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

НАКАЗ
м. Київ

«28» січня 2021 р. № 05 

Про підсумки Всеукраїнської
дитячо-юнацької еколого-
патріотичної гри «Паросток»

Відповідно  до  Плану  роботи  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді на 2020 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 2020 році у Всеукраїнській дитячо-юнацькій еколого-патріотичній грі
«Паросток»  взяли  участь  педагогічні,  учнівські  колективи,  вихованці  80
закладів  загальної  середньої  та  позашкільної  освіти  з  19  областей  України:
Вінницької,  Волинської,  Дніпропетровської,  Донецької,  Житомирської,
Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Одеської,
Полтавської,  Рівненської,  Сумської,  Тернопільської,  Херсонської,
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.  Єфіменко  Олену Миколаївну,  культорганізатора  КПЗ Білопільської  міської
ради “Центр дитячої та юнацької творчості” Сумської області;
2. Костіну Валентину Павлівну, методиста Мар’їнської районної станції юних
натуралістів Донецької області;
3. Шинкарчук Оксану Вадимівну, завідувача Решетилівської філії Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
4.  Ковалевську  Альону,  культорганізатора  з  масової  та  виховної  роботи
Шосткинської  міської  станції  юних  натуралістів  Шосткинської  міської  ради
Сумської області;
5.  Вихованців  та  педагогічний  колектив  Вінницької  обласної  станції  юних
натуралістів;
6. Обрєзан Надію Іванівну, керівника гуртків Мар’їнської районної станції юних
натуралістів Донецької області;
7.  Жук  Людмилу  Вікторівну,  вчителя  географії  “Михалківського  ліцею”
Сокирянської  районної  ради  Чернівецької  області,  Матвійчук  Таісу  Іванівну,
вчителя  інформатики  “Михалківського  ліцею”  Сокирянської  районної  ради
Чернівецької області;
8.  Лідерів  учнівського  самоврядування  Тинненської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Немовицької  сільської  ради  Сарненського  району  Рівненської  області  та
Омельковець  В.  Б.,  педагога-організатора  Тинненської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Немовицької сільської ради Сарненського району Рівненської області;
9.  Ломанчук  І.  Г.,  учителя  “Захисту  України”,  Мельничук  К.  В.,  учителя
географії, Янчук Н. П., учителя хімії та біології, Кримняк І. В., учителя біології
Василівського ліцею Сорирянської районної ради Чернівецької області;
10.  Мельник  Надію  Михайлівну,  керівника  гуртка  Івано-Франківського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
11.  Підлісну  Анастасію  Олександрівну,  Лоскота  Тараса  Євгенійовича,
вихованців  гуртка  “Юні  музеєзнавці-патріоти”  Деснянського  позашкільного
навчального закладу “Центр творчості дітей та юнацтва” Деснянської селищної
ради Чернігівської області;
11.  Воробей  Ольгу  Федорівну,  методиста  КЗ  “Чернігівська  обласна  станція
юних  натуралістів”,  Крисько  Людмилу  Валентинівну,  керівника  гуртків  КЗ
“Чернігівська обласна станція юних натуралістів”;
12.  Крикун Галину Віталіївну,  заступника  директора  з  виховної  роботи  КЗО
“Обласний  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді”
Дніпропетровської обласної ради;
13.  Вихованців  екотеатру  “Рампа”  Донецького  обласного  еколого-
натуралістичного центру на базі Микільської ЗОШ Донецької області;
14.  Білу  Аліну  Михайлівну,  керівника  гуртків  КПНЗ  “Центр  туризму  і
краєзнавства  учнівської  молоді”  Нетішинської  міської  ради  Хмельницької
області;
15.  Стасик  Людмилу  Іванівну,  заступника  директора  з  виховної  роботи  КЗ
“Опорний заклад загальної середньої освіти “Престиж” Гуляйпільської міської
ради Запорізької 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.  Боєву  Альону  Михайлівну,  керівника  гуртків  Полтавського  обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
2.  Учнів  та  педагогічний  колектив  Сагайдацького  навчально-виховного
комплексу  “загальноосвітній  навчальний заклад  І-ІІІ  ступенів  — дошкільний
навчальний заклад” Шишацької селищної ради Полтавської області;
3. Вихованців і педагогічний колектив Роменського центру позашкільної освіти
та роботи з талановитою молоддю імені Івана Кавалерідзе Сумської області;
4.  Петренко  Вікторію  Юріївну,  керівника  гуртка  Полтавського  обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
5. Тузенко Наталію Володимирівну, методиста Миргородського міського центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Полтавської області;
6. Шибінську В. І., завідувача ДНЗ “Суничка” с. Василівка Чернівецької області;
7.  Стоялівську  Дарину,  Шахрай  Ольгу,  Реділу  Софію,  вихованок  гуртка
“Майстерня духовності” КЗ “Станція юних натуралістів” Рівненської обласної
ради Рівненської області;
8.  Божко  Ольгу  Ярославівну,  керівника  гуртків  Тернопільського  обласного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;
9.  Рошко  Л.  П.,  педагога-організатора  Вітрянського  навчально-виховного
комплексу Сорянської районної ради Чернівецької області, класних керівників
5-9  класів  Вітрянського навчально-виховного  комплексу Сорянської  районної
ради Чернівецької області;
10.  Вихованців  гуртків  “Юні  бджолярі”,  “Юні  лісівники”  Сторожинецького
ЦДЮТ  на  базі  Банилово-Підгірнівської  гімназії  та  учнів  Банилово-
Підгірнівської гімназії Сторожинецької міської ради Чернівецької області;
11.  Вихованців  гуртків  КЗ  Новотроїцького  районного  будинку  дитячої  та
юнацької творчості Новотроїцької районної ради Херсонської області;
12.  Учнів  Старобільської  ЗОШ  ІІ-ІІІ  ст.  №2  Старобільської  районної  ради
Луганської області;
13. Коритан Марію, Грім Лілію, Наусенко Вероніку, вихованців гуртка “Пізнай
рідний  край”  Богородчанського  центру  позашкільної  освіти  Богородчанської
районної ради Івано-Франківської області;
14.  Гевко  Галину  Ярославівну,  керівника  гуртків  Тернопільського  обласного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

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. Гончарову Марину Миколаївну, Квітка Максима Олександровича, керівників
гуртків КПНЗ “Центр дитячої та юнацької творчості “Гармонія” Криворізької
міської ради Дніпропетровської області;
2.  Коваль  І.В.,  вчителя  історії  Обознівського  навчально-виховного  комплексу
“Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів-дошкільний  навчальний  заклад”
Глобинської районної ради Полтавської області;
3. Гончар Світлану Олексіївну, Бабич Людмилу Михайлівну, Балабу Людмилу
Михайлівну,  Шишняк  Тетяну  Миколаївну,  керівників  гуртків  Районного
будинку дитячої та юнацької творчості  Лебединської районної ради Сумської
області;
4.  Учнів  опорного  закладу  “Кобеляцький  ліцей  №2  імені  Олеся  Гончара
Кобеляцької районної ради Полтавської області”;
5. Цуркан Лідію Василівну, вчителя біології Селищанського НВК Сокирянської
районної ради Чернівецької області, Кривчаньку Антоніну Василівну, вчителя
інформатики  Селищанського  НВК  Сокирянської  районної  ради  Чернівецької
області;
6. Копинець Ольгу Вікторівну, завідувача відділу організаційно-масової роботи
Тячівського  районного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Закарпатської області;
7. Прохоренко Ларису Олександрівну, керівника гуртка “Юні охоронці природи”
Центру дитячої  та  юнацької  творчості  Овруцької  міської  ради Житомирської
області;
8. Святенко Людмилу Володимирівну, керівника гуртка КПНЗ “Центр дитячої
та юнацької творчості “Гармонія” Криворізької міської ради Дніпропетровської
області;
9. Учнівський колектив Романівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Романівського району
Житомирської області;
10.  Адамчук  Тетяну  Анатоліївну,  керівника  гуртка  “Юні  екскурсоводи”
Ірпінського  центру  позашкільної  освіти  Ірпінської  міської  ради  Київської
області;
11. Команду “Бесарабські козаки” Вилківського навчально-виховного комплексу
“ЗЗСО І-ІІІ ст.-ліцей” Вилківської міської ради Одеської області;
12.  Вихованців  та  педагогічний  колектив  Волинського  обласного  еколого-
натуралістичного центру Волинської обласної ради;
13. Вихованців та педагогічний колектив Болградського НВК “Спеціалізована
школа І-ІІІ ст.-ліцей” Болградської районної ради Одеської області;
14. Районну раду старшокласників “Лідер” Романівського району Житомирської
області.

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


