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«15» квітня 2015 р. № 26

Про підведення підсумків Всеукраїнської
трудової акції «Дослідницький марафон» у 2014 році

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 23.02.06 № 1/9 –
117 «Про запровадження трудових акцій суспільно корисної роботи «Турбота
молоді  –  тобі,  Україно!»,  а  також  згідно  з  Планом  всеукраїнських  та
міжнародних  очно-заочних  масових  заходів  з  учнівською  та  студентською
молоддю  Міністерства  освіти  і  науки  України,  протягом  2014  року
Національним  еколого-натуралістичним  центром  учнівської  молоді
Міністерства  освіти  і  науки  проводилась  трудова  акція  «Дослідницький
марафон»,  метою  якої  є  сприяння  розвитку  дослідницької  роботи  в
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України та виявлення і
розповсюдження  кращого  досвіду,  традицій,  нових  напрямів  в  організації
роботи на навчально-дослідних земельних ділянках,  розвиток мережі гуртків
сільськогосподарського напряму. 

В  акції  брали  участь  представники  з  20  областей  України:  Вінницької,
Волинської,  Дніпропетровської,  Житомирської,  Закарпатської,  Запорізької,
Івано-Франківської,  Кіровоградської,  Львівської,  Миколаївської,  Одеської,
Полтавської,  Рівненської,  Сумської,  Тернопільської,  Херсонської,
Хмельницької, Чернігівської, Черкаської, Чернівецької.

Проведення акції активізувало роботу по відновленню навчально-дослідних
земельних ділянок, в багатьох навчальних закладах відродило кращі традиції
дослідництва  і  натуралістичної  роботи,  сприяло  трудовому  і  екологічному
вихованню,  спонукало  школярів  до  конкретних  справ,  спрямованих  на
поглиблене вивчення навколишнього середовища.

Відповідно до підсумкового рішення журі акції

НАКАЗУЮ:
I. Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного

центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України переможців
акції  «Дослідницький марафон»  за  високий  рівень  виконання  дослідни-
цьких і практичних робіт в галузі сільського господарства:

1. Вихованців гуртка «Основи біохімії» Вінницької  обласної  станції  юних
натуралістів;



2. Вихованців гуртка «Юні овочівники» Вінницької обласної станції юних
натуралістів;

3. Петровську Анастасію, ученицю 9-А класу Вендичанської середньої зага-
льноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, гімназії Могилів-Подільського району
Вінницької області;

4. Учнівську ланку навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» с.  Томашпіль Хмільни-
цького району Вінницької області;

5. Вихованців гуртка «Юні овочівники» Ковельської станції юних натуралі-
стів Волинської області;

6. Жаркова Олександра, учня 10 класу комунального закладу «Луцький на-
вчально-виховний комплекс загальноосвітня школа  І-ІІ  ступенів  № 7 –
природничий ліцей»;

7. Вихованців гуртка «Юні рослинники» еколого-натуралістичного відділу
Нововолинського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Волинської
області;

8. Кратік Ангеліну, ученицю 9 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
с. Мстишин Луцького району Волинської області;

9. Кузьміна Данила, учня 7 класу Криворізької спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів № 71 Криворізької міської ради Дніпропетровської області;

10. Покусу Діану, ученицю 8 класу середньої загальноосвітньої школи № 76
м. Дніпропетровська;

11. Онищенко Ярославу, ученицю  9  класу  Ковпаківської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Магдалинівського району Дніпропетровської області,
вихованку  гуртка  «Рослинники-ботаніки»  Магдалинівської  районної
станції юних натуралістів Дніпропетровської області;

12. Водяницького Дмитра,  учня  10  класу  Карабинівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Павлоградського району Дніпропетровської області;

13. Кузьменка Іллю, учня 8 класу Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 76, вихованця гуртка «Юні овочівники» комунального поза-
шкільного навчального закладу Станція юних натуралістів 
м. Кривого Рогу Дніпропетровської області;

14. Вихованців  гуртка  «Основи  біології»  Житомирської  районної  станції
юних натуралістів Житомирського району Житомирської області;

15. Чараєву  Каріну,  вихованку  гуртка  «Юні  садівники»  Закарпатського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

16. Вихованців  Мелітопольського центру еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Запорізької області;

17. Малієнка  Ігоря,  учня  11  класу  Андріївської  спеціалізованої  різно-
профільної школи І-ІІІ ступенів Бердянського району Запорізької області;

18. Васильків Марту, вихованку гуртка «Юні овочівники» Івано-Франківської
міської дитячої екологічної станції;



19. Барчук  Уляну,  ученицю  4  гімназійного  класу  навчально-виховного
комплексу «Школа-гімназія № 3» м. Івано-Франківська, вихованку гуртка
«Екологи» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції;

20. Романюк Мар’яну, вихованку гуртка «Юні квітникарі» Городенківської ра-
йонної станції юних натуралістів Городенківського району Івано-Франкі-
вської області;

21. Томенчук Оксану, ученицю 9 класу Ценявської загальноосвітньої школи І-
ІІ ступенів Коломийського району Івано-Франківської області; 

22. Стром Вікторію, ученицю 8 класу навчально-виховного комбінату «Звени-
городський  загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІІ  ступенів  –  до-
шкільний навчальний заклад» м. Олександрії Кіровоградської області;

23. Вихованців  гуртка «Дендрологія  з  основами озеленення» комунального
закладу  «Львівський обласний центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді»;

24. Вихованців гуртка «Юні овочівники» Станції юних натуралістів 
м. Борислава Львівської області;

25. Вихованців гуртків Миколаївської міської станції юних натуралістів;
26. Вихованців гуртка «Юні виноградарі» Миколаївського районного Будинку

творчості учнів Радсадівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ми-
колаївської області;

27. Крівенка Андрія, учня 11-А класу Одеської спеціалізованої школи № 117
І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області;

28. Абабіну Ганну, вихованку гуртка  «Основи біології»,  ученицю 10 класу
Калаглійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Овідіопольського ра-
йонного Будинку дитячої та юнацької творчості Одеської області;

29. Якоб  Деніс,  ученицю  11  класу  Озернянської  загальноосвітньої  школи
Одеської області;

30. Членів  дослідницької  групи  «Юні  овочівники»  Котелевської  районної
станції  юних  натуралістів  смт  Котельва  Котелевського  району  Полта-
вської області;

31. Учнів Вацівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів імені Володі Тюрі-
на  Полтавського району Полтавської області;

32. Членів гуртка квітникарів «Лілея» Миргородського еколого-натуралісти-
чного центру учнівської молоді Полтавської області;

33. Учнів Градизької гімназії імені Героя України Олександра Білаша Глоби-
нської районної ради Полтавської області;

34. Сторожук Олександру, вихованку гуртка «Юні овочівники» комунального
закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради, ученицю
5  класу  Рівненської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  16  Рі-
вненської міської ради;

35. Кашталян  Оксану,  ученицю  10  класу  Колоденської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Рівненського району  Рівненської області;



36. Чабан Катерину, вихованку гуртка «Юні друзі природи» Костопільського
будинку школярів та юнацтва Костопільської районної ради Рівненської
області;

37. Членів  гуртка  «Юні  овочівники» Великоолексинської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Рівненського району Рівненської області;

38. Членів  учнівського  товариства  «Зубр»  комунального  закладу  «Бугри-
нський навчально-виховний комплекс: дошкільний навчальний заклад –
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – агротехнічний ліцей» Гощанського
району Рівненської області;

39. Вихованців гуртка «Любителі сукулентних рослин» комунального закладу
Сумської міської ради - Сумський міський центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді;

40. Патлах Інну, вихованку гуртка «Знавці лікарських рослин» Шосткинської
міської станції юних натуралістів Сумської області;

41. Вихованців гуртка «Юні екологи» Білопільського центру дитячої та юна-
цької творчості  Білопільського району Сумської області;

42. Вихованців  гуртка  «Екологічний  дизайн»  Тернопільського  обласного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

43. Вихованців  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн»  Бережанського  центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, учнів Бережанської
спеціалізованої школи-інтернату Тернопільської області; 

44. Власенка Василя,  вихованця гуртка «Юні квітникарі» Голопристанської
районної  станції  юних  натуралістів,  учня  9  класу  Малокардашинської
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Голопристанського  району  Хе-
рсонської області;

45. Мінчеву Олександру, ученицю 10 класу Херсонської спеціалізованої зага-
льноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  12  з  поглибленим  вивченням
французької мови Херсонської міської ради;

46. Вітковську  Валерію,  ученицю  10  класу  Тавричанського  навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад» Каховського району Херсонської області;

47. Марушкіну Дар’ю, ученицю 8 класу Херсонської спеціалізованої школи І-
ІІІ ступенів № 31 з поглибленим вивченням історії, права та іноземних
мов Херсонської  міської  ради,  вихованку гуртка  «Узагальнюючий курс
біології» комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді» Херсонської обласної ради;

48. Вихованців Славутського еколого-натуралістичного центру Хмельницької
області;

49. Лакізу Марію, вихованку гуртка «Квіткове аранжування» Шепетівського
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Хмельницької області;



50. Вихованців  гуртка  «Юні  квітникарі»  Новгород-Сіверської  станції  юних
натуралістів Чернігівської області;

51. Вихованців  гуртка  «Юний  натураліст»  Хоробрицької  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Городнянського району Чернігівської області;

52. Гаврилову  Вікторію,  вихованку  клубу  «Зелена  планета»   Уманського
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Черкаської області;

53. Коберник Інну, ученицю Жашківської  спеціалізованої  школи № 1 з  по-
глибленим  вивченням  окремих  предметів  Жашківської  районної  ради
Черкаської області;

54. Учнів  8  класу  Веселохутірського  навчально-виховного  комплексу  «До-
шкільний  навчальний  заклад  –  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»
Чорнобаєвської районної ради Черкаської області;

55. Гривул Настасію,  ученицю 9  класу  Василівського навчально-виховного
комплексу Заставнівського району Чернівецької області;

56. Вихованців гуртка «Господарочка» комунального закладу «Чернівецький
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»;

57. Графінчук  Аліну, ученицю 8  класу Білоусівського навчально-виховного
комплексу Сокирнянського району Чернівецької області.

ІІ.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України учасників
акції «Дослідницький марафон»:
1. Поперечну  Анастасію,  ученицю  7  класу  Кинашівської  загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів Тульчинського району Вінницької області;
2. Кравчука  Володимира,  Гуменюка  Євгена,  учнів  навчально-виховного

комплексу  «Загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІІ  ступенів  –  до-
шкільний навчальний заклад» с. Сьомаки Хмільницького району Вінни-
цької області;

3. Кучер Людмилу, ученицю 8 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.
Чагів Оратівського району Вінницької області;

4. Пігурнову Марію, ученицю 8 класу комунального закладу «Новомиколаї-
вська  середня  загальноосвітня  школа  №  1  І-ІІІ  ступенів»  Верхньодні-
провської районної ради Дніпропетровської області;

5. Гавриленко Альону, ученицю Цибульківської загальноосвітньої школи І-ІІ
ступенів Царичанського району Дніпропетровської області;

6. Грек  Марію,  вихованку  гуртка  «Юні  овочівники»  комунального  закладу
«Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Дні-
пропетровського району» Дніпропетровської області;

7. Колектив вихованців гуртка «Юні овочівники» комунального позашкільно-
го навчального закладу «Станція юних натуралістів» Тернівського району
м. Кривого Рогу;



8. Бондаренка Кирила, учня 6 класу комунального закладу освіти «Середня
загальноосвітня  школа  №  76»  Дніпропетровської  міської  ради  Дні-
пропетровської  області,  вихованця  комунального  закладу  освіти
«Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді» 
м. Дніпропетровська;

9. Учнів Оліївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Житомирського ра-
йону Житомирської області;

10.Давидюк Юлію, ученицю 6-А класу Овруцької загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 1 ім. Яна Налєпки (Рєпкіна) Житомирської області;

11.Рзаєва Руслана, учня 10 класу Коростишівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 1 імені Г. І. Шелушкова Коростишівського району Житоми-
рської області;

12. Рудницького  Миколу,  учня  10  класу  Олевської  гімназії  Житомирської
області;

13. Учнів 9 класу Великом’ятівської загальноосвітньої школи І-ІІІ  ступенів
Виноградівського району Закарпатської області;

14. Лоскій  Кристину, ученицю 10  класу Сторожинецької  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Ужгородського району Закарпатської області;

15. Вихованців  гуртка  «Юні  екологи»  Енергодарської  багатопрофільної
гімназії «Гармонія» Запорізької області;

16. Сороку Оксану, ученицю 9 класу, вихованку гуртка «Юний дослідник»
Дніпроруденської  спеціалізованої школи І-ІІІ  ступенів «Світоч» Василі-
вського району Запорізької області;

17. Литвин Олександру, ученицю 7-Б класу  навчально-виховного комплексу
№ 5 м. Енергодара Запорізької області;

18. Монахова  Максима,  учня  10  класу Костянтинівського  районного  НВО
«Гімназія - Мала академія наук № 1 «Таврія» Мелітопольської районної
ради Запорізької області; 

19. Зайцеву Поліну, ученицю 4-А класу Бердянської багатопрофільної гімназії
№ 2 Бердянської міської ради Запорізької області, вихованку гуртка «Юні
екологи» Станції юних натуралістів відділу освіти виконавчого комітету
Бердянської міської ради Запорізької області;

20. Дудар Софію, ученицю 3-А класу Івано-Франківської загальноосвітньої
школи  №  15,  вихованку  гуртка  «Юні  овочівники»  Івано-Франківської
міської дитячої екологічної станції;

21. Пилипіва Миколу, учня 3 – Б класу Івано-Франківської загальноосвітньої
школи І ступеня № 26;

22. Подільську  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Юні  екологи»  еколого-
натуралістичного відділу Калуського центру науково-технічної творчості
учнівської молоді Івано-Франківської області;

23. Чомборан Оксану, ученицю 9 класу Глушківського навчально-виховного
комплексу Городенківської районної ради Івано-Франківської області;



24. Олексин  Олександру,  вихованку  гуртка  «Основи  біології»  Богородча-
нського районного центру еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді Івано-Франківської області;

25. Кріпак Богдану, вихованку гуртка «Основи біології» Богородчанського ра-
йонного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Івано-Франківської області;

26. Дутчик  Валентину,  ученицю  8  класу  Калуського  навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  10  –  ліцей»,  ви-
хованку  гуртка  «Юні  екологи»  Калуського  центру  науково-технічної
творчості учнівської молоді  Івано-Франківської області;

27. Крицьку Марію, ученицю 9 класу Марківської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Богородчанського району Івано-Франківської області;

28. Шпаргалу Анастасію, вихованку гуртка «Юні квітникарі» Коломийського
навчально-виробничого центру творчості учнівської молоді Івано-Франкі-
вської області;

29. Вихованців гуртка «Юні друзі природи середнього шкільного віку» Над-
двірнянського районного еколого-натуралістичного центру для  дітей  та
юнацтва  Івано-Франківської  області,  учнів  8  класу  Парищенської  зага-
льноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Надвірнянського району Івано-Франкі-
вської області; 

30. Круп’як  Вікторію,  ученицю 8  класу, Нейлюк  Марту, ученицю 9  класу
Ісаківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів  –  дошкільний навчальний  заклад»  Тлумацького району Івано-
Франківської області;

31. Вихованців екологічного гуртка Яблунівського центру дитячої творчості
Косівського району Івано-Франківської області;

32. Вислюк Марію, ученицю 8 класу Горохолинської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Богородчанської районної ради Івано-Франківської області;

33. Скляр Ганну, ученицю 9 класу Петрівської  загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Петрівської районної ради Кіровоградської області;

34.  Учнівський колектив Василівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Долинської районної державної адміністрації Кіровоградської області;

35. Учнів 7 класу Сулимівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Жовкі-
вського району Львівської області;

36. Вихованців  гуртка  «Юні  друзі  природи»  Дрогобицького  регіонального
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Львівської області;

37. Вихованців  гуртка  «Юні-квітникарі-аранжувальники»  комунального
закладу Львівської  обласної  ради «Львівський обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»;

38. Учнів 9 класу Сулимівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Жовкі-
вського району Львівської області;



39. Хоменко Альбіну, вихованку гуртка «Юні друзі природи» Кременчуцького
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Полтавської області;

40. Учнів Градизької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Глобинської
районної ради Полтавської області;

41. Шмигельську Інну, вихованку гуртка «Юні друзі природи» Костопільсько-
го  будинку  школярів  та  юнацтва  Костопільської  районної  ради  Рі-
вненської області;

42. Петришин Тетяну, Остапишин Вікторію, вихованок гуртка «Юні охоронці
природи»  Тернопільського  обласного  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді;

43. Пішеніна Володимира, учня Строганівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Чаплинського району Херсонської області;

44. Федорова Єгора,  учня  спеціалізованої  школи І-ІІІ  ступенів  № 30 з  по-
глибленим  вивченням  предметів  природничо-математичного  циклу  та
англійської мови Херсонської міської ради, вихованця секції МАН «Бота-
ніка та агрономія»  Херсонського центру дитячої та юнацької творчості;

45. Вихованців гуртка «Лікарські рослини» Шепетівського міського центру
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Хмельницької
області;

46. Вихованців  гуртка  «Юні  квітникарі»  Ядутинської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Борзнянського району Чернігівської області;

47. Вихованців  гуртка  «Природолюби»  Кинашівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Борзнянського районної ради Чернігівської області;

48. Малаховського  Ярослава,  вихованця  гуртка  «Юні  акваріумісти»
Черкаського обласного центру роботи з обдарованими дітьми Черкаської
обласної ради Черкаської області;

49. Вихованців  гуртка  «Юний  орнітолог»  Черкаського  обласного  центру
роботи  з  обдарованими  дітьми  Черкаської  обласної  ради  Черкаської
області.

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

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


