземних мов Херсонської
міської ради, вихованка зразкового театрального колективу міністерства
освіти і науки України «Веселята»;

77.Несвітайло Валерія, учениця 10 класу Херсонської спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів № 57 з поглибленим вивченням іноземних мов Херсонської
міської ради, вихованка зразкового театрального колективу міністерства
освіти і науки України «Веселята»;



78.Лисюк  Анастасія  Андріївна,  вихованка  Шепетівського міського  центру
еколого-натуралістичної творчості Хмельницької області;

79.Якимчук  Яна  В’ячеславівна,  вихованка Шепетівського міського центру
еколого-натуралістичної творчості Хмельницької області;

80.Ковтонюк  Надія  Сергіївна,  вихованка  Шепетівського  міського  центру
еколого-натуралістичної творчості Хмельницької області;

81.Колоднюк  Софія  Олександрівна,  вихованка  Шепетівського  міського
центру еколого-натуралістичної творчості Хмельницької області;

82.Філюк Анастасія  Вікторівна,  вихованка Шепетівського міського центру
еколого-натуралістичної творчості Хмельницької області;

83.Черлінка  Максим,  вихованець  гуртка  «Юні  валеологи»  Чернівецького
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

84.Роїк  Олександр,  вихованець  гуртка  «Юні  валеологи»  Чернівецького
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

85.Марусик Катерина, вихованка гуртка «Юні господарочки» Чернівецького
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

86.Голіану Антоніна,  вихованка гуртка «Юні господарочки» Чернівецького
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

87.Черлінка  Надія,  вихованка  гуртка  «GLOBE  В  МОЄМУ  ЗАКЛАДІ»
чернівецького  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді;

88.Громико  Анастасія  Олегівна,  вихованка  гуртка  «Юні  музеєзнавці-
патріоти» Деснянського позашкільного закладу «Центр творчості дітей та
юнацтва» Деснянської селищної ради Чернігівської області;

89.Женжеруха  Надія  Володимирівна,  вихованка  гуртка  «Юні  музеєзнавці-
патріоти» Деснянського позашкільного закладу «Центр творчості дітей та
юнацтва» Деснянської селищної ради Чернігівської області;

90.Лялька  Анна  Сергіївна,  вихованка  гуртка  «Юні  музеєзнавці-патріоти»
Деснянського позашкільного закладу «Центр творчості дітей та юнацтва»
Деснянської селищної ради Чернігівської області;

91.Підлісна Анастасія Олександрівна,  вихованка гуртка «Юні музеєзнавці-
патріоти» Деснянського позашкільного закладу «Центр творчості дітей та
юнацтва» Деснянської селищної ради Чернігівської області.

ІІ. За  високу громадянську позицію,  вагомий та  результативний
особистий  внесок  у  патріотичне  виховання  учнівської  молоді  та  якісну
підготовку до участі у Всеукраїнському фестивалі патріотичних дій надати
подяку Національного еколого-натуралістичного центру МОН України:

1. Бородовій Надії Михайлівні, керівнику гуртка КЗ «Криничанський центр
учнівської  молоді»  Криничанської  селищної  ради  Дніпропетровської
області;



2. Касьяновій  Аліні  Сергіївні,  керівнику  гуртка  «Людина  та  довкілля»
Донецького обласного еколого-натуралістичного центру;

3. Стадник  Оксані  Олександрівні,  методисту  КЗ  позашкільної  освіти
«Обласний еколого-натуралістичний центр» Житомирської обласної ради;

4. Попович Оксані  Веніамінівні,  педагогу-організатору Калинівської  ЗОШ
І-ІІІ ступенів Тячівського району Закарпатської області;

5. Метелешко  Лесі  Іванівні,  вчителю  Калинівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Тячівського району Закарпатської області;

6. Авраменко Наталії Вікторівні, методисту Запорізького обласного центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

7. Адамчук Тетяні Анатоліївні, директору Ірпінського центру позашкільної
освіти  Ірпінської міської ради Київської області;

8. Закутаєвій  Ніні  Олександрівні,  методисту  Кіровоградського  обласного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

9. Алтуховій Наталії Валеріївні, методисту Луганського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді;

10.Яворській  Наталії  Анатоліївні,  методисту  Миколаївського  обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

11.Албул Любові  Володимирівні,  заступнику директора з  виховної  роботи
Вознесенської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Вознесенської  районної  ради
Миколаївської області;

12.Цуркан Інні Іванівні, вчителю біології Калаглійської ЗОШ І-ІІІ ступенів,
керівнику  гуртків  Овідіопольського  районного  будинку  дитячої  та
юнацької творчості;

13.Безкоровайній  Наталії  Борисівні,  керівнику  гуртка  «Юні  охоронці
природи»  Шишацької  філії  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді;

14.Шехтер  Лілії  Миколаївні,  завідувачу  організаційно-масовим  відділом,
керівнику гуртків КЗ «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної
ради;

15.Ільченко  Анні  Володимирівні,  керівнику  гуртка  «Юні  квітникарі»
районного будинку дитячої та юнацької творчості Шосткинської районної
ради Сумської області;

16.Сидій  Уляні  Ярославівні,  керівнику  гуртків  Тернопільського  обласного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

17.Павлусик Ользі Леонідівні, керівнику гуртків Тернопільського обласного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

18.Глуховецькій  Вікторії  Вікторівні,  методисту  керівнику  гуртків
Покотилівської  станції  юних  натуралістів  Харківської  районної  ради
Харківської області;



19.Шевченко Валерії Андріївні, заступнику директора з навчально-виховної
роботи  Покотилівської  станції  юних  натуралістів  Харківської  районної
ради Харківської області;

20.Олійниковій  Олені  Олексіївні,  вчителю  початкових  класів  Херсонської
спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  57  з  поглибленим  вивченням
іноземних  мов  Херсонської  міської  ради,  керівнику  зразкового
театрального Колективу міністерства освіти і науки України «Веселята»;

21.Філюк Олені  Володимирівні, заступнику директора з навчально-виховної
роботи Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості
Хмельницької області;

22.Черлінці  Любові  Василівні,  заступнику  директора  з  навчальної  роботи
Чернівецького  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді;

23.Мироновій  Лідії  Миколаївні,  директору  Деснянського  позашкільного
навчального  закладу  «Центр  творчості  дітей  та  юнацтва»  Деснянської
селищної ради Чернігівської області, керівник гуртка «Юні музеєзнавці-
патріоти».

Директор НЕНЦ,
доктор педагогічних наук,
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