
1 
 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

директор НЕНЦ 

Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ 

 

______________ 

 

Погоджено на  

педагогічній раді НЕНЦ 

(протокол № 4 від 15 грудня 2021) 

 

Умови проведення 

Всеукраїнського конкурсу «Дослідницький марафон» 

(робота на навчально-дослідних земельних ділянках та в шкільних теплицях) 

 

Всеукраїнський конкурс «Дослідницький марафон» проводиться 

Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки України, обласними, міськими, районними 

еколого-натуралістичними центрами учнівської молоді, станціями юних 

натуралістів.  

 

Мета та завдання конкурсу 

Головною метою є: 

• сприяння розвитку дослідницької і експериментальної роботи в закладах 

загальної середньої та позашкільної освіти; 

• виявлення та розповсюдження кращого досвіду, традицій, нових напрямків 

в організації роботи на НДЗД та в учнівських теплицях; 

• активне впровадження дослідництва в освітній процес у закладах загальної 

середньої та позашкільної освіти; 

• підтримка творчої праці педагогічних працівників, підвищення їх 

майстерності та популяризації творчих здобутків у галузі дослідництва; 

• розвиток мережі гуртків сільськогосподарського напряму закладах освіти 

України; 

• ознайомлення учнів з сучасними технологіями вирощування 

сільськогосподарських культур. 
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 Порядок проведення конкурсу 

Всеукраїнський конкурс «Дослідницький марафон» проводиться у II 

етапи: 

I етап – обласний, на якому підводяться підсумки обласними ЕНЦ, СЮН за 

матеріалами отриманими із закладів загальної середньої та позашкільної 

освіти області (визначаються 5-6 переможців). Термін проведення – 1-31 

жовтня; 

II етап – фінальний, на якому матеріали від обласних ЕНЦ, СЮН (кращі 

конкурсні роботи) надсилаються до НЕНЦ з 1 по 30 листопада. 

 

Учасники конкурсу 

До участі в конкурсі залучаються учні та вихованці закладів загальної 

середньої, професійної та позашкільної освіти; 

 

Критерії  визначення  переможців 

Учасники конкурсу за наслідками роботи на НДЗД та в учнівських 

теплицях оформлюють звіти, щоденники дослідницької роботи, які 

супроводжуються схемами і методиками проведення дослідів, фотографіями 

або електронними носіями інформації, які більш ширше розкривають роботу 

на НДЗД та в учнівських теплицях. 

Критерії: 

■ відповідність організації роботи учнів на навчально-дослідній земельній 

ділянці Положенню про УНДЗД в закладах загальної середньої та 

позашкільної освіти; 

■ наукова і методична досконалість представлених матеріалів 

дослідницького спрямування; 

■ актуальність проведеного досліду; 

■ можливість впровадження результатів дослідів в практику 

сільськогосподарського виробництва; 

■ високий рівень культури праці; 
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■ обізнаність і володіння сучасними технологіями вирощування 

сільськогосподарських культур. 

Відзначення переможців 

За рішенням журі II етапу акції оргкомітет приймає рішення про 

нагородження переможців за 1, 2, 3 місцями та відзначить їх грамотами, 

подарунками або путівками до таборів відпочинку. 

Детальну інформацію можна отримати за адресою: 04074 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, вул. 

Вишгородська, 19, м. Київ. 

Координатор конкурсу – Микола Пінчук (096) 046-46-95. 


