
 

НАКАЗ 

 «15» липня 2021 р.                                                                                                                    № 57 

 

Про підведення підсумків 

Всеукраїнського Фестивалю патріотичних дій 

 

На виконання Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з 

дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за основними напрямами освіти), затвердженого 

наказом МОН від 24.11.2020 р. № 1452 у м. Києві Національним еколого-натуралістичним 

центром учнівської молоді з 12 червня по 15 липня ц.р. був проведений Всеукраїнський 

Фестиваль патріотичних дій. У Фестивалі брали участь  - вихованці закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти, з числа переможців всеукраїнських конкурсів національно-

патріотичного напряму, еколого-патріотичної гри «Паросток».  

У рамках Фестивалю було проведено юннатівський патріотичний фестиваль (презентації 

досягнень юннатів у сфері національно-патріотичної діяльності), майстер-класи «Подарунок 

воїну». Юні патріоти мали можливість відвідати творчу майстерню «Мистецтво фотографії», 

прийняти участь у патріотичному квесті, відвідати Національний музей історії України, 

кінотеатр та прогулятися славетними вулицями Києва.  

Відповідно до підсумкового рішення журі 

  

НАКАЗУЮ:  

І. Нагородити Грамотою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки України переможців та призерів Всеукраїнського фестивалю 

патріотичних дій 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. 

 

За І місце: 

1. Антипенко Ксенію Олександрівну ученицю Калаглійського закладу загальної середньої 

освіти Овідіопольської селищної ради Одеського району Одеської області вихованку 

Овідіополського районного будинку дитячої та юнацької творчості Одеської області. 

2. Антипенко Марію Олександрівну ученицю Калаглійського закладу загальної середньої 

освіти Овідіопольської селищної ради Одеського району Одеської області вихованку 

Овідіополського районного будинку дитячої та юнацької творчості Одеської області. 

3. Антипенко Дарину Олександрівну ученицю Калаглійського закладу загальної середньої 

освіти Овідіопольської селищної ради Одеського району Одеської області вихованку 

Овідіополського районного будинку дитячої та юнацької творчості Одеської області. 



4. Натоптану Евеліну Анатоліївну ученицю Калаглійського закладу загальної середньої 

освіти Овідіопольської селищної ради Одеського району Одеської області вихованку 

Овідіополського районного будинку дитячої та юнацької творчості Одеської області. 

5. Федорову Олену Євгенівну ученицю Калаглійського закладу загальної середньої освіти 

Овідіопольської селищної ради Одеського району Одеської області вихованку 

Овідіополського районного будинку дитячої та юнацької творчості Одеської області. 

6. Рубіжанську Дар’ю Русланівну вихованку гуртка «Юні квітникарі» сел. Покотилівка, 

Харківського району, Харківської області. 

7. Павлюх Карину Анатоліївну вихованку гуртка «Юні квітникарі» сел. Покотилівка, 

Харківського району, Харківської області. 

8. Охрименко Альону Олександрівну вихованку гуртка «Юні квітникарі» сел. Покотилівка, 

Харківського району, Харківської області. 

9. Руденко Софію Володимирівну вихованку гуртка «Юні зоологи» сел. Покотилівка, 

Харківського району, Харківської області. 

10. Руденко Анну Андріївну вихованку гуртка «Юні зоологи» сел. Покотилівка, 

Харківського району, Харківської області. 

11. Польового Андрія учня 8-го класу, вихованця гуртка «Юні садівники» Вінницької 

обласної станції юних натуралістів Вінницької області. 

12. Березовську Вікторію - ученицю 8-го класу, вихованку гуртка «Юні садівники» 

Вінницької обласної станції юних натуралістів Вінницької області.  

13. Тюх Єлизавету ученицю 8-го класу, вихованку гуртка «Юні садівники» Вінницької 

обласної станції юних натуралістів Вінницької області. 

14. Маланій Дар’ю ученицю 8-го класу Скитківської школи І-ІІ ступенів Липовецької 

міської ради Вінницької області. 

15. Ковальчук Єлену ученицю 9-го класу Скитківської школи І-ІІ ступенів Липовецької 

міської ради Вінницької області. 

16. Кришину Камілу ученицю 7-го класу Мішково-Погорілівської ЗОШ І-ІІ ступенів 

Мішково-Погорілівської сільскої ради Миколаївської області. 

17. Марущака Клима учня 7-го класу Мішково-Погорілівської ЗОШ І-ІІ ступенів Мішково-

Погорілівської сільскої ради Миколаївської області. 

18. Смоквіну Патрисію ученицю 8-го класу Мішково-Погорілівської ЗОШ І-ІІ ступенів 

Мішково-Погорілівської сільскої ради Миколаївської області. 

19. Войцих Вікторію ученицю 9-го класу Мішково-Погорілівської ЗОШ І-ІІ ступенів 

Мішково-Погорілівської сільскої ради Миколаївської області. 

20. Новікову Олену ученицю 8-го класу Мішково-Погорілівської ЗОШ І-ІІ ступенів 

Мішково-Погорілівської сільскої ради Миколаївської області. 

21. Маркову Тетяну, ученицю 7 класу Бронницької гімназії Городоцької сільської ради 

Рівненського району, вихованку комунального закладу «Станція юних натуралістів» 

Рівненської обласної ради Рівненської області. 

22. Ковальчук Дарину, ученицю 8 класу Бронницької гімназії Городоцької сільської ради 

Рівненського району, вихованку комунального закладу «Станція юних натуралістів» 

Рівненської обласної ради Рівненської області. 

23. Олексійчук Аліну, ученицю 8 класу Бронницької гімназії Городоцької сільської ради 

Рівненського району, вихованку комунального закладу «Станція юних натуралістів» 

Рівненської обласної ради Рівненської області. 

24. Ярмошук Вікторію, ученицю 8 класу Бронницької гімназії Городоцької сільської ради 

Рівненського району, вихованку комунального закладу «Станція юних натуралістів» 

Рівненської обласної ради Рівненської області. 

25. Новак Валентину, ученицю 8 класу Бронницької гімназії Городоцької сільської ради 

Рівненського району, вихованку комунального закладу «Станція юних натуралістів» 

Рівненської обласної ради Рівненської області. 

26. Сологуба Артема учня 11-го класу Старочуднівськогутянського опорного закладу 

загальної середньої освіти Романівської селищної ради Житомирської області. 



27. Романчук Олену ученицю 11-го класу Биківського опорного закладу загальної середньої 

освіти Романівської селищної ради Житомирської області. 

28. Кушнір Таїсу ученицю 11-го класу Камінського закладу загальної середньої освіти 

Романівської селищної ради Житомирської області. 

29. Лещенко Галину ученицю 11-го класу Романівського закладу загальної середньої освіти 

Романівської селищної ради Житомирської області. 

30. Мариніч Вікторію ученицю 9-го класу опорного закладу загальної середньої освіти 

«Романівська гімназія» Романівської селищної ради Житомирської області. 

31. Долобані Марію Фадіївну ученицю 11 класу Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів №57 з поглибленим вивченням іноземних мов Херсонської міської ради 

Херсонської області. 

32. Коставу Марію Тимурівну ученицю 11 класу Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів №57 з поглибленим вивченням іноземних мов Херсонської міської ради 

Херсонської області. 

33. Левінцову Мілену Андріївну ученицю 9 класу Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів №57 з поглибленим вивченням іноземних мов Херсонської міської ради 

Херсонської області. 

34. Пасічну Вікторію Сергіївну ученицю 11 класу Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів №57 з поглибленим вивченням іноземних мов Херсонської міської ради 

Херсонської області. 

35. Шуткіну Олену Євгенівну ученицю 11 класу Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів №57 з поглибленим вивченням іноземних мов Херсонської міської ради 

Херсонської області. 

36. Клименко Данилу Сергійовичу учню 11 класу Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів №57 з поглибленим вивченням іноземних мов Херсонської міської ради 

Херсонської області. 

37. Зінченко Єлизавету , ученицю 9 класу комунального закладу «Опорний заклад загальної 

середньої освіти «Престиж» Гуляйпільської міської ради Запорізької області; 

38.  Бут Анастасію, ученицю 9 класу комунального закладу «Опорний заклад загальної 

середньої освіти «Престиж» Гуляйпільської міської ради Запорізької області; 

39. Медяник Андрій, учня 9 класу комунального закладу «Опорний заклад загальної 

середньої освіти «Престиж» Гуляйпільської міської ради Запорізької області; 

40. Куриленко Анастасію, ученицю 9 класу комунального закладу «Опорний заклад 

загальної середньої освіти «Престиж» Гуляйпільської міської ради Запорізької області; 

41. Коновалову Валентину, ученицю 9 класу комунального закладу «Опорний заклад 

загальної середньої освіти «Престиж» Гуляйпільської міської ради Запорізької області.  

42. Богдановій Маргариті вихованці гуртка «Витинанки» Школи Народних ремесел 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді м. Київ. 

43. Базилевій Єлизаветі учениці 6-А класу школи № 14 м. Києва, вихованці гуртка 

«Петриківський розпис» Школи Народних ремесел НЕНЦ м. Київ. 

44. Коваленко Зоряні учениці 7-Б класу школи № 8 м. Києва, вихованці гуртка 

«Петриківський розпис» Школи Народних ремесел НЕНЦ  м. Київ. 

45. Романченко Артема вихованець гуртка «Юні зоологи» Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді м. Київ. 

За ІІ місце: 

1. Балан Ірену, ученицю 7 класу Глибоцького ліцею, вихованку гуртка «Об’єктив» 

Глибоцького районного БТДЮ Чернівецької області. 

2. Глобак Євгенію, ученицю 7 класу, вихованку гуртка «Об’єктив» Глибоцького районного 

БТДЮ Чернівецької області. 

3. Євтух Олександру, ученицю 4 класу, вихованку гуртка «Юні садівники» Глибоцького 

районного БТДЮ Чернівецької області. 

4. Марчук Софію, ученицю 4 класу, вихованку гуртка «Юні садівники» Глибоцького 

районного БТДЮ Чернівецької області. 



5. Маценко Софію, ученицю 4 класу, вихованку гуртка «Юні садівники» Глибоцького 

районного БТДЮ Чернівецької області. 

6. Рудик Олега Олександровича учня 8 класу Старобільського ліцею №2 Старобільської 

Міської ради Луганської області. 

7. Чакіна Дмитра Павловича учня 10 класу Старобільського ліцею №2 Старобільської 

міської ради Луганської області. 

8. Катерину Носенко ученицю 8 класу Сєвєродонецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №14 Сєвєродонецької міської ради Луганської області. 

9. Гайворонську Єлизавету Павлівну ученицю 8 класу Сєвєродонецької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №14 Сєвєродонецької міської ради Луганської області. 

10. Рибалко Данила Євгеновича учня 11 класу Кремінського ліцею №2 Кремінської міської 

ради Луганської області. 

11. Волощенко Сніжану Олександрівну вихованку Центра еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді Миргородської міської ради, гурток ,,Юні кролівники’’ 

Полтавської області. 

12. Дрожжа Таїсу Олександрівну вихованку Центра еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Миргородської міської ради, гурток ,,Фотонатуралісти’’Полтавської 

області. 

13. Тузенко Анастасію Вячеславівну вихованку Центра еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Миргородської міської ради, гурток ,,МАН’’ Полтавської області.  

14. Корсун Олександру Сергіївну вихованку Центра еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Миргородської міської ради, гурток ,,МАН’’ Полтавської області.  

15. Бабину Владиславу вихованку гуртка «Лідери Еко Стилю» Ірпінського центру 

позашкільної освіти ученицю ліцея №3 Київської області. 

16. Бурлачук Назара вихованця гуртка «Лідери Еко Стилю» Ірпінського центру 

позашкільної освіти учня ліцея №1 Київської області. 

17. Войналович Вікторію вихованку гуртка «Лідери Еко Стилю» Ірпінського центру 

позашкільної освіти ученицю ліцея №1 Київської області. 

18. Крюкову Дарію вихованку гуртка «Лідери Еко Стилю» Ірпінського центру позашкільної 

освіти ученицю ліцея №1 Київської області. 

19. Москаленко Катерину вихованку гуртка «Лідери Еко Стилю» Ірпінського центру 

позашкільної освіти ученицю СЗШ №12 Київської області. 

20. Повханич Марину Василівну ученицю 8–Б класу ЗОШ №2, вихованку гуртка „Юні 

квітникарі” м. Ужгород Закарпатської області. 

21. Барзак Іллю Васильовича учня 8-Б класу ЗОШ №6, вихованця гуртка „Лікарські 

рослини” м. Ужгород Закарпатської області. 

22. Мумряк Ангеліну Іванівну ученицю 6–В класу ЗОШ №6, вихованку гуртка ⹂Лікарські 

рослиниˮ м. Ужгород Закарпатської області. 

23. Жигуліну Юлію Миколаївну ученицю 6–В класу ЗОШ №6, вихованку гуртка ⹂Лікарські 

рослиниˮ м. Ужгород Закарпатської області. 

24. Барановську Кіру Євгенівну ученицю 6–В класу ЗОШ №6, вихованку гуртка ⹂Лікарські 

рослини» м. Ужгород Закарпатської області. 

25. Терещенко Романа Ігоровича учня 9 класу Навчально-виховного комплексу "Ліцей-

спеціалізована загальноосвітня    школа I-III ступенів №10" Марганецької міської ради 

Дніпропетровської області, м. Марганець Дніпропетровської області. 

26. Володькина Данііла Юрійовича, учня 9 класу Навчально-виховного комплексу "Ліцей-

спеціалізована загальноосвітня    школа I-III ступенів №10" Марганецької міської ради 

Дніпропетровської області, м. Марганець Дніпропетровської області. 

27. Копаницю Ярослава Васильовича, учня 9 класу Марганецької гімназії, м. Марганець 

Дніпропетровської області. 

28. Ячменьову Катерину Юріївну, ученицю 9 класу Марганецької гімназії, м. Марганець 

Дніпропетровської області. 

29. Головченко Вікторію Олегівну,  ученицю 10 класу Марганецької гімназії, м. Марганець 

Дніпропетровської області. 
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30. Селіверстову Станіславу Миколайовичу учню 8 класу Ярівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Лиманської міської ради, Донецької області. 

31. Роменського Данила Романовича учня 9 класу Ярівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Лиманської 

міської ради, Донецької області. 

32. Несвятипаску Ольгу Сергіївну ученицю 10 класу Ярівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Лиманської міської ради, Донецької області. 

33. Наконечну Кристину Артемівну ученицю 10 класу Ярівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Лиманської міської ради, Донецької області. 

34. Демян Анастасію Данилівну ученицю 11 класу Ярівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Лиманської 

міської ради, Донецької області. 

 

За ІІІ місце: 

1. Ковтонюк Надію Сергіївну ученицю 6 класу Шепетівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ст. №6, Шепетівський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді, вихованку гуртка «Фотонатуралісти» Хмельницької області. 

2. Колеснік Макара Миколайовича учня 4 класу Шепетівського навчально-виховного 

комплексу №1 у складі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів та ліцей   ім. Героя 

України М. Дзявульського», Шепетівський міський центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді, вихованця гуртка «Фотонатуралісти» Хмельницької 

області. 

3. Колоднюк Софію Олександрівну ученицю 5 класу Шепетівського навчально-виховного 

комплексу №1 у складі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів та ліцей   ім. Героя 

України М. Дзявульського», Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді, вихованку гуртка «За гуманне ставлення до тварин» 

Хмельницької області. 

4. Лапенко Маргариту Олександрівну ученицю 8 класу Шепетівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ст.№3, Шепетівський міський центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді, вихованку гуртка «За гуманне ставлення до тварин» Хмельницької 

області. 

5. Філюк Анастасію Вікторівну ученицю 6 класу Шепетівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ст. №6, Шепетівський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді, вихованку гуртка «Фотонатуралісти» Хмельницької області. 

6. Дмитренко Романа вихованця Комунального закладу «Роменський центр позашкільної 

освіти та роботи з талановитою молоддю імені Івана Кавалерідзе» Роменської міської 

ради Сумської області. 

7. Левченка Павла вихованця Комунального закладу «Роменський центр позашкільної 

освіти та роботи з талановитою молоддю імені Івана Кавалерідзе» Роменської міської 

ради Сумської області. 

8. Негрей Катерину вихованку Комунального закладу «Роменський центр позашкільної 

освіти та роботи з талановитою молоддю імені Івана Кавалерідзе» Роменської міської 

ради Сумської області. 

9. Олефір Діану вихованку Комунального закладу «Роменський центр позашкільної освіти 

та роботи з талановитою молоддю імені Івана Кавалерідзе» Роменської міської ради 

Сумської області. 

10. Сафонову Сніжану вихованку Комунального закладу «Роменський центр позашкільної 

освіти та роботи з талановитою молоддю імені Івана Кавалерідзе» Роменської міської 

ради Сумської області. 

11. Коломацьку Олену, ученицю 7 класу ТНВК „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

медичний ліцей №15”, вихованка гуртка „Юні друзі природи” Тернопільського 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Тернопільської 

області. 

12. Макуха Максима, учня 7 класу КЗ „ Білецька ЗОШ І-ІІ ступенів ім. С. Крушельницької 

”Білецької сільської ради, вихованця гуртка „Юні друзі природи” Тернопільського 



обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Тернопільської 

області. 

13. Мізь Віктора, учня 7 класу КЗ, Білецька ЗОШ І-ІІ ступенів ім. С. Крушельницької” 

Білецької сільської ради, вихованця гуртка „Юні друзі природи” Тернопільського 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Тернопільської 

області. 

14. Пелещук Анастасію, ученицю 7 класу Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ст. №16 ім. В. 

Левицького, вихованку гуртка „Юні ботаніки” Тернопільського обласного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Тернопільської області. 

15. Карбан Даніїла вихованця театральної студії «Маска» Центру дитячої та юнацької 

творчості «ЗОРІТ» Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області. 

16. Чумак Катерину вихованку театральної студії «Маска» Центру дитячої та юнацької 

творчості «ЗОРІТ» Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області. 

17. Владімірову Анастасію вихованку театральної студії «Маска» Центру дитячої та 

юнацької творчості «ЗОРІТ» Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області. 

18. Цьому Тетяну вихованку театральної студії «Маска» Центру дитячої та юнацької 

творчості «ЗОРІТ» Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області. 

19. Луцаєвську Вікторію вихованку театральної студії «Маска» Центру дитячої та юнацької 

творчості «ЗОРІТ» Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області. 

20. Шевцову Марію ученицю Комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних 

натуралістів» «Юні квітникарі-аранжувальники» Чернігівської області. 

21. Воєдило Єву ученицю Комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних 

натуралістів» «Юні квітникарі-аранжувальники» Чернігівської області. 

22. Меркудінова Івана учня Комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних 

натуралістів» «Юні квітникарі-аранжувальники» Чернігівської області. 

23. Гурську Каріну ученицю Комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних 

натуралістів» «Юні квітникарі-аранжувальники» Чернігівської області. 

24. Каплю Родіона учня Комунального заклад «Чернігівська обласна станція юних 

натуралістів» «Юні квітникарі-аранжувальники» Чернігівської області. 

25. Шевцову Марію, вихованку гуртка «Юні квітникарі-аранжувальники» Комунального 

закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів» Чернігівської області. 

 

IІ. Надати Подяки Національного еколого-натуралістичного центру Міністерства освіти і науки 

України за: високу громадянську позицію, вагомий та результативний особистий внесок у 

патріотичне виховання учнівської молоді та якісну підготовку до участі у 

Всеукраїнському фестивалі патріотичних дій. 

 керівникам делегацій: 

1. Закутаєвій Ніні Олександрівні методисту комунального закладу «Кіровоградський 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Кіровоградської 

області. 

2. Балан Наталії Володимирівні, керівнику гуртків Глибоцького районного БТДЮ 

Чернівецької області. 

3. Зорі Ганні Сергіївні, керівнику гуртків комунального закладу «Покотилівська станція 

юних натуралістів Височанської селищної ради Харківського району Харківської 

області. 

4. Рибалко Оксані Вікторівні методисту Комунального закладу «Луганський обласний 

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Луганської області. 

5. Вайдич Мирославі Іванівні, методисту відділу організаційно-масової роботи ЗОЕНЦ 

Закарпатської області. 

6. Адамчук Тетяні Анатоліївні директору Ірпінського центру позашкільної освіти 

Ірпінської міської ради Київської області. 

7. Мосієнко Любові Володимирівні методисту НЕНЦ відділ Квітникарство керівнику 

гуртка «Петриківський розпис» Школа Народних ремесел м. Києва. 



8. Глуховецькій Вікторії Вікторівні,  методисту керівнику гуртків комунального закладу 

«Покотилівська Станція Юних Натуралістів Височанської Селищної ради Харківського 

району Харківської області». 

9. Філюк Олені Володимирівні заступнику директора з навчально-виховної роботи 

Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

Хмельницької області. 

10. Антипенко Олені Миколаївні педагогу-організатору Калаглійського закладу загальної 

середньої освіти Овідіопольської селищної ради Одеського району Одеської області.  

11. Панченко Світлані Вікторівні, керівнику гуртка, культорганізатор  КЗ «МЕНЦДУМ» 

Дніпропетровської області. 

12. Ночній Наталії Іванівні директору ЦЕНТУМ м. Миргород Полтавської області. 

13. Тузенко Наталії Володимирівні методисту ЦЕНТУМ м. Миргород Полтавської області. 

14. Наконечній Галині Вікторівні, учителю біології Ярівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Лиманської 

міської ради, керівнику гуртка ДОЕНЦ Донецької області. 

15. Стрипко Ярославу Івановичу Сумської області. 

16. Власик Аллі Миколаївні, завідувачу відділу біології та валеології комунального закладу 

«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради Рівненської області.  

17. Борсук Нонні Сергіївні ЗОЦЕНТУМ Запорізької області. 

18. Корень Тетяні Іванівні Заввіділленням організаційно-масового КЗ Чернігівської обласної 

станція юних натуралістів Чернігівської області. 

19. Олійниковій Олені Олексіївні керівнику початкових класів Херсонської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів №57 з поглибленим вивченням іноземних мов Херсонської міської 

ради, керівнику гуртка «Екологічний театр «Зелені долоньки»» комунального закладу 

«Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради 

Херсонської області. 

20. Пелещук Оксані керівнику гуртків Тернопільського обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді Тернопільської області. 

21. Соловській Світлані Олегівні провідному спеціалісту відділу освіти Романівської 

селищної ради Житомирської області. 

22. Мигун Павлу Петровичу заввіділлом біології та сільского господарства Вінницької 

обласної станції юних натуралістів Вінницької області. 

23. Катеренюк Тетяні Федорівні керівнику гуртка екологічного театру «Екодзеркало» 

Миколаївської області.  

IІІ. Надати Подяку Національного еколого-натуралістичного центру Міністерства освіти і 

науки України за: сумлінну працю, високий професіоналізм, організацію культурно-

масової роботи з дітьми у Всеукраїнському профільному таборі «Юннат» 

1. Кас’яненко Світлані дитячій письменниці, волонтерці, жінці, яка здійснила 118 поїздок в 

АТО, пройшла майдан і подарувала українцям більше 200 пісень м. Київ. 

2. Барладин Віолетті Василівні старшій вожатій у літньому таборі НЕНЦ м. Київ. 

3. Сіньову Антону Володимировичу вожатому у літньому таборі НЕНЦ м. Київ. 

4. Андрійченко Катерині Юріївні вожатій у літньому таборі НЕНЦ м. Київ. 

5. Піддубній Оксані Романівні вожатій у літньому таборі НЕНЦ м. Київ. 

 

ІV. Адміністрація Національного еколого-натуралістичного центру Міністерства освіти 

і науки України висловлює подяку начальникам управлінь (департаментів) освіти і 

науки обласних державних адміністрацій, керівникам закладів позашкільної та 

загальної середньої освіти за здійснення організаційних заходів щодо проведення 

Всеукраїнського фестивалю патріотичних дій. 

 

Директор                                                        Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ 
  


