
 
 

НАКАЗ 

«05» липня.2022 р. № 55 

 
Про підведення підсумків  

Всеукраїнського Фестивалю патріотичних дій 

 

На виконання Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми 

та учнівською молоддю на 2022 рік (за основними напрямами позашкільної освіти), затвердженого 

наказом МОН України від 15.12.2021 р. №1379, Національним еколого-натуралістичним центром 

учнівської молоді з 20 червня по 24 червня ц.р. був проведений Всеукраїнський Фестиваль 

патріотичних дій у дистанційному форматі. У Фестивалі брали участь - вихованці закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти, з числа переможців всеукраїнських конкурсів. 

У рамках Фестивалю було проведено юннатівський патріотичний фестиваль (презентації 

досягнень юннатів у сфері національно-патріотичної діяльності), майстер-класи з петриківського 

розпису, ліплення з глини, лозоплетіння, рогозу і соломи. Юні патріоти мали можливість прийняти 

участь у патріотичних челенджах «Люблю Україну», «Листівка воїну», «Солов’їна мова», 

відвідати Національний музей історії України в онлайн форматі, подивитися цікаві фільми, 

послухати аудіокниги та багато чого іншого. 
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. Маркову Тетяну, Ковальчук Дарину, Олексійчук Аліну, Ярмощук Вікторію, Новак Валентину) 

членів команди КЗ СЮН Рівненської області; 

2. Учнів комунального закладу «Центр позашкільної освіти Куликівської селищної ради 

Чернігівського району Чернігівської області» з презентацією «Доброго вечора ми з України; 

3. Колесніка Макара Миколайовича, Школьнік Катерину Петрівну вихованців гуртка «Юні майстри 

народних ремесел», учнів Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Хмельницької області; 

4. Небесного Богдана, учня Озерянківської гімназії Новогуйвинської селищної ради Житомирського 

району Житомирської області з презентацією «Україна – це ми. Ми – патріоти України»; 

5. Учнів Запорізького академічного ліцею №23 Запорізької міської ради Запорізької області; 

6. Учні міста Херсон з презентацією «Я – Херсон. Херсон – це Україна»; 

7. Петровську Надію, ученицю 10 класу та Онищенко Анну, ученицю 8 класу, Комишуватського 

ліцею Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області; 

8. Ус Тетяну та Кухаркову Яну вихованців Шосткинської міської станції юних натуралістів 

Шосткинської міської Ради Сумської області; 

9. Вихованців КПНЗ «Станція юних натуралістів» міста Павлоград з презентацією «День 

вишиванки. Вишиванка твій генетичний код»; 

10. Вихованців комунального закладу «Міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 



молоді Марганецької міської ради Дніпропетровської області» з презентацією «Музей хліба»; 

11. Суярову Софію Махмадназарівну ученицю 10 класу, Пашкова Дмитра Сергійовича учня  11 класу, 

Гриценко Софію Станіславівну 11 класу Межівського ліцею №1 Межівської селищної ради 

Дніпропетровської області з презентацією «Шалені Джмелі»; 

12. Дмитренка Олександра, Кузько Юлію, Пономаренко Катерину вихованців комунального закладу 

«Роменський центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю імені івана 

Кавалерідзе» міста Ромни Сумської області; 

13. Якупова Артема, Бондаренко Каріну, Гудзікевича Максима вихованців Вінницької обласної 

станції юних натуралістів з презентацією «Реалізація Стратегії з національно-патріотичного 

виховання»; 

14. Брижан Євгенію Вікторівну, ученицю 10 класу, Мартіян Альону Володимирівну, ученицю 10 

класу, Лянку Артема Сергійовича учня 9 класу, Михайловича Олександра Олексійовича, учня 9 

класу Миколаївського ліцею Губиниської селищної ради Новомосковського району 

Дніпропетровської області; 

за ІІ місце: 

1. Крицанюка Іллю учня Івано-Франківської області з презентацією «Державні символи України»; 

2. Учнів комунального закладу «Дитячий екологічний центр» Кам’янської міської ради Черкаської 

області; 

3. Ковальчук Дарину, ученицю Ліцею №1 імені В. Газіна Ратнівської селищної ради, вихованку 

Волинського обласного еколого-натуралістичного центру Волинської обласної ради Волинської 

області; 

4. Вихованців комунального закладу «Ворзельський ЗЗСО І-ІІІ ступенів №10» Бучанської міської 

ради Київської області з презентацією «Акція «Чистий берег, чисте озеро – запорука здорового 

способу життя»»; 

5. Команду «Гарячі серця», вихованців Веселівського ліцею Межівської селищної ради 

Дніпропетровської області; 

6. Учнів Калаглійського ліцею Одеської області з презентацією «Моя Одещина – перлина 

України»; 

7. Учнів комунального закладу ЛОР «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді»; 

8. Божко Каріну ученицю 7 класу Білецької ЗОШ І-ІІ ступенів імені Соломії Крушельницької, 

вихованку гуртка «Юні друзі природи» Тернопільського обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді; 

9. Петречка Андрія учня Могилівського ліцею вихованця Обласного еколого-натуралістичного 

центру дітей та учнівської молоді міста Дніпра; 

за ІІІ місце: 

1. Вихованців Чернівецького ОЦЕНТУМ Чернівецької області з презентацією «Алея міст-героїв»; 

2. Вихованців Володимирівського ліцею Межівської селищної ради Дніпропетровської області; 

3. Вихованців Донецького обласного еколого-натуралістичного центру Донецької області; 

4. Вихованців Одеської області з презентацією «Моя Одещина – перлина України»; 

5. Учнів Опорного комунального закладу Могилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Іллі Миновича 

Шишканя Могилівської сільської ради Дніпропетровської області. 

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 


