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НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«20» лютого 2020 р.                                                                                          № 17

Про підбиття підсумків 
Всеукраїнської трудової акції
«Дослідницький марафон» у 2019 році

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2018
року  №1292  “Про  затвердження  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за
основними  напрямами  позашкільної  освіти)”,  Національний  еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України
провів  трудову  акцію  «Дослідницький  марафон»,  метою  якої  є  сприяння
розвитку дослідницької роботи в закладах загальної середньої та позашкільної
освіти, виявлення і розповсюдження кращого досвіду, традицій, нових напрямів
в організації  роботи  на  учнівських  навчально-дослідних земельних ділянках,
розвиток мережі гуртків агробіологічного напряму.

В  акції  брали  участь  представники  з  18  областей  України,  а  саме:
Житомирської, Вінницької, Херсонської, Чернівецької, Одеської, Миколаївської,
Запорізької,  Дніпропетровської,  Сумської,  Тернопільської,  Рівненської,
Чернігівської,  Черкаської,  Кіровоградської,  Полтавської,  Івано-Франківської,
Волинської, Львівської. 

Проведення  акції  активізувало  діяльність  з  відновлення  роботи  на
учнівських навчально-дослідних земельних ділянках та традицій дослідництва і
натуралістичної  роботи,  сприяло  трудовому  та  екологічному  вихованню,
спонукало школярів до конкретних справ, спрямованих на поглиблене вивчення
навколишнього середовища. 

Відповідно до підсумкового рішення журі акції,

НАКАЗУЮ: 

І.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України переможців
(І місце) Всеукраїнської трудової акції «Дослідницький марафон»:

1.  Філіппову  Анастасію  Юріївну,  ученицю  10  класу  комунального  закладу
освіти  «Володимирська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Межівської
селищної  ради»  Межівського  району  Дніпропетровської  області  (Керівник
роботи: Янченко Тетяна Володимирівна, вчитель біології) (86 б.).
2.  Кошулинську  Софію,  вихованку  гуртка  «Юні  агрохіміки»  Волинського
обласного еколого-натуралістичного центру (Керівники роботи: Бортнік Тетяна
Павлівна, Котик Мирослава Євгеніївна, керівники гуртків) (82 б.).



3. Чермак Вікторію, ученицю 10 класу Івано-Франківської ЗШ №16, вихованку
гуртка «Юні  екологи»  Івано-Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції
(Керівники  роботи:  Васильчишин  Богданна  Богданівна,  керівник  гуртка;
Слободян Марія Онуфрієвна, вчитель біології) (78 б.).
4.  Семенюк  Олександру,  ученицю  8  класу  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  с.  Забороль
Луцького  району  Волинської  області  (Керівник  роботи:  Макогон  Жанна
Зіновіївна, вчитель біології)       (78 б.).
5. Родінку Євгенію Євгеніївну, ученицю 7 класу Ямпільської загальноосвітньої
школи  №2,  члена  виробничої  ланки  «Юний  аптекар»  Ямпільської  районної
станції юних натуралістів Сумської області (Керівник роботи: Апенько Ганна
Володимирівна, методист) (78 б.). 
6.  Макрушину Анну, ученицю 10  класу  Селянщинського спортивного ліцею
імені героїв АТО Олександра Голяченка та Дмитра Литвинчука Черняхівського
району Житомирської області (Керівник роботи: Новицька Тамара Дмитрівна,
вчитель) (78 б.).

ІІ.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  призерів
Всеукраїнської трудової акції «Дослідницький марафон»:

за ІІ місце

1.  Федчук  Ольгу,  вихованку  гуртка  «Рослинники»  комунального  закладу
«Станція  юних  натуралістів»  Рівненської  обласної  ради,  ученицю  7  класу
Колоденського  ліцею  Корнинської  сільської  ради  Рівненського  району
Рівненської  області  (Керівник  роботи:  Бобровська  Валентина  Анатоліївна,
керівник гуртка) (60 б.).
2. Учнів Смілянського шкільного лісництва (Федорець Владислав, Пономарчук
Дарина) Балаклеївської ЗОШ І-ІІ ступенів №2 Смілянського району Черкаської
області (Керівник роботи: Мінченко Н.В.) (60 б.).
3. Мохонько Дар’ю Валеріївну, ученицю 9-А класу Глодоської загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Новоукраїнського  району  Кіровоградської  області
(Керівник роботи: Мохонько Анжела Анатоліївна, вчитель хімії та біології) (70
б.).
4.  Вихованців  гуртка  «Знавці  тераріумів»  Полтавського  обласного  еколого  -
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  (Керівник  роботи:  Петренко
Вікторія Юріївна, керівник гуртка) (72 б.).
5.  Учнівський  колектив  Кременчуцького  еколого  –  натуралістичного  центру
учнівської молоді Полтавської області (69 б.).
6. Федоренко Анну, вихованку гуртка «Сучасне озеленення» Івано-Франківської
міської  дитячої  екологічної  станції  (Керівник  роботи:  Бойко  Ольга
Мирославівна, керівник гуртка) (74 б.).
7. Ужелу Дмитра Андрійовича, учня 6 класу Микитинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів,
вихованця гуртка «Аматори рослинництва» Івано-Франківської міської дитячої
екологічної  станції  (Керівник  роботи:  Шиян  Галина  Григорівна,  керівник
гуртка) (75 б).



8.  Олійчук  Тетяну,  ученицю  10  класу  Мар’янівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Горохівського  району  Волинської  області  (Керівник  роботи:  Бролінська
Валентина Іванівна, вчитель біології) (65 б.).
9.  Шкаровецьку  Єлизавету,  ученицю  8-Г  класу  КЗ  «Луцький  навчально-
виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 – ліцей Луцької
міської  ради»  Волинської  області  (Керівник  роботи:  Пилюк Тетяна  Іванівна,
вчитель біології) (71 б.). 
10. Світача Вадима Богдановича, вихованця гуртка «Юні орнітологи» ЦРТДЮ
Колківської  селищної  ради,  учня  8  класу  ОЗНВК  «Колківська  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів-ліцей» Волинської області (Керівник роботи: Світач Ольга Василівна,
керівник гуртка, вчитель біології)      (72 б.). 
11.  Мусійчук  Альбіну, вихованку  гуртка  «GLOBE:  спостерігаючи  вивчаємо»
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції (Керівник роботи: Бадай
Валентина Яремівна, керівник гуртка (72 б.).
12.  Колектив  міської  станції  юних  натуралістів  Миколаївського  району
Миколаївської області (Керівник роботи: Крептюк Ірина Анатоліївна, завідуюча
НДЗД) (75 б.).
13.  Вовк  Вікторію  Сергіївну, вихованку  гуртка  КПНЗ  «Мала  академія  наук
учнівської молоді» Василівської районної ради Запорізької області, ученицю 11
класу  КЗ  «Дніпроруденська  спеціалізована  школа  І-ІІІ  ступенів  «Світоч»
Василівської районної ради Запорізької області (Керівник роботи: Костенко Н.І.,
керівник гуртка) (60 б.).
14.  Поду  Дмитра  Ігоровича,  учня  11  класу  КЗ  «Партизанська  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів» Дніпровського району Дніпропетровської області (Керівник роботи:
Сидоренко Ольга Миколаївна, вчитель біології) (76 б.).
15.  Максімова Єгора  Ігоровича,  учня 9  класу Криворізької  загальноосвітньої
школи №93, вихованця гуртка «Юні овочівники» комунального позашкільного
навчального  закладу  «Станція  юних  натуралістів  Покровського  району»
Криворізької міської ради Дніпропетровської області (Керівники роботи: Бурко
Світлана Миколаївна, керівник гуртка; Дядюк Ольга Іванівна, вчитель біології)
(75 б.).
16. Мамаєву Анастасію, ученицю 10-А класу комунального закладу «Обухівська
ЗОШ №1», вихованку гуртка «Юні овочівники» комунального позашкільного
навчального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді»  Дніпровської  районної  ради  Дніпропетровської  області  (Керівник
роботи: Томашевська Н.А., керівник гуртка) (76 б.).
17. Варахобу Христину Василівну, ученицю 7 класу Майської філії І-ІІ ступенів
КОЗО  «Кислянська  ЗШ  І-ІІІ  ступенів»  Зайцівської  сільської  ради
Синельниківського  району  Дніпропетровської  області  (Керівник  роботи:
Ніколенко Сергій Петрович, вчитель біології) (75 б.). 
18.  Мережу  Матвія  Євгенійовича,  учня  6  класу  Письмечівського  закладу
загальної  середньої  освіти  І-ІІ  ступенів,  вихованця  гуртка  «Первоцвіт»
комунального  позашкільного  закладу  освіти  «Солонянський  ЦДЮТ»
Дніпропетровської області (Керівник роботи: Пивоварова Л.М., вчитель біології
та хімії) (72 б.)
19.  Кузьміна  Святослава  Сергійовича,  учня  6  класу  Криворізької
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №111,  вихованця  гуртка  «Юні
овочівники» комунального позашкільного навчального закладу «Станція юних



натуралістів  Покровського  району»  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської  області  (Керівники  роботи:  Бурко  Світлана  Миколаївна,
керівник гуртка; Зиміна Наталія Володимирівна, вчитель біології) (74 б.).
20.  Вихованців  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн  інтер’єру»  комунального
закладу освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та  учнівської
молоді»  Дніпропетровської  обласної  ради  (Керівник  роботи:  Крикун  Галина
Віталіївна, керівник гуртка) (73 б.).
21.  Кравченко  Анну,  ученицю  9  класу  Заплавської  СЗШ  І-ІІІ  ступенів
Магдалинівського  району  Дніпропетровської  області  (Керівник  роботи:  Сова
С.Я., вчитель біології (70 б.).
22. Лозу Івана Олександровича, учня 9 класу Зорянського навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний
заклад»  Мирівської  сільської  ради  Томаківського  району  Дніпропетровської
області (Керівник роботи: Третяк Олена Василівна, вчитель біології) (68 б.).
23. Сафонову Софію, вихованку гуртка «Юні овочівники» Шосткинської міської
станції  юних  натуралістів  Сумської  області  (Керівник  роботи:  Несвітайло
Тетяна Миколаївна, керівник гуртка) (68 б.).
24.  Бучинського  Дениса,  учня  6  класу  Жукотинської  гімназії  Коршівської
сільської ради Івано – Франківської області (Керівник роботи: Бойчук Світлана
Миколаївна, вчитель) (69 б.).
25. Вихованців гуртка «Юні аграрії» (Гнатюк Аліна, Гнатюк Марія, Бучинський
Денис) Жукотинської гімназії Коршівської сільської ради Івано – Франківської
області (Керівник роботи: Бойчук С.М., керівник гуртка) (71 б.).
26. Вихованців гуртка «Екологічний дизайн» Тернопільського обласного центру
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  (Керівник  роботи:
Кухарська Тетяна Анатоліївна, керівник гуртка) (70 б.).
27.  Хом’як  Марію,  вихованку  гуртка  «Юні  садівники»  Дрогобицького
регіонального  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Львівської
області (Керівник роботи: Унятицька Галина Василівна, керівник гуртка) (72 б.).
28.  Пітулей  Аліну,  вихованку  гуртка  «Бісероплетіння»  Дрогобицького
регіонального  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Львівської
області (Керівник роботи: Артимович Галина Петрівна, керівник гуртка) (67 б.).
29.  Сніхівську  Ніну,  ученицю  9  класу  Високівської  гімназії  Черняхівського
району  Житомирської  області  (Керівник  роботи:  Процюк  Інна  Антонівна,
вчитель біології)       (60 б.).
30. Вихованців гуртка «Основи біології» Житомирської районної станції юних
натуралістів, учнів Опорного навчального закладу «Левківська загальноосвітня
школа  І-ІІІ  ступенів  Житомирської  районної  ради»  Житомирської  області
(Керівник  роботи:  Остапчук  Світлана  Юріївна,  керівник  гуртка,  вчитель
біології) (66 б.).
31.  Петрову  Тетяну,  ученицю  9  класу  Черняхівської  гімназії  Житомирської
області (Керівники роботи: Гарбар О.В., Ворончук Л.І.) (63 б.).
32.  Яковлєву  Дар’ю,  вихованку  гуртка  «Тварини  рідного  краю»  Центру
позашкільної  освіти  імені  О.  Разумкова  м.  Бердичева  Житомирської  області
(Керівник роботи: Ваховська Ніна Олександрівна, керівник гуртка) (61 б.).
33. Довженко Катерину, ученицю 8 класу комунального опорного навчального
закладу  «Краснопільська  ЗШ  І-ІІІ  ступенів  Гайсинського  району  Вінницької
області» (Керівник роботи: Сидорчук Катерина Яківна, вчитель біології) (70 б.). 



34. Жовтоножука Андрія, вихованця гуртка «Природа рідного краю» Вінницької
обласної  станції  юних  натуралістів  (Керівник  роботи:  Лускало  Олена
Анатоліївна, керівник гуртка) (70 б.).
35.  Купінця Миколу, вихованця гуртка «Юні садівники» Вінницької обласної
станції юних натуралістів (Керівник роботи: Мигун Павло Петрович, керівник
гуртка) (75 б.).
36. Васильчук Поліну, ученицю 10 – ХБ класу Херсонського ліцею Херсонської
обласної  ради,  вихованку  гуртка  «Загальна  біологія»  комунального  закладу
«Центр  еколого  –  натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Херсонської
області  (Керівники  роботи:  Мудрак  Тетяна  Олександрівна,  керівник  гуртка;
Алєксєй Тетяна Олександрівна, вчитель) (70 б.).
37. Шибінського Віктора Юрійовича, учня 7 класу Ожівського НВК, вихованця
секції  «Індивідуальна  робота  еколого-натуралістичного  напряму  з
обдарованими  дітьми»  ОЗБШ  Чернівецького   обласного  центру  еколого-
натуралістичної творчості  учнівської молоді (Керівники роботи: Хлус Лариса
Миколаївна, методист; Кузьмінська Валентина Василівна, методист) (70 б.).

за ІІІ місце 

1.  Гуз  Ольгу Петрівну, ученицю 6 класу Сновидовицької  ЗОШ І-ІІІ  ступенів
Рокитнянського району Рівненської області. (Керівник роботи: Корнейчук Марія
Вікторівна, вчитель екології) (53 б.).
2. Давидюк Ельвіру Юріївну, ученицю 9 класу Біловізької ЗОШ І-ІІІ ступенів
Рокитнянського району Рівненської  області  (Керівник роботи:  Примак  Олена
Юріївна, вчитель біології) (50 б.).
3. Федика Богдана, учня 6 класу Повчанського ліцею Повчанської сільської ради
Дубенського  району  Рівненської  області  (Керівник  роботи:  Вальчук  Ольга
Олексіївна, вчитель біології) (54 б.).
4.  Довбню  Євгенія  Миколайовича,  учня  7  класу  Блистівського  навчально-
виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ст.-  дитячий  садок»
Новгород-Сіверського району Чернігівської області (Керівник роботи: Шульга
Інна Михайлівна, вчитель біології) (52 б.).
5.  Вихованців гуртка «Юні квітникарі» (Матвієнко Юлія,  Стороженко Роман,
Радченко  Іван,  Радченко  Назарій)  Кинашівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Борзнянського району Чернігівської області (Керівник роботи: Ганнич Тетяна
Григорівна, вчитель біології, керівник гуртка) (50 б.).
6.  Костюка  Богдана  Олексійовича,  Дарічук  Ірину  Іванівну,  учнів  8  класу
Козацького  ЗЗСО  І-ІІІ  ступенів  Бобровицького  району  Чернігівської  області
(Керівник роботи: Горова Тамара Андріївна, вчитель біології) (55 б.).
7. Сердюк Юлію Володимирівну, ученицю 8 класу Ковтунівського навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ДНЗ» Золотоніської
районної ради Черкаської області (Керівник роботи: Рибак Наталія Миколаївна,
вчитель біології та хімії) (55 б.).
8.  Скорик  Наталію  Борисівну,  ученицю  9  класу  Ковтунівського  навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ДНЗ» Золотоніської
районної ради Черкаської області (Керівник роботи: Рибак Наталія Миколаївна,
вчитель біології та хімії) (51 б.).



9.  Дідківську  Дар’ю  Олегівну, ученицю  11  класу,  вихованку  гуртка  «Юний
дослідник»  закладу  загальної  середньої  освіти  с.  Велика  Яблунівка
Березняківської ОТГ Смілянської районної ради Черкаської області (Керівник
роботи: Дідківська Катерина Олегівна, керівник гуртка) (51 б.). 
10. Вихованців гуртка «Юні знавці лікарських рослин» «Шполянський центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Черкаської  області
(Керівник роботи: Майборода Людмила Петрівна, керівник гуртка) (58 б.).
11.  Шабанову  Вероніку  Ігорівну,  вихованку  екологічного  гуртка  КЗ
«Кіровоградський  ОЦЕНТУМ»  на  базі  Плетенотащлицької  ЗШ  І-ІІІ  ст.,
ученицю  5  класу  Плетенотащлицької  ЗШ  І-ІІІ  ст.  Кіровоградської  області
(Керівник роботи: Шабанова Лілія Сергіївна) (54 б.).
12.  Вихованців  гуртка  «Квітникарі  «Лілея»  Миргородського  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Полтавської  області  (Керівник
роботи: Левченко Руслана Олександрівна, керівник гуртка) (50 б.).
13. Балабушку Уляну, ученицю 7-А класу Комунального закладу «Компаніївське
навчально-виховне  об’єднання»  Компаніївської  селищної  ради,  вихованку
гуртка  «Юні  лісівники»  КЗ  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» (58 б.).
14.  Відоняк  Юліану  Андріївну,  вихованку  гуртка  «Фітодизайн  інтер’єру  та
ландшафту»  Центру науково-технічної  творчості  учнівської  молоді  Калуської
міської  ради  Івано-Франківської  області  (Керівник  роботи:  Федорчак  Ольга
Михайлівна, керівник гуртка) (57 б).
15. Деноя Дмитра Сергійовича, учня 5-А класу Кам’янського НВК Ізмаїльського
району Одеської області (Керівник роботи: Деной Марина Михайлівна, вчитель
початкових класів) (54 б.). 
16.  Попазову  Таїсію  Іванівну,  ученицю  4  класу  Городненської  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів  Болградської  районної  ради  Одеської  області  (Керівники  роботи:
Гайдаржи О. Г., вчитель хімії; Попазова О.І., вчитель географії) (51 б.).
17.  Вихованців  гуртка  «Світ  навколо  нас»  (Кордюкова  Ангеліна,  Костенко
Маргарита, Вишневська Вікторія, Лагіш Валерія, Марищук Микола, Урсуленко
Світлана)  Первомайської  міської  станції  юних  натуралістів  Миколаївської
області (Керівник роботи: Костенко Інна Миколаївна, керівник гуртка) (50 б.).
18.  Луцая  Євгенія,  вихованця  гуртка  «Юні  садівники»  Будинку  дитячої  та
юнацької творчості «Центр розвитку дітей та молоді» Бердянської міської ради
Запорізької  області  (Керівник  роботи:  Печенєва  Інна  Анатоліївна,  керівник
гуртка) (50 б.).
19. Бровченка Максима, вихованця гуртка «Юні екологи-краєзнавці» Будинку
дитячої та юнацької творчості «Центр розвитку дітей та молоді» Бердянської
міської ради Запорізької області (Керівник роботи: Немченко Ганна Олексіївна,
керівник гуртка)      (50 б.).
20.  Жученко  Ольгу  Максимівну,  вихованку  гуртка  «Юний  еколог»
Великобілозерського  районного  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Запорізької області (Керівник роботи: Маловічко Віктор Олексійович, керівник
гуртка ) (58 б.).
21. Павелко Олександру, Задорожню Діану, учениць 7 класу Великобілозерської
ЗОШ І-ІІ ступенів №3 Запорізької області (Керівник роботи: Маловічко Віктор
Олексійович, вчитель біології) (58 б.).



22. Костенко Дарію, вихованку гуртка КПНЗ «Мала академія наук учнівської
молоді»,   ученицю  6  класу  КЗ  «Дніпроруденська  спеціалізована  школа  І-ІІІ
ступенів  «Світоч»  Василівської  районної  ради  Запорізької  області  (Керівник
роботи: Костенко Н.І., керівник гуртка) (53 б.). 
23.  Пан Анастасію,  вихованку гуртка  КПНЗ «Мала академія  наук  учнівської
молоді»,  ученицю  7  класу  КЗ  «Дніпроруденська  спеціалізована  школа  І-ІІІ
ступенів  «Світоч»  Василівської  районної  ради  Запорізької  області  (Керівник
роботи: Костенко Н.І., керівник гуртка) (52 б.).
24. Пенчука Євгена,  вихованця гуртка КПНЗ «Мала академія наук учнівської
молоді», учня 11 класу КЗ «Дніпроруденська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів
«Світоч»  Василівської  районної  ради  Запорізької  області  (Керівник  роботи:
Костенко Н.І., керівник гуртка)      (55 б.).
25. Корнієнко Катерину Євгенівну, ученицю 8 класу КЗ «Богданівська опорна
загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів»  Павлоградського  району
Дніпропетровської області (Керівник роботи: Топорова Тетяна Володимирівна,
вчитель біології) (58 б.).
26.  Сергієнко  Вікторію,  Лук’яненко  Єву,  вихованок  гуртка  «Флористика  та
фітодизайн  інтер’єру»  комунального  закладу  освіти  «Обласний  еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді» Дніпропетровської області
(Керівник роботи: Крикун Галина Віталіївна, керівник гуртків) (58 б.).
27. Коваль Софію Романівну, ученицю 6-Б класу Криворізької загальноосвітньої
школи №78, вихованку гуртка «Юні овочівники» комунального позашкільного
навчального  закладу  «Станція  юних  натуралістів  Тернівського  району»
Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської  області  (Керівник  роботи:
Здебська Катерина Григорівна) (56 б.).
28.  Довганюк Вікторію, Кучму Соломію, учениць 5-А класу Тернопільського
НВК  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  економічний  ліцей  №9  імені
Іванни Блажкевич»,  вихованців гуртка «Юні друзі  природи» Тернопільського
обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
(Керівник роботи: Батюх Наталія Григорівна, керівник гуртка) (51 б.).
29.  Козій  Анастасію,  Теле як  Ірину,  вихованців  гуртка  «Юні  рослинники»вв
Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді (Керівник роботи: Дулеба Уляна Василівна, керівник гуртка) (51 б.).
30.  Учнів  9-А  класу  (Білецька  Таміла,  Гудима  Лілія,  Бортник  Вікторія)
Тернопільської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №13  імені  Андрія  Юркевича,  вихованців
гуртка  «Юний  фермер»  Тернопільського  обласного  центру  еколого-
натуралістичної творчості  учнівської молоді (Керівник роботи: Федун Галина
Романівна, керівник гуртка) (55 б.).
31. Бойчук Владиславу, ученицю 8 класу Гуштинської загальноосвітньої школи
І-ІІ  ступенів  Скала  –  Подільської  о єднаної  територіальної  громадибв
Борщівського району Тернопільської  області  (Верига  Ганна Іванівна,  вчитель
української мови та літератури) (52 б.). 
32.  Скрозняк  Анастасію,  ученицю  5  класу  Троковицького  природничо-
екологічного ліцею Житомирської області (Керівник роботи: Донецька Тетяна
Миколаївна, вчитель біології та основ здоров’я) (55 б.).
33. Грушака Андрія, учня 5 класу комунальної установи Романівської районної
ради  «Опорний  навчальний  заклад  «Старочуднівськогутянський  заклад



загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів»  Житомирської  області  (Керівник
роботи: Вольнова Наталія Станіславівна, вчитель біології) (51 б.).
34. Стадник Діану, ученицю 3 класу Житомирського екологічного ліцею №24,
вихованку  гуртка  «Гончарство»  комунального  закладу  позашкільної  освіти
«Обласний  еколого-натуралістичний  центр»  Житомирської  обласної  ради
(Стадник Оксана Олександрівна, методист, керівник гуртків) (50 б.).
35. Балашову Віту, Винокурову Надію, учениць 6 класу комунальної установи
Романівської  районної  ради  «Опорний  навчальний  заклад
«Старочуднівськогутянський заклад загальної  середньої  освіти І-ІІІ  ступенів»
Житомирської  області  (Керівник  роботи:  Вольнова  Наталія  Станіславівна,
вчитель біології ) (50 б.).
36.  Багінську  Діану,  Гурського  Олександра,  учнів  10  класу  комунальної
установи  Романівської  районної  ради  «Опорний  навчальний  заклад
«Старочуднівськогутянський заклад загальної  середньої  освіти І-ІІІ  ступенів»
Житомирської  області  (Керівник  роботи:  Вольнова  Наталія  Станіславівна,
вчитель біології ) (50 б.).
37.Новицьку Єлизавету, ученицю 6-А класу Селянщинського спортивного ліцею
імені героїв АТО Олександра Голяченка та Дмитра Литвинчука Черняхівського
району Житомирської області (Керівник роботи: Новицька Тамара Дмитрівна,
вчитель) (57 б.).
38.  Павленка  Олександра,  учня  8-В  класу  НВК «Загальноосвітня  школа  №1
імені М.Д. Леонтовича - гімназія» Немирівської міської ради Вінницької області
(Павленко Т.А., вчитель біології та екології) (50 б.).
39. Упорову Діану, ученицю 9 класу НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІ ступенів» с. Кожанка
Оратівського району Вінницької  області  (Керівник роботи:  Мацібора Наталія
Григорівна, вчитель) (57 б.).
40. Марченко Вероніку, ученицю 8 класу Херсонського навчально – виховного
комплексу «ЗОШ ІІ ст.  - ЛЖЕП» Херсонської міської ради, вихованку секції
МАН міського наукового учнівського товариства «Логос» Херсонського Центру
дитячої  та  юнацької  творчості  (Керівники  роботи:  Козуб  Наталія  Марківна,
методист; Домарацька Світлана Іванівна, вчитель хімії) (55 б.).
41.  Учнівський  колектив  7-Б  класу  Херсонської  спеціалізованої  школи  І-ІІІ
ступенів  №  30  з  поглибленим  вивченням  предметів  природничо  –
математичного циклу та англійської мови Херсонської міської ради (Черненко
Світлана Євгенівна, вчитель біології) (58 б.).
42.  Вихованців  учнівського лісництва «Дубок»  (Дегай  Владислав,  Кравченко
Владислав,  Леонов  Назар)  комунального  позашкільного  навчального  закладу
«Голопристанський міський Центр дитячої та юнацької творчості» Херсонської
області  (Керівник  роботи:  Фемич  Наталя  Іванівна,  керівник  учнівського
лісництва) (51 б.).
43.  Флоряк  Вікторію,  ученицю 9-А класу  ЗОШ №24 м.  Чернівці,  вихованку
гуртка  «Юні  господарочки»  Чернівецького  обласного  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  (Керівники  роботи:  Кузьмінська
В.В., Флоряк І.В.) (50 б.).
44.  Олійник  Вікторію  Михайлівну,  ученицю  7  класу  Білоусівського  НВК
Сокирянського району Чернівецької області (Керівники роботи: Дорофей Марія
Семенівна, Романюк Василь Васильович) (54 б.). 



45. Онищенка Павла, учня 5 класу Роздольненської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів – ДНЗ Каховського району Херсонської області (Керівник роботи:
Харковська Н. П.)      (58 б.).

ІІІ. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  учасників
Всеукраїнської трудової акції «Дослідницький марафон»:

1.  Бруяку  Іванну  Олександрівну,  ученицю  9  класу  Заслуцького  НВК
«Загальноосвітня  школа  І-ІІ  ст.  -  ДНЗ»  Дубровицького  району  Рівненської
області (Керівник роботи: Бруяка Тетяна Василівна, вчитель біології) (49 б.).
2. Вихованців гуртка «Юні квітникарі» (Шевченко Сніжана, Безносова Дар’я,
Мусієнко Марія, Сердюк Дарина, Сова Альона) Ядутинської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Борзнянського  району  Чернігівської  області  (Керівник  роботи:  Набок  Ольга
Іванівна, керівник гуртка) (48 б.).
3. Пономарчука Павла, учня Краснопільського НВК «Дошкільний навчальний
заклад-загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів»  Уманської  районної  ради
Черкаської області.         (Керівник роботи: Костюк Любов Яківна) (45 б.).
4.  Вихованців  гуртка  «Юні  друзі  природи»  «Шполянський  центр  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Черкаської  області  (  Керівник
роботи: Олійник Наталія Володимирівна, керівник гуртка) (45 б.).
5. Вихованців гуртка «Юний еколог» Вацівської ЗОШ І-ІІ ступенів імені Володі
Тюріна  Полтавської  області  (Керівник  роботи:  Садомець  Людмила  Юріївна,
вчитель біології та  хімії) (45 б.). 
6. Сем’янів Аліну, ученицю 7-А класу ЗОШ №3 м. Калуша, вихованку гуртка
«Юні  натуралісти»  Центру  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді
Калуської  міської  ради  Івано-Франківської  області  (Керівник  роботи:  Люта
Зоряна Степанівна, керівник гуртка) (44 б.). 
7. Загурську Олександру, ученицю 9 класу опорного закладу «Окнянська ЗОШ
І-ІІІ  ступенів»,  вихованку  гуртка  «Гільйошування»  Окнянського  будинку
дитячої  та  юнацької  творчості  Одеської  області  (Керівник  роботи:  Сербін
Світлана Вікторівна, керівник гуртка) (45 б.). 
8.  Бочева  Кирила,  учня  3-А  класу  Кам’янського  НВК  Ізмаїльського  району
Одеської  області  (Керівник  роботи:  Чепой  Світлана  Вікторівна,  вчитель
початкових класів) (45 б.).
9.  Цуркана  Анатолія,  учня  6  класу  Калаглійської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Овідіопольського  району  Одеської  області  (Керівник  роботи:  Цуркан  Інна
Іванівна) (45 б.). 
10.  Брагінцева  Гліба,  Янакова  Олександра,  вихованців  гуртка  «Юні  екологи-
краєзнавці» Будинку дитячої та юнацької творчості «Центр розвитку дітей та
молоді»  Бердянської  міської  ради  Запорізької  області  (Керівник  роботи:
Немченко Ганна Олексіївна, керівник гуртка) (48 б.). 
11.  Мазурик  Софію,  Скалія  Ростислава,  вихованців  гуртка  «Рідний  край»
Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді  (Керівник  роботи:  Березіцька  Мирослава  Мирославівна,  керівник
гуртка) (46 б.).



12. Учнів 4 класу Високопічської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Житомирського району
Житомирської  області  (Керівник  роботи:  Макуріна  Юлія  Борисівна,  вчитель)
(45 б.).
13. Боярова Артема, учня 8-А класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №26
м. Житомира (Керівник роботи: Пацева Галина Петрівна, вчитель біології) (46
б.). 
14. Мазурчак Діану, ученицю 7-Є класу комунального закладу «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ст. №26 Вінницької міської ради», вихованку гуртка «Подорож у світ
рослин»  Вінницької  обласної  станції  юних  натуралістів  (Керівник  роботи:
Цибух Оксана Василівна, керівник гуртка) (45 б.).
15. Олійника Артема, учня 7 класу Михайлівської ЗШ І-ІІ ступенів, вихованця
гуртка  «Юні  знавці  хімії»  Тульчинської  міської  станції  юних  натуралістів
Вінницької  області  (Керівник  роботи:  Українець  Олена  В’ячеславівна,
методист) (47 б.).

ІV.  Адміністрація  Національного  еколого-натуралістичного  центру
Міністерства  освіти  і  науки  України  висловлює  подяку  начальникам
департаментів  (управлінь)  освіти  і  науки  обласних  державних
адміністрацій,  керівникам  закладів  загальної  середньої  та  позашкільної
освіти  за  здійснення  організаційних  заходів  щодо  проведення
Всеукраїнської трудової акції «Дослідницький марафон». 

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


