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Про підсумки Всеукраїнського конкурсу
есе патріотично-громадянської 
тематики «Єднанням сильні!» 

Відповідно  до  Постанови  Верховної  Ради  України  від  17.12.2021  р.
№1982-ІХ «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2022 – 2023 роках», на
відзнаку 30-ї річниці затвердження  Верховною Радою України Державного
Гімну  України  (15.01.1992),  Державного  Прапора  України  (28.01.1992),
малого Державного Герба України – тризуба (19.02.1992) та листа НЕНЦ від
10  січня  2022  року  №  02  про  проведення щорічного конкурсу  есе
патріотично-громадянської  тематики  «Єднанням  сильні!»  у  2021  році,
Національним  еколого-натуралістичним  центром  учнівської  молоді  МОН
України  проведено  конкурс  есе  патріотично-громадянської  тематики
«Єднанням сильні!» 

Мета  конкурсу:  консолідація  та  формування  історичної  свідомості
українського  народу,  збереження  національної  пам’яті  та  належне
вшанування пам’ятних дат і ювілеїв.

Учасники Конкурсу: учнівська молодь закладів загальної середньої та
позашкільної освіти,  студенти закладів вищої освіти, кому не байдуже все
українське, все, що рухає нас, як націю, вперед.

На конкурс надійшло близько 30 робіт з 9-ти областей України, а саме:
Житомирської,  Івано-Франківської,  Київської,  Луганської,  Львівської,
Полтавської, Рівненської, Херсонської, Черкаської та м. Київ.

Журі  конкурсу  відмічає  особливу  активність  учасників  з
Житомирської,  Івано-Франківської  та  Полтавської  областей.  Разом  з  тим
журі  зазначає,  що  мало  місце  недотримання  вимог  до  написання  та
оформлення конкурсних матеріалів.

За результатами Всеукраїнського конкурсу есе патріотично 
громадянської тематики «Єднанням сильні!» та висновків журі конкурсу



НАКАЗУЮ:

І. Визнати  абсолютним  переможцем  –  володарем  Гран-прі
Всеукраїнського  конкурсу  есе  патріотично  громадянської  тематики
«Єднанням сильні!» 

Брагінець  Вікторію  Олександрівну,  ученицю  10  класу  Чорнобаївської
гімназії Чорнобаївської селищної ради Черкаської області.

ІІ. Нагородити  дипломом  І  ступеня  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки
України  переможців  Всеукраїнського  конкурсу  есе  патріотично
громадянської тематики «Єднанням сильні!»  

1. Бойка Богдана Олеговича, учня 10 класу ліцею № 25 м. Житомир;
2. Крата  Андрія  Ярославовича,  учня  10  класу  Немовицького  ліцею

Сарненського району Рівненської області;
3. Крилову Марію Ігорівну, студентку ІІ курсу Київського університету

імені Бориса Грінченка;
4. Крицанюка Іллю Васильовича, учня 5 класу, вихованця Снятинського

ЦПО «Сокіл» Коломийського району Івано-Франківської області;
5. Чепурного Валерія Віталійовича,  студента ІІІ курсу Кременчуцького

національного  університету  імені  Михайла  Остроградського
Полтавської області.

ІІІ. Нагородити  дипломом  ІІ  ступеня  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки
України  переможців  Всеукраїнського  конкурсу  есе  патріотично
громадянської тематики «Єднанням сильні!»  

1. Боровик Ангеліну , вихованку гуртка ЦДЮТ Овруцької міської ради
Житомирської області;

2. Дем’янчук  Анастасію  Денисівну,  ученицю 6  класу,  вихованку  ЦДТ
Яблунівської  селищної  ради  Косівського  району  Івано-Франківської
області;

3. Дячук  Дарину  Олегівну,  ученицю  10  класу  Немовицького  ліцею
Сарненського району Рівненської області;

4. Логвиновську Аліну Володимирівну, студентку ІІІ курсу Полтавського
національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

ІV.  Нагородити  дипломом  ІІІ  ступеня  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки
України  переможців  Всеукраїнського  конкурсу  есе  патріотично
громадянської тематики «Єднанням сильні!»  



1. Дзядевич Уляну, ученицю 11 класу Немиринецької ЗОШ І-ІІІ ступенів
Бердичівського району Житомирської області;

2. Косивчук  Євгенію  Юріївну,  ученицю  8  класу  Рибненської  гімназії
Косівського району Івано-Франківської області;

3. Кухту  Анастасію,  вихованку  дитячо-юнацького  клубу  «Мангуста»
Івано-Франківського  міського  Центру  дозвілля  дітей  та  юнацтва  за
місцем проживання.

Директор НЕНЦ Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ


