
Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«25» січня 2017 р. № 6

Про підведення підсумків 
Всеукраїнської трудової акції
«Дослідницький марафон» у 2016 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  2016  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 з різних регіонів України.
Проведення акції активізувало роботу з відновлення навчально-дослідних

земельних ділянок 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 Всеукраїнської трудової акції «Дослідницький марафон»

за зайняте І місце: 

1. Шевченка  Андрія,  вихованця  клубу  «Аграрник»  Ямпільської  районної
станції юних натуралістів Сумської області (86,5);

2. Йолшину  Олександру,  ученицю  10  класу  Горошовецького  навчально-
виховного комплексу Заставнівського району Чернівецької області (86);

3. Ракочого  Вітязьслава,  учня  6  класу  гімназії  № 2,  вихованця  гуртків
«Основи  фізіології»  та  «Юні  господарочки»  комунального  закладу
«Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді» (86);

4. Сіманчука  Олександра,  вихованця  гуртка  «Екопогляд»  Вінницької
обласної станції юних натуралістів Вінницької області (85,5);

5. Гагаловську Людмилу, ученицю 10  класу загальноосвітньої  школи І-ІІІ
ступенів с. Забороль Луцького району Волинської області (85,5);



6. Денисюк Анну, ученицю 10 класу Рівненської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 23.(87,5);

за зайняте ІІ місце: 

1. Вихованців  гуртка  «Юні  друзі  природи»  Снятинської  районної  станції
юних натуралістів Івано-Франківської області;

2. Шалаєву  Вікторію,  ученицю  9  класу  Йосипівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Овідіопольського району Одеської області (84,4);

3. Сніхівську Ніну, ученицю 7 класу Високівської  гімназії  Черняхівського
району Житомирської області (84,3); 

4. Учнівський  колектив  7  класу,  вихованців  гуртка  «Юний  дослідник»
Черняхівської гімназії Черняхівського району Житомирської області;

5. Учнівський  колектив  8  класу  Тавричанського  навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний
навчальний заклад» Каховського району Херсонської області;

6. Шнайдерького Андрія, вихованця гуртка Херсонського центру дитячої та
юнацької творчості, учня 11 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 28 м. Херсона (83,4);

7. Колодія Володимира, вихованця гуртка «Юні овочівники», учня 11 класу
Новозбур’ївської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 1
Голопристанського району Херсонської області (83,0);

8. Замотай  Яну,  ученицю  11  класу  Костянтинівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Горностаївського району Херсонської області (81,2);

9. Фасову  Анастасію,  ученицю  10  класу  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів № 1 с. Іванів Калинівського району Вінницької області (82,4); 

10.Доломан Поліну, ученицю 9 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№2  м.  Києва,  вихованку  гуртка  «Основи  агрохімії»  Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (84,1);

11.Яцьку Анастасію, ученицю 9 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№2  м.  Києва,  вихованку  гуртка  «Основи  агрохімії»  Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (84,3);

12.Мороз  Ірину,  ученицю  11  класу  Олександрівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Тростянецького району Вінницької області (82,1);

13.Петрову Тетяну, ученицю 11 класу Хмелівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Краснопільського району Вінницької області (83,5);

14.Фісун  Анастасію,  ученицю  10  класу  Семенівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів, вихованку Криничанського Центру учнівської молоді
Дніпропетровської області (84,1);

15.Чернявську Анастасію,  вихованку гуртка «Юні  екологи» комунального
позашкільного  навчального  закладу  «Станція  юних  натуралістів»
м. Павлограда, ученицю 9 класу Павлоградської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 15 Дніпропетровської області (84,3);

16.Плетньова  Валентина,  учня  7  класу  Фруктовської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Мелітопольського району Запорізької області (81,1);

17.Прокопенко Яну, ученицю 7 класу Чернігівської спеціалізованої школи І-
ІІІ  ступенів  «Надія»  Чернігівської  районної  ради  Запорізької  області
(84,1);



18.Вихованців  гуртка  «Юні  рослинники»  Білозерської  районної  станції
юних натуралістів Херсонської області;

19.Кльоц  Софію,  ученицю  7  класу  комунального  закладу  «Луцький
навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 7 –
природничий ліцей» Луцької міської ради Волинської області (83,2);

20.Боярчук  Катерину, ученицю 10  класу  комунального  закладу  «Луцький
навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 7 –
природничий ліцей» Луцької міської ради Волинської області (83,4);

21.Гадзінського  Михайла,  учня  11  класу  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів с. Липини Луцького району Волинської області (82,5);

22.Полторацького Віктора, вихованця гуртка «Юні екологи» центру науково-
технічної  творчості  учнівської  молоді  Калуської  міської  ради  Івано-
Франківської області (81,7);

23.Васильків Марту, ученицю 11 класу Івано-Франківської загальноосвітньої
школи № 16, вихованку гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської міської
дитячої екологічної станції (84,7);

24.Колектив  Миргородського  міського  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Полтавської області;

25.Колектив  Кременчуцького  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді Полтавської області; 

26.Потапчук  Соломію,  вихованку  гуртка  „Юні  ботаніки”  комунального
закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради, ученицю
7 класу Колоденської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рівненського
району Рівненської області (83,5);

27.Васильків Марту, ученицю 11 класу ЗШ № 16, гуртка «Юні екологи» 
міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської області(83);

28.Вихованців гуртка «Юні рослинники» комунального закладу 
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів»;

29.Кравчук  Катерину,  ученицю  5  класу  СЗШ  №121,  вихованку  КПНЗ
“Станція  юних  натуралістів”  Жовтневого  району  м.  Кривого  рогу
Дніпропетровської області (80,5);

30.Ромашко  Катерину,  вихованку  гуртка  „Рослинники”  комунального
закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради, ученицю
3 класу Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 (75,5);

за зайняте ІІІ місце: 

1. Бакуліну Євгенію, ученицю 5 класу Семенівського навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  позашкільний
навчальний заклад» Каховської районної ради Херсонської області (77,5);

2. Вихованців  гуртка  «Університет  «Рідна  природа»  Олександрівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Каланчацької  районної  ради
Херсонської області; 

3. Щоглу Валентину, ученицю 9 класу КЗ “Горянівська СЗШ” Дніпровського
району Дніпропетровської області(76,5);



4. Дубініну  Софію  та  Іванченко  Катерину,  вихованок  гуртка  «Основи
кактусівництва»  Сумського  міського  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді (78,3);

5. Учнівський  колектив  8-9  класів,  дослідницьку  групу  «Паросток»
Студенецького навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-
ІІІ  ступенів,  дошкільний  навчальний  заклад  «Берізка»  Глухівської
районної ради Сумської області;

6. Баталову  Олександру  та  Шаповалова  Єгора,  вихованців  Бердянської
станції юних натуралістів Запорізької області (76,2);

7. Учнівський колектив 9-11 класів Костянтинівського районного навчально-
виховного  об’єднання  «Гімназія  –  Мала  академія  наук  № 1  «Таврія»
Мелітопольської районної ради Запорізької області;

8. Павлік  Вікторію,  ученицю  6  класу  комунального  закладу  «Луцький
навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 –
ліцей Луцької міської ради» Волинської області (79,1);

9. Гриців  Анну,  ученицю  12  групи  ПМЛ,  вихованку  гуртка  «Рослини
символи України» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції
(79,6);

10.Вихованців  гуртка  «Юні  натуралісти»  Городеньківського  районного
центру творчості учнівської молоді Івано-Франківської області;

11.Клішина  Микиту  та  Черненка  Михайла,  учнів  9  класу  Таїровської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Овідіопольського району Одеської
області (77,2);

12.Красуляк  Юлію,  ученицю  6  класу, вихованку  гуртка  «Бісероплетіння»
Дрогобицького регіонального еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Львівської області (75,3);

13.Каритяк Яну, ученицю 6 класу Суховільської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Бродівського району Львівської області (78,1);

14.Вихованців  гуртка  «Флористика»  Червоноградського  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Львівської області;

15.Урбан  Анастасію,  ученицю  6  класу  Чортківської  загальноосвітньої
школи–інтернату І-ІІІ ступенів Тернопільської області (78,3);

16.Комареус Діану, ученицю 10 класу Забрідської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Житомирської області (76,9);

17.Чайку  Маргариту,  ученицю  7  класу  Некрашівської  загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів Черняхівського району Житомирської області (77,2);

18.Давидюк  Юлію,  вихованку  гуртка  «Юні  екскурсоводи-краєзнавці»
Центру дитячої та юнацької творчості Овруцького району Житомирської
області (77,1);

19.Учнівський колектив 8 класу Ягнятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Ружинського району Житомирської області;

20.Гурську  Ярославу,  ученицю  9  класу  Старочуднівськогутянської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Романівського  району
Житомирської області (78,3);

21.Внук Богдану, ученицю 8 класу Новогуйвинської гімназії Житомирського
району Житомирської області (75,8);

22.Сервинського Анатолія, учня 10 класу Коростенської міської гімназії № 7
Коростенського району Житомирської області (76,3);



23.Пошукову  групу  Маячківської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
імені  академіків  Левицьких  Новосанжарського  району  Полтавської
області;

24.Вихованців гуртка «Юний еколог» Вацівської загальноосвітньої школи І-
ІІ ст. імені Володі Тюріна Полтавського району Полтавської області;

25.Вихованців  гуртка  «Юні  генетики-селекціонери»  філії  Полтавського
обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  у
Полтавському районі Полтавської області;

26.Остапчук Ірину, ученицю 11 класу Дюксинської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Костопільського району Рівненської області (77,5);

27.Лежнюка  Андрія,  Новосад  Ірину,  членів  ланки  овочівників,  учнів
Дроздівського навчально-виховного комплексу  „дошкільний навчальний
заклад  –  загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів”  Гощанського  району
Рівненської області (76,5);

28.Кравцова Єгора, учня 8 класу Криничанського СЗШ №2 Криничанського
району,  вихованця  Криничанського  Центру  учнівської  молоді
Дніпропетровської області (75);

29.Ковцуняк  Вікторію,  ученицю  7  класу  КЗО  “СЗШ  №76”  м.  Дніпро,
вихованку  КЗО  “Обласний  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та
учнівської молоді” Дніпропетровської області (78,5).; 

30.Овчарика  Дениса,  учня  9  класу  Богуславської  ЗШ  Павлоградського
району,  вихованеця  КПНЗ  “Павлоградський  районний  еколого-
натуралістичний центр” Дніпропетровської області (78,4); 

31.Гончаренко  Ангеліну,  ученицю  7  класу  Богданівської  ЗШ,
Павлоградського  району, вихованець  КПНЗ  “Павлоградський  районний
еколого-натуралістичний центр” Дніпропетровської області (76,4);

32.Геращенко Сергія, учасника екологічного об’єднання «Дивосвіт», учня 11
класу Тернівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Смілянської 
районної ради Черкаської області (78,4);

33.Вихованців гуртка «Природа рідного краю» Шполянської районної 
станції юних натуралістів Черкаської області;

34.Вихованців Первомайської міської станції юних натуралістів 
Миколаївської області;

35.Цюпер Ольгу, ученицю 13 групи ПМЛ, вихованку гуртка «Аматори 
зеленої архітектури» міської дитячої екологічної станції Івано-
Франківської області (78,4);

36.Вихованців гуртка «Юний натураліст» Хоробицької ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Городнянського району Чернігівської області;

37.Учнівський колектив 6 класу Дрімайлівської ЗОШ І-ІІ ступенів 
Куликівського району Чернігівської області;

38.Юних дослідників-рослинників 7 класу Новобасанської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Бобровицького району Чернігівської області;

39.Мохонько Дар’ю, вихованку гуртка «Юні рослинники» комунального 
закладу «Кіровоградського обласного центра еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді», ученицю 7 класу Глодоської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новоукраїнського району 
Кіровоградської області(78,0);



40.Комар Ольгу, вихованку гуртка «Юні рослинники» комунального закладу
«Кіровоградського обласного центра еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді», ученицю 7 класу Глодоської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Новоукраїнського району Кіровоградської області(75,4);

41.Чабаненко Богдана, учня 8 класу Іванівської загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів, Долинського району Кіровоградської області(76,0).

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

1. Стоянову Яну, ученицю 10 класу Одеської загальноосвітньої школи № 1;
2. Флорю Ольгу, вихованку гуртка «Фотоаматор» Реніської районної станції

юних натуралістів Одеської області;
3. Учнівський  колектив  7  класу  Комишівської  загальноосвітньої  школи

Ізмаїльського району Одеської області;
4. Вихованців  гуртка  «Юні  квітникарі-аранжувальники»  Тернопільського

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;
5. Касіян  Анастасію,  ученицю  5  класу  Теребовлянського  навчально-

виховного  комплексу, вихованку  гуртка  «Рослини  –  символи  України»
Тернопільського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді;

6. Учнівський  колектив  Тернопільської  загальноосвітньої  школи  № 8,
вихованців  гуртка  «Юні  квітникарі-аранжувальники»  Тернопільського
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

7. Учнівський колектив 6 класу Станишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Житомирського району Житомирської області;

8. Конончук  Юлію,  ученицю  8  класу  Троковицького  природничого
екологічного ліцею Черняхівського району Житомирської області;

9. Вихованців  гуртка  «Юні  квітникарі»  центру  позашкільної  освіти
м. Коростеня Житомирської області;

10.Вихованців  гуртка  «Юні  квітникарі»  Радомишльської  станції  юних
натуралістів Житомирської області;

11.Рибак  Марину,  ученицю  7  класу  ЗОК  № 14,  вихованку  гуртка  «Юні
екологи-краєзнавці»  центру  позашкільної  освіти  імені  О. Разумкова
Бердичівського району Житомирської області;

12.Табуровську Анастасію, ученицю 7 класу ЗОК № 14, вихованку гуртка
«Юні екологи-краєзнавці» центру позашкільної освіти імені О. Разумкова
Бердичівського району Житомирської області;

13.Онікійчук  Олександру,  ученицю  9  класу  Харитонівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Коростишівського  району
Житомирської області;

14.Вихованці старшої групи № 2 Житомирського дошкільного навчального
закладу № 32 Житомирської області.

15.Галюк  Христину,  ученицю  10  класу  Литвинецької  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Канівської районної ради Черкаської області;



16.Екологічна варта Кам’янець-Подільської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №15 Хмельницької області;

17.Гриджук Євгенію, ученицю 3 класу ЗШ № 9, вихованку гуртка «Аматори 
зеленої архітектури» міської дитячої екологічної станції Івано-
Франківської області;

18.Перепелюк Камілу, ученицю 3 класу ЗШ № 4, вихованку гуртка «Юні 
квітникарі» міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської 
області;

19.Королик Романа, вихованця гуртка «Флористика» міської дитячої 
екологічної станції Івано-Франківської області;

20.Пилипів Іллю, учня 4 класу ЗШ № 26, вихованця гуртка «Любителі 
сукулентних рослин» міської дитячої екологічної станції Івано-
Франківської області;

21.Гриців Анну, ученицю 12 групи ПМЛ, вихованку гуртка «Аматори 
зеленої архітектури» міської дитячої екологічної станції Івано-
Франківської області;

22.Бандуру Ольгу, ученицю 8 класу обласного ліцею для обдарованих дітей 
сільської місцевості, вихованку гуртка «Юні натуралісти» міської дитячої 
екологічної станції Івано-Франківської області;

23.Вихованців гуртка «Юні квітникарі» Ядутинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Борзнянського району Чернігівської області;

24.Мазило Сніжану, ученицю 8 класу Харківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Талалаївської районної ради Чернігівської 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


