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НАКАЗ
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Про підведення підсумків Всеукраїнської
трудової акції «Дослідницький марафон» у 2015 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 2015 року Національним еколого-натуралістичним
центром учнівської молоді Міністерства освіти і науки України 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 20 областей України: Вінницької, Волинської,
Дніпропетровської,  Житомирської,  Закарпатської,  Запорізької,  Івано-Франківської,
Кіровоградської,  Львівської,  Миколаївської,  Одеської,  Полтавської,  Рівненської,
Сумської,  Тернопільської,  Херсонської,  Хмельницької,  Черкаської,  Чернігівської,
Чернівецької.

Проведення  акції  активізувало  роботу  з відновлення навчально-дослідних
земельних  ділянок,  в  багатьох  навчальних  закладах  відродило  кращі  традиції
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:

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

1. Тотушко Софію, ученицю 9-А класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.
Липини Луцького району Волинської області;

2. Мохонько Ксенію, ученицю 11 класу Глодоської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Новоукраїнського району Кіровоградської області;

3. Вихованців  Первомайської  міської  станції  юних натуралістів  Миколаївської
області;

4. Грек  Ольгу,  ученицю  10  класу  комунального  закладу  «Кіровська  середня
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів” Дніпропетровського  району
Дніпропетровської  області, вихованку комунального закладу «Центр еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Дніпропетровського  району
Дніпропетровської області;



5. Чепой Марію, ученицю 10 класу Утконосівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Ізмаїльської районної ради Одеської області;

6. Вихованців  Кременчуцького  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді Кременчуцької міської ради Полтавської області;

7. Бухонську  Ярославу,  вихованку  гуртка  «Основи  агрохімії»   Національного
еколого-натуралістичного  центру учнівської молоді.

за зайняте ІІ місце:
1. Демчук  Ольгу,  вихованку  клубу  любителів  лікарських  рослин

«Любисток» Вінницької обласної станції юних натуралістів;
2. Власюк  Олександру,  ученицю  10  класу  комунального  закладу

«Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №
7 – природничий ліцей» Луцької міської ради Волинської області;

3. Ковцуняк  Вікторію,  ученицю  6  класу  середньої  загальноосвітньої
школи  №  76  м.  Дніпропетровськ,  вихованку  гуртка  комунального  закладу
освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді»
Дніпропетровської області;

4. Вісяник Альону, ученицю 9 класу районного комунального закладу
освіти  «Володимирівська  середня  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»
Межівського району Дніпропетровської області;

5. Сороку  Владислава,  учня  10  класу  комунального  закладу
«Дніпроруденська  спеціалізована  школа  І-ІІІ  ступенів  «Світоч»  Василівської
районної ради Запорізької області;

6. Васильків Марту, ученицю 10 класу загальноосвітньої школи № 16
м. Івано-Франківська, вихованку гуртка «Аматори зеленої архітектури» Івано-
Франківської міської  дитячої екологічної  станції;

7. Захарченко  Дар’ю,  вихованку  гуртка  «Юні  ботаніки»  Котовської
міської станції юних натуралістів Одеської області;

8. Вихованців  гуртка  «Лікарські  рослини»  Полтавського  обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

9. Дзюбук  Ольгу,  вихованку  гуртка  «Рослинники»  комунального
закладу  «Станція  юних натуралістів»  Рівненської  обласної  ради,  ученицю 6
класу  Рівненської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  №  16  Рівненської
міської ради;

10. Членів  учнівського  фермерського  господарства  Бугринського  НВК
Гощанського району Рівненської області;

11. Третьякова  Олега,  учня  11-Б  класу  Херсонської  загальноосвітньої
школи № 47, вихованця гуртка «Юний медик» комунального закладу «Центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Херсонської  обласної
ради;

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

13. Лубського Андрія,  учня 11 класу  Спеціалізованої  школи №2 імені
Дмитра Карбишева з поглибленим вивченням предметів природничого циклу
Подільського району міста Києва;

за зайняте ІІІ місце:
1. Підгрушну Марину, ученицю 8-А класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

№ 3 м. Жмеринки Жмеринської міської ради Вінницької області;
2. Шаповал  Дар’ю,  вихованку  гуртка  Вінницької  обласної  станції  юних



натуралістів;
3. Учнівський  колектив  Печерської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів

Тульчинського району Вінницької області, вихованців гуртків «Конструювання
малогабаритної  техніки»  та  «Юні  овочівники»  Тульчинської  станції  юних
натуралістів Вінницької області;

4. Дмитроцу Романа, учня 7-А класу комунального закладу «Луцький навчально-
виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ  ступенів № 7 – природничий
ліцей» Волинської області;

5. Мацюк  Валерію,  ученицю  9  класу  комунального  закладу  «В’язівоцька
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Павлоградського  району
Дніпропетровської області;

6. Вихованців гуртка «Юні рослинники» Озадівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Бердичівської районної ради Житомирської області;

7. Вихованців  гуртка  «Юні  садівники»  Закарпатського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді;

8. Прусак  Лідію,  ученицю  10  класу  загальноосвітньої  школи  №  16  м.  Івано-
Франківська, вихованку гуртка «Юні натуралісти» Івано-Франківської міської
дитячої екологічної станції;

9. Деркачева Віталія, учня 10-Б класу загальноосвітньої школи № 21 
м. Івано-Франківська, вихованця гуртка «Аматори зеленої архітектури» Івано-
Франківської міської дитячої екологічної станції;

10.Пилипіва  Іллю,  учня  3-А  класу  загальноосвітньої  школи  №  26  м.  Івано-
Франківська, вихованця гуртка «Юні кактусоводи» Івано-Франківської міської
дитячої екологічної станції;

11.Вихованців  гуртка  «Юні  фенологи»  Станції  юних  натуралістів  м.  Борислава
Львівської області;

12.Вихованців гуртка «Саду мого дивосвіт» Станції юних натуралістів 
м. Борислава Львівської області;

13.Коротича  Дениса,  вихованця гуртка «Саду  мого дивосвіт»  районного центру
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Арцизького  району
Одеської області;

14.Мітєву Марію, ученицю 10 класу Виноградівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Арцизького району Одеської області;

15.Екологічний загін «Юні квітникарі» Білецького навчально-виховного комплексу
Кременчуцької районної державної адміністрації Полтавської області;

16.Бобровську  Аліну,  вихованку  гуртка  «Рослинники»  комунального  закладу
«Станція юних натуралістів», ученицю 5 класу Колоденської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Рівненського району Рівненської області;

17.Дубич  Яну,  ученицю  7  класу  Дроздівського  навчально-виховного  комплексу
«Дошкільний  навчальний  заклад  –  загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів»
Гощанського району Рівненської області;

18.Мандрик Юлію, ученицю 5 класу Рівненського навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей», вихованку гуртка «Рослинники»
комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;

19.Грабчак  Кристину,  Сітало  Емілію,  вихованок  гуртка  «Декоративне
квітникарство»  комунального  закладу  Сумської  міської  ради  –  Сумський
міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

20.Сиволап Ірину, ученицю 11 класу Уланівського навчально-виховного комплексу:
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів,  дошкільний  навчальний  заклад
«Джерельце» Глухівської районної ради Сумської області;

21.Волянську  Дарину,  Капляр  Олену,  вихованок  гуртка  «Юні  овочівники»
Тернопільського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості



учнівської молоді, учениць 5-Б класу загальноосвітньої школи № 17 
м. Тернополя;

22.Андрійчук Анну, ученицю 10 класу загальноосвітньої школи № 30 
м.  Херсона,  вихованку  Херсонського Центру дитячої  та  юнацької  творчості
Херсонської міської ради;

23.Клименко Сніжану, ученицю  Малокопанівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів  Голопристанського  району  Херсонської  області,  вихованку  гуртка
«Юні  лісівники-дендрологи»  Голопристанської  районної  станції  юних
натуралістів Голопристанської районної ради Херсонської області;

24.Яринчину Вікторію,  вихованку гуртка  «Фітотерапія»  Шепетівського міського
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

25.Кушкову  Анну,  ученицю  9  класу  Макіївської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів Смілянської районної ради Черкаської області;

26.Верстюк Анастасію, ученицю 7 класу Вікнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Заставнівського району Чернівецкої області;

27.Микичук Ольгу, ученицю 6-Б класу гімназії № 5 м. Чернівці, вихованку гуртка
«Юні господарочки» Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді;

28.Куделько Ірину, ученицю 7 класу Старововчинецького ліцею Старововчинецької
сільської  ради  Глибоцького  району  Чернівецької  області,  вихованку  гуртка
«Юні  рослинники»  комунального  закладу  «Глибоцький  будинок  творчості
дітей та юнацтва» Чернівецької області;

29.Вихованців  творчого  учнівського  об’єднання  «Паросток»  Бобровицької
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  2  Бобровицької  районної  ради
Чернігівської області;

30.Кошман  Вікторію,  ученицю 9  класу  Заплавської  середньої  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Магдалинівського району Дніпропетровської області;

31.Медведєву  Дар’ю,  ученицю  10  класу  Зорянського  навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний
заклад» Томаківської районної ради Дніпропетровської області.

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

ступенів  Тульчинської районної  ради  Вінницької  області,  вихованку  гуртка
«Юні рослинники» Тульчинської районної станції юних натуралістів Вінницької
області;

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

3. Швець Тетяну, вихованку гуртка «Екопогляд» Вінницької обласної станції юних
натуралістів;

4. Приходько  Наталію,  ученицю  11  класу  Криничанської  середньої
загальноосвітньої  школи  №  1  Дніпропетровської  області,  вихованку
Криничанського Центру учнівської молоді Дніпропетровської області;

5. Поліщук Вікторію, ученицю 9 класу комунального закладу освіти «Жданівська
середня  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  Солонянської  районної  ради
Дніпропетровської  області»,  вихованку  гуртка  юних  квітникарів  «Паросток»
Солонянського  районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Дніпропетровської області;

6. Бондаренка  Кирила,  учня  7  класу  комунального  закладу  освіти  “Середня
загальноосвітня школа № 76” м.  Дніпропетровська,  вихованця  комунального



закладу освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр» Дніпропетровської
області;

7. Кузьменка Даниїла, учня 10 класу комунального закладу освіти «Спеціалізована
школа № 67 еколого-економічного профілю» Дніпропетровської міської ради;

8. Учнівський колектив 6 класу Крилівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Ружинського району Житомирської області;

9. Кравчук Крістіну, ученицю 4 класу Старомайданської загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів Червоноармійського району Житомирської області;

10. Учнівський колектив 10-В класу Житомирського екологічного ліцею 
№ 24, членів клубу «Екос»;

11.Данилюка Назара,  учня 4 класу Миропільської  гімназії  Романівського району
Житомирської області;

12.Кучерука Костянтина, учня 4-Б класу середньої загальноосвітньої школи № 17
м.  Бердичева,  вихованця  гуртка  «Юні  екологи  та  краєзнавці»  Центру
позашкільної  освіти  імені О.  Разумкова  відділення  еколого-натуралістичного
напряму м. Бердичева Житомирської області;

13.Учнівський  колектив  Чорнорудської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Ружинського району Житомирської області;

14.Мазур Богдану, ученицю 11 класу Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 8 Закарпатської області;

15.Балабу Андрія, вихованця гуртка «Юні овочівники» Бердянської станції юних
натуралістів  відділу  освіти  виконавчого  комітету  Бердянської  міської  ради
Запорізької області;

16.Стоянову Вероніку, ученицю 9 класу комунального закладу «Дніпрорудненська
спеціалізована  школа  І-ІІІ  ступенів  «Світоч»  Василівської  районної   ради
Запорізької області;

17.Сороку Владислава,  учня  10  класу  комунального закладу  «Дніпрорудненська
спеціалізована  школа  І-ІІІ  ступенів  «Світоч»  Василівської  районної   ради
Запорізької області;

18.Пилипіва  Миколу,  учня  4-Б  класу  загальноосвітньої  школи  №  26  м.  Івано-
Франківська,  вихованця гуртка «Юні натуралісти» Івано-Франківської  міської
дитячої екологічної станції;

19.Подільську  Анастасію,  ученицю  9  класу  Калуського  навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  10  –  ліцей»,  вихованку
гуртка «Юні екологи» Центру науково-технічної творчості учнівської молоді м.
Калуша Івано-Франківської області;

20.Гловлюк  Тетяну,  ученицю  7-Б  класу  Бабченського  навчально-виховного
комплексу  Богородчанської  районної  ради  Івано-Франківської  області,
вихованку  гуртка  «Основи  біології»  Богородчанського  районного  центру
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Івано-Франківської
області;

21.Регуш Віталію, ученицю 6 класу Глушківського навчально-виховного комплексу
Городенківської районної ради Івано-Франківської області;

22.Вихованців  гуртка  «Юні  квітникарі»  Коломийського  навчально-виробничого
центру  творчості  учнівської  молоді  Івано-Франківської  області,  учнів
Коломийського  навчально-виховного  комплексу  №  9  «Школа  -  природничо-
математичний ліцей» Івано-Франківської області;

23.Дутку  Богдана,  учня  3  класу  Копачинського  навчально-виховного  комплексу
«Загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад»
Городенківської  районної  ради  Івано-Франківської  області,  вихованця  гуртка
«Юні  квітникарі»  Городенківської  районної  станції  юних натуралістів  Івано-



Франківської області;
24.Кузів  Христину,  вихованку  гуртка  «Друзі  природи»  Дрогобицького

регіонального  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Дрогобицького району Львівської області;

25.Кухту  Вікторію,  вихованку  гуртка  «Друзі  природи»  Дрогобицького
регіонального  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Дрогобицького району Львівської області;

26.Учнівський  колектив  Сулимівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів
Жовківського району Львівської області;

27.Баляс Юлію, вихованку гуртка «Юні квітникарі-аранжувальники» комунального
закладу  Львівської  обласної  ради  «Львівський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»;

28.Вихованців  гуртка  «Юні  друзі  природи»  комунального  закладу  «Центр
позашкільної освіти» м. Самбора Львівської області;

29.Гаврилишин  Світлану,  ученицю  8  класу  Малаївського  аграрного  ліцею
Красноокнянського району Одеської області;

30.Фудулакі  Валентина,  учня  6-Б  класу  Арцизського  навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  4  –  ліцей»  Арцизької
районної ради Одеської області;

31.Сірохман  Ангеліну,  ученицю  6  класу  Плоцької  загальноосвітньої  школи  І-ІІ
ступенів Арцизького району Одеської області;

32.Вихованців гуртка «Юні натуралісти» Березівського районного центру дитячої
та юнацької творчості Одеської області;

33.Лещенко  Ліну,  Завгородню Марію,  учениць  8  класу  Староцаричанської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Білгород-Дністровського  району
Одеської області;

34.Вихованців  гуртка  «Юні  овочівники»  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді;

35.Вихованців  гуртка  «Юний  натураліст»  Тростянецького  навчально-виховного
комплексу Полтавської районної державної адміністрації Полтавської області;

36.Вихованців  гуртка  «Фітодизайн  з  основами  художньої  майстерності»
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

37.Грановську  Тамару,  ученицю  9  класу  Староносовицької  загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів Дубенського району Рівненської області;

38.Вихованців  гуртка  «Юні  овочівники»  Шосткинської  міської  ради  Сумської
області;

39.Лисенко  Євгенію,  вихованку  гуртка  «Юні  охоронці  природи»  Охтирського
міського центру позашкільної освіти – Малої академії наук учнівської молоді
Сумської області;

40.Навасардяна  Артура,  учня  5  класу  Тернопільського  навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  медичний  ліцей  №  15»,
вихованця гуртка «Основи кімнатного квітництва» Тернопільського обласного
центру;

41.Вихованців  гуртка  «Юні  рослинники»  Тернопільського  обласного  центру
еколого-натуралістичної творчості;

42.Кучерук Катерину, ученицю 10 класу Шепетівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 6 Хмельницької області;

43.Нікончук  Олену,  вихованку  гуртка  «Фітотерапія»  Шепетівського  міського
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Хмельницької
області;



44.Миколенка  Даниїла,  вихованця  гуртка  «Юні  садівники»  Черкаської  районної
станції юних натуралістів Черкаської області;

45.Ткаченко  Анастасію,  вихованку  гуртка  Черкаської  районної  станції  юних
натуралістів Черкаської області;

46.Вихованців  гуртка  «Юні  садівники»  комунального  закладу  «Чернігівська
обласна станція юних натуралістів»;

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

48.Вихованців  гуртка  «Юні  квітникарі»  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області;

49.Шульпину Марію, ученицю 9 класу Карабинівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ  ступенів  Павлоградського  району  Дніпропетровської  області, вихованку
позашкільного  навчального  закладу  «Павлоградський  районний  еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді» Дніпропетровської області;

50.Дернову Ірину, ученицю 11 класу Богуславської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Павлоградського району Дніпропетровської області;

51.Алтанець Орину, ученицю 9 класу Булахівської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ
ступенів Павлоградського району Дніпропетровської 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


