
 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ 

ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

04074. Київ, Вишгородська, 19 тел. 430-02-60, 430-43-90 e-mail: nenc@nenc.gov.ua 

  
«30» квітня 2020 р.                    № 112   

На №___від___________  
  

Директорам обласних, районних, 

міських еколого-натуралістичних  

центрів (станцій юних натуралістів)  
  

 

 

Щодо запровадження відомчих нагород  

НЕНЦ МОН України до 95-річчя  

юннатівського руху в  Україні 

 

Відповідно до рішення методичної ради НЕНЦ №1 від 02.04.2020 року, з 

нагоди 95-річчя юннатівського руху в Україні  запроваджується нагородження 

за видатні особисті досягнення та заслуги в розвитку  позашкільної освіти  

України відомчими відзнаками Національного еколого-натуралістичного центру 

Міністерства освіти і науки України: 

- імені засновника агробіологічної станції  Ф.М.  Трєскіна  для  нагородження  

керівників творчих учнівських об’єднань закладів позашкільної освіти  за  

видатні особисті заслуги в галузі позашкільної освіти,   за  благодійну,  

гуманістичну   та   громадську діяльність (див. Додаток 1); 

- імені основоположника політехнічної освіти та запровадження дослідництва на 

навчально-дослідних земельних ділянках  Д.Л. Сергієнка для  нагородження  

керівників виробничих підрозділів та методистів закладів позашкільної освіти  за  

видатні особисті заслуги в галузі позашкільної освіти,   за  благодійну,  

гуманістичну   та   громадську діяльність (див. Додаток 2); 

- імені основоположниці створення системи позашкільної освіти України  та 

проведення масової освітньої роботи Л.П. Манорик для  нагородження  

керівників закладів позашкільної освіти  за  видатні особисті заслуги перед 

українською державою в галузі освіти,   за  благодійну,  гуманістичну   та   

громадську діяльність (див. Додаток 3); 

- «Планка НЕНЦ»  для  нагородження  за  видатні особисті заслуги в розвитку 

наукового та методичного оснащення закладів позашкільної освіти, за  активну 
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участь в розвитку закладів позашкільної освіти, за благодійну,  гуманістичну   

та   громадську діяльність (див. Додаток 4). 

  Відповідно до положення про відомчу відзнаку НЕНЦ МОН України, 

клопотання про нагородження особи порушується  педагогічною або 

методичною радою/трудовим колективом  закладу позашкільної освіти.  

  Подання про нагородження відомчою відзнакою Національного 

еколого-натуралістичного центру Міністерства освіти і науки України вносять 

директорові НЕНЦ керівники закладів позашкільної освіти. 

 Додаткову інформацію можна отримати за тел.: (044) 430-02-60,  

067-766-32-20 (директор НЕНЦ Вербицький Володимир Валентинович). 

 

 Додатки: на 7 арк. 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних 

наук, професор   В. В. Вербицький 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 до листа НЕНЦ 

від 30 квітня 2020 р. №112 

                                            ПОЛОЖЕННЯ 

                                            про  відомчу відзнаку  Національного 

                                            еколого-натуралістичного центру 

                                            Міністерства освіти і науки України  

                                            ім. Ф.М.  Трєскіна 

                                            I. Загальні положення 

     1. Відомчу відзнаку Національного еколого-натуралістичного центру 

Міністерства освіти і науки України імені засновника агробіологічної станції  

Ф.М.  Трєскіна (далі – відзнака НЕНЦ ім. Ф.М.  Трєскіна) засновано  рішенням 

методичної ради НЕНЦ №1 від 02.04.2020 року для  нагородження  керівників 

творчих учнівських об’єднань закладів позашкільної освіти  за  видатні особисті 

заслуги в галузі позашкільної освіти,   за  благодійну,  гуманістичну   та   

громадську діяльність. 

     2. Відомчою відзнакою НЕНЦ ім. Ф.М.  Трєскіна нагороджуються керівники 

творчих учнівських об’єднань закладів позашкільної освіти  України. 

 3. Нагородження відомчою відзнакою НЕНЦ ім. Ф.М.  Трєскіна 

здійснюється наказом директора НЕНЦ. 

 4. Девіз  відомчої відзнаки НЕНЦ ім. Ф.М.  Трєскіна – «Правда, користь, 

дія». 

II. Порядок представлення до нагородження відзнакою  

НЕНЦ ім. Ф.М.  Трєскіна 

 5. Клопотання про нагородження особи відомчою відзнакою  

НЕНЦ ім. Ф.М.  Трєскіна   порушується  педагогічною радою  закладу 

позашкільної освіти.  

 6. Подання про нагородження відомчою відзнакою  

НЕНЦ ім. Ф.М. Трєскіна вносять директорові НЕНЦ керівники закладів 

позашкільної освіти. 

III. Порядок вручення відомчої відзнаки НЕНЦ ім. Ф.М.  Трєскіна 

 7. Вручення  відомчої відзнаки НЕНЦ ім. Ф.М.  Трєскіна  провадиться 

в обстановці урочистості і широкої гласності. 

 8. Відомчу відзнаку НЕНЦ ім. Ф.М.  Трєскіна,  як правило, вручає  

директор НЕНЦ. 

      9. Нагородженому відомчою відзнакою НЕНЦ ім. Ф.М.  Трєскіна 

вручається комплект атрибутів відзнаки: 

       Пам’ятний знак,  грамота про  нагородження. 



IV. Порядок носіння  відомчої відзнаки НЕНЦ ім. Ф.М.  Трєскіна    

      10. Відомчу відзнаку НЕНЦ ім. Ф.М.  Трєскіна носять з лівого боку 

грудей. 

V. Порядок зберігання відомчої відзнаки НЕНЦ ім. Ф.М.  Трєскіна 

    11. Відомча відзнака НЕНЦ ім. Ф.М.  Трєскіна зберігається у нагородженого. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 до листа НЕНЦ 

від 30 квітня 2020 р. №112 

                                             ПОЛОЖЕННЯ 

                                             про  відомчу відзнаку 

                                             Національного еколого-натуралістичного центру 

                                             Міністерства освіти і науки України 

                                             ім. Д. Л. Сергієнка 

                                             I. Загальні положення 

     1. Відомчу відзнаку Національного еколого-натуралістичного центру 

Міністерства освіти і науки України імені основоположника політехнічної освіти 

та запровадження дослідництва на навчально-дослідних земельних ділянках  Д. 

Л. Сергієнка (далі – відзнака НЕНЦ ім. Д. Л. Сергієнка) засновано рішенням 

методичної ради НЕНЦ №1 від 02.04.2020 року для  нагородження  керівників 

виробничих підрозділів та методистів закладів позашкільної освіти за видатні 

особисті заслуги в галузі позашкільної освіти, за благодійну,  гуманістичну   та   

громадську діяльність. 

     2. Відомчою відзнакою НЕНЦ ім. Д. Л. Сергієнка нагороджуються 

керівники виробничих підрозділів та методисти закладів позашкільної освіти  

України. 

 3. Нагородження відомчою відзнакою НЕНЦ ім. Д. Л. Сергієнка  

здійснюється наказом директора НЕНЦ. 

 4. Девіз  відомчої відзнаки НЕНЦ ім. Д. Л. Сергієнка – «Честь і 

обов’язок понад усе». 

II. Порядок представлення до нагородження відзнакою  

НЕНЦ ім. Д. Л. Сергієнка 

 5. Клопотання про нагородження особи відомчою відзнакою  

НЕНЦ ім. Д. Л. Сергієнка  порушується  педагогічною радою  закладу 

позашкільної освіти.  

 6. Подання про нагородження відомчою відзнакою  

НЕНЦ ім. Д. Л. Сергієнка вносять директорові НЕНЦ керівники закладів 

позашкільної освіти. 

III. Порядок вручення відомчої відзнаки НЕНЦ ім. Д. Л. Сергієнка 

 7. Вручення  відомчої відзнаки НЕНЦ ім. Д. Л. Сергієнка провадиться 

в обстановці урочистості і широкої гласності. 

 8. Відомчу відзнаку НЕНЦ ім. Д. Л. Сергієнка, як правило, вручає  

директор НЕНЦ. 



 9. Нагородженому відомчою відзнакою НЕНЦ ім. Д. Л. Сергієнка 

вручається  

комплект атрибутів відзнаки: 

       Пам’ятний знак,  грамота про  нагородження. 

IV. Порядок носіння відомчої відзнаки НЕНЦ ім. Д. Л. Сергієнка 

 10. Відомчу відзнаку НЕНЦ ім. Д. Л. Сергієнка носять з лівого боку 

грудей. 

V. Порядок зберігання відомчої відзнаки НЕНЦ ім. Д. Л. Сергієнка 

 11. Відомча відзнака НЕНЦ ім. Д. Л. Сергієнка зберігається у 

нагородженого. 

 

 
 

                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 до листа НЕНЦ 

від 30 квітня 2020 р. №112 

                                              ПОЛОЖЕННЯ 

                                              про  відомчу відзнаку 

                                              Національного еколого-натуралістичного центру 

                                              Міністерства освіти і науки України 

                                               ім.  Л. П.  Манорик 

                                               I. Загальні положення  

     1. Відомчу відзнаку Національного еколого-натуралістичного центру 

Міністерства освіти і науки України імені основоположниці створення системи 

позашкільної освіти України  та проведення масової освітньої роботи  Любові 

Петрівни Манорик (далі – відзнака НЕНЦ ім. Л.П. Манорик) засновано 

рішенням методичної ради НЕНЦ №1 від 02.04.2020 року для  нагородження  

керівників закладів позашкільної освіти  за  видатні особисті заслуги перед 

українською державою в галузі освіти,   за  благодійну,  гуманістичну   та   

громадську діяльність. 

      2. Відомчою відзнакою НЕНЦ ім. Л.П. Манорик   нагороджуються 

керівники закладів позашкільної освіти  України. 

    3. Нагородження відомчою відзнакою НЕНЦ ім. Л.П. Манорик   здійснюється 

наказом директора НЕНЦ. 

      4. Девіз  відомчої відзнаки НЕНЦ ім. Л.П. Манорик - «Мудрість,  велич, 

краса». 

II. Порядок представлення до нагородження відзнакою  

НЕНЦ ім. Л. П. Манорик 

 5. Клопотання про нагородження особи відомчою відзнакою  

НЕНЦ ім. Л. П. Манорик   порушується  методичною радою  закладу 

позашкільної освіти.  

 6. Подання про нагородження відомчою відзнакою  

НЕНЦ ім.  Л. П. Манорик вносять директорові НЕНЦ керівники закладів 

позашкільної освіти. 

       III. Порядок вручення відомчої відзнаки НЕНЦ  ім. Л.П. Манорик       

 7. Вручення  відомчої відзнаки НЕНЦ ім. Л.П. Манорик   провадиться в 

обстановці урочистості і широкої гласності. 

 8. Відомчу відзнаку НЕНЦ ім. Л.П. Манорик, як правило, вручає  

директор НЕНЦ. 

 9. Нагородженому відомчою відзнакою НЕНЦ ім. Л.П. Манорик   

вручається комплект атрибутів відзнаки: 

       Пам’ятний знак,  грамота про  нагородження. 



        IV. Порядок носіння  відомчої відзнаки НЕНЦ  ім. Л.П. Манорик    

      10. Відомчу відзнаку НЕНЦ ім. Л.П. Манорик   носять з лівого боку 

грудей. 

              V. Порядок зберігання відомчої відзнаки НЕНЦ  ім. Л.П. Манорик    

11. Відомча відзнака НЕНЦ ім. Л.П. Манорик   зберігається у нагородженого. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Додаток 4 до листа НЕНЦ 

від 30 квітня 2020 р. №11 

ПОЛОЖЕННЯ 

про  відомчу відзнаку   Національного еколого-натуралістичного центру 

Міністерства освіти і науки України «Планка НЕНЦ» 

 

 

I. Загальні положення 

     1. Відомчу відзнаку Національного еколого-натуралістичного центру 

Міністерства освіти і науки України «Планка НЕНЦ»  (далі – відзнака «Планка 

НЕНЦ») засновано  рішенням методичної ради НЕНЦ №1 від 02.04.2020 року 

для  нагородження  за  видатні особисті заслуги в розвитку наукового та 

методичного оснащення закладів позашкільної освіти, за  активну участь в 

розвитку закладів позашкільної освіти, за благодійну,  гуманістичну   та   

громадську діяльність. 

      2. Відомчою відзнакою «Планка НЕНЦ»  нагороджуються керівники 

виробничих підрозділів та методисти закладів позашкільної освіти  України. 

      3. Нагородження відомчою відзнакою «Планка НЕНЦ»  здійснюється 

наказом директора НЕНЦ. 

 4. Девіз  відомчої відзнаки «Планка НЕНЦ»  - «Праця, користь, честь». 

II. Порядок представлення до нагородження відзнакою «Планка НЕНЦ»   

      5. Клопотання про нагородження особи відомчою відзнакою «Планка 

НЕНЦ»  порушується  методичною радою  закладу позашкільної освіти.  

 6. Подання про нагородження відомчою відзнакою «Планка НЕНЦ» 

вносять директорові НЕНЦ керівники закладів позашкільної освіти. 

III. Порядок вручення відомчої відзнаки «Планка НЕНЦ»   

 7. Вручення  відомчої відзнаки «Планка НЕНЦ»  провадиться в 

обстановці урочистості і широкої гласності. 

 8. Відомчу відзнаку «Планка НЕНЦ», як правило, вручає  директор 

НЕНЦ. 

 9. Нагородженому відомчою відзнакою «Планка НЕНЦ»  вручається  

комплект атрибутів відзнаки: 

       Пам’ятний знак,  грамота про  нагородження. 

IV. Порядок носіння  відомчої відзнаки «Планка НЕНЦ» 

10. Відомчу відзнаку «Планка НЕНЦ»  носять з лівого боку грудей. 

V. Порядок зберігання відомчої відзнаки «Планка НЕНЦ» 

11. Відомча відзнака «Планка НЕНЦ»  зберігається у нагородженого. 


