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Про підведення підсумків  

Всеукраїнської трудової акції 

«Дослідницький марафон» у 2017 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 2017 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 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 

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. Гагаловську Людмилу, ученицю 11 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Забороль 

Волинської області (Керівник роботи: Макогон Жанна Зіновіївна, вчитель 

біології) (90 б.); 

 



2. Смірнова Йосипа, вихованця гуртка «Присадибне господарство» 

Вінницької обласної станції юних натуралістів Вінницької області 

(Керівник роботи: Жовтоножук Любов Яківна, методист) (85 б.); 

3. Мартинюка Владислава, учня 10 класу середньої загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів с. Краснопілка Гайсинського району Вінницької області 

(Керівник роботи: Сидорчук Катерина Яківна, вчитель біології) (88 б.); 

4. Соболя Максима, ліцеїста 10-Б класу комунального закладу «Луцький 

НВК ЗОШ І-ІІ ступенів № 7 – природничий ліцей Луцької міської ради 

Волинської області» (Керівник роботи: Голуб Сергій Миколайович, 

доцент, учитель спецкурсу) (87 б.); 

5. Карнаух Поліну, ученицю 8-А класу комунального закладу 

«Дніпрорудненська спеціалізована школа І-ІІІ ст. «Світоч» Василівського 

району Запорізької області (Керівник роботи: Костенко Наталія Іванівна, 

учитель-методист) (86 б.); 

6. Ромашко Катерину, вихованку гуртка «Рослинники» комунального 

закладу «Станція юних натуралістів», ученицю 4-А класу Рівненської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 5 Рівненської області (Керівник 

роботи: Ромашко Раїса Ярославівна, керівник гуртків) (85 б.); 

7. Шевченка Андрія, учня 11 класу Ямпільської загальноосвітньої школи 

№ 1, вихованця клубу «Аграрник» Ямпільської районної станції юних 

натуралістів Сумської області (Керівник роботи: Апенько Ганна 

Володимирівна, методист) (86 б.). 

 

за зайняте ІІ місце: 

1. Пилипів Миколу, учня 6 класу Івано-Франківської гімназії № 2, вихованця 

гуртка «Екологічна майстерня» Івано-Франківської міської дитячої 

екологічної станції Івано-Франківської області (Керівник роботи: Пилипів 

Надія Миколаївна, керівник гуртка) (80 б.); 

2. Парандюк Олександру, ученицю 8 класу закладу «Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 32 Вінницької міськради», вихованку гуртка «Цікава 

ботаніка» Вінницької обласної станції юних натуралістів Вінницької 

області (Керівник роботи: Лускало Олена Анатоліївна, керівник гуртка) 

(82 б.); 

3. Дмитришину Поліну, вихованку гуртка «Таємниці природи» Вінницької 

обласної станції юних натуралістів Вінницької області (Керівник роботи: 

Гайдей Олена Олексіївна) (83 б.); 

4. Харченко Діану, ученицю 6 класу Заплавської СЗШ І-ІІІ ступенів 

Магдалинівського району Дніпропетровської області (Керівник роботи: 

Сова С. Я., вчитель біології, керівник гуртка юних лісівників) (83 б.); 

5. Бойко Василину, ученицю 9 класу КЗШ № 111 І-ІІІ ступенів Криворізької 

міської ради Дніпропетровської області (Керівники роботи: Зиміна 

Наталія Володимирівна, Бурко Світлана Миколаївна) (80 б.); 



6. Новицьку Діану, ученицю 11 класу РКЗО «Володимирівська СЗШ 

І-ІІІ ступенів» Межівського району Дніпропетровської області (Керівник 

роботи: Янченко Тетяна Володимирівна, вчитель біології) (80 б.); 

7. Овчарика Дениса, учня 10 класу комунального закладу «Богуславська 

СЗШ І-ІІІ ступенів» Павлоградського району Дніпропетровської області 

(Керівник роботи: Осінна Світлана Іванівна, вчитель біології) (81 б.); 

8. Вихованців центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

м. Мелітополь Запорізької області (Керівник роботи: Алєксєєнко Наталія 

Петрівна, заввідділом ЦЕНТУМ) (83 б.); 

9. Учнівський колектив 9 класу Ягнятинської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Ружинського району Житомирської області (81 б.); 

10. Чайку Маргариту, ученицю 8 класу Некрашівського загальноосвітнього 

закладу І-ІІ ступенів Черняхівського району Житомирської області (82 б.); 

11. Вихованців гуртків міської станції юних натуралістів Миколаївської 

області (Керівник роботи: Крептюк І. А., завідуюча УНДЗД) (82 б.); 

12. Кальчеву Вікторію, ученицю 2-А класу Кам’янського НВК Ізмаїльського 

району Одеської області (Керівник роботи: Деной Марина Михайлівна, 

вчитель початкових класів) (82 б.); 

13. Колектив Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді Кременчуцької міської ради Полтавської області (Директор: 

Бєльська Валентина Василівна) (84 б.); 

14. Мартинчук Анну, вихованку гуртка «Рослинники» комунального закладу 

«Станція юних натуралістів», ученицю 6 класу Колоденської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Рівненського району Рівненської 

області (Керівник роботи: Бобровська Валентина Анатоліївна, керівник 

гуртка) (84 б.); 

15. Кісіль Маргариту, ученицю 10 класу Колоденської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів Рівненського району Рівненської області (Керівник 

роботи: Мичко Інна Анатоліївна ) (83 б.); 

16. Дубич Яну, ученицю 9 класу та Лежнюка Андрія, учня 7 класу 

Дроздівського НВК «ДНЗ – ЗОШ I-II ступенів» Гощанського району 

Рівненської області (Керівник роботи: Лежнюк Алла Петрівна, вчитель 

біології) (84 б.); 

17. Тужикову Вікторію, ученицю 10 класу Херсонської гімназії № 1, 

вихованку гуртка «Основи науково-дослідницької діяльності» 

комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» Херсонської області (Керівник роботи: Мудрак Тетяна 

Олександрівна, завідувач методичним відділом, керівник гуртків) (83 б.); 

18. Ракочого Вітязьслава, учня 7-А класу гімназії № 2, вихованця гуртків: 

«Юні господарочки» та «Основи фенології» КЗ ЧОЦЕНТУМ 

Чернівецької області (Керівники роботи: Кузьмінська В. В., Хлус Л. М., 

методисти ) (81 б.). 



 

за зайняте ІІІ місце: 

1. Чермак Вікторію, ученицю 8 класу ЗШ № 16 м. Івано-Франківська, 

вихованку гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської міської дитячої 

екологічної станції Івано-Франківської області (Керівники роботи: 

Слободян Марія Онуфрієвна, вчитель біології; Васильчишин Багданна 

Богданівна, керівник гуртка) (75 б.); 

2. Пелих Діану, вихованку гуртка «Юні друзі природи» Івано-Франківської 

міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської області (Керівник 

роботи: Бойко Ольга Мирославівна, керівник гуртка) (76 б.); 

3. Пелешка Арсенія, учня 2 класу ЗОШ № 25 Івано-Франківської міської 

дитячої екологічної станції м. Івано-Франківська Івано-Франківської 

області (Керівник роботи: Пилипів Надія Миколаївна, керівник гуртка) 

(75 б.); 

4. Брушньовську Анну, ученицю 7 класу Жукотинської ЗОШ І-ІІ ступенів 

Коломийського району Івано-Франківської області (Керівник роботи: 

Бойчук Світлана Миколаївна) (77 б.); 

5. Гаврилюк Юлію, ученицю 9 класу Глибівського НВК Івано-Франківської 

області (Керівник роботи: Бойко Світлана Анатоліївна, вчитель біології) 

(77 б.); 

6. Смалюгу Інну, ученицю 8 класу Жукотинської ЗОШ І-ІІ ступенів 

Коломийського району Івано-Франківської області (Керівник роботи: 

Бойко Світлана Анатоліївна, вчитель біології) (76 б.); 

7. Ткаченко Анастасію, ученицю 2-го курсу ДНЗ «Вище професійне 

училище № 7 м. Вінниці», вихованку гуртка «Біологія людини» 

Вінницької області (Керівник роботи: Ткач Ірина Анатоліївна, керівник 

гуртка) (79 б.); 

8. Червоненьку Світлану, вихованку гуртка «Фітодизайн з основами 

художньої майстерності» Михайлівської ЗШ І-ІІ ступенів ТСЮН 

Вінницької області (Керівник роботи: Українець Олена В’ячеславівна, 

керівник гуртка) (75 б.); 

9. Демка Віктора, учня 8-Г класу ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 м. Калинівки 

Вінницької області (Керівник роботи: Марцун Світлана Михайлівна, 

вчитель біології) (77 б.); 

10. Учнівський колектив Руданської СЗШ І-ІІ ступенів Шаргородського 

району Вінницької області (Керівник роботи: Тацюк Віта Іванівна, 

вчитель біології) (78 б.); 

11. Риженко Інну, ученицю 11 класу середньої загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів с. Краснопілка Гайсинського району Вінницької області 

(Керівник роботи: Сидорчук Катерина Яківна, вчитель біології) (79 б.); 



12. Шевчук Юлію, ученицю 7 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Воютин Луцького 

району Волинської області (Керівник роботи: Горбачук Тетяна Вікторівна, 

вчитель біології) (78 б.); 

13. Барчук Ольгу, ученицю 7 класу комунального закладу «Луцький 

навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 

– ліцей Луцької міської ради» Волинської області (Керівник роботи: 

Пилюк Тетяна Іванівна, вчитель біології та географії) (76 б.); 

14. Павліка Ігоря, учня 9-А класу комунального закладу «Луцький навчально-

виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 – ліцей 

Луцької міської ради» Волинської області (Керівник роботи: Денисюк 

Наталія Михайлівна, вчитель географії та біології) (76 б.); 

15. Кузьміна Святослава, учня 4 класу КЗШ І-ІІІ ступенів № 121 Криворізької 

міської ради Дніпропетровської області (Керівники роботи: Бурко 

Світлана Миколаївна, Кузьміна Лілія Григорівна) (78 б.); 

16. Кравчук Катерину, ученицю 6 класу КЗОШ І-ІІІ ступенів № 121, 

вихованку гуртка «Юні овочівники» КПНЗ «СЮН Покровського району» 

Дніпропетровської області (Керівник роботи: Бурко Світлана Миколаївна, 

методист) (77 б.); 

17. Сенець Марію, ученицю 9 класу КЗ Обухівської ЗОШ, вихованку гуртка 

«Юні овочівники» Дніпровського району Дніпропетровської області 

(Керівник роботи: Томашевська Н. А., керівник гуртка) (79 б.); 

18. Албова Богдана, учня 8 класу КЗО «СЗШ № 76» м. Дніпра 

Дніпропетровської області (Керівник роботи: Крикун Галина Віталіївна, 

керівник гуртків) (77 б.); 

19. Данильченко Юлію, ученицю 6 класу Чумаківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Дніпропетровської області (Керівник роботи: Ігнатченко Н. В.) (76 б.); 

20. Науменко Андрія, учня 11 класу РКЗО «Новопідгороднянська СЗШ 

І-ІІІ ступенів» Межівського району Дніпропетровської області (Керівник 

роботи: Пліг Т. В., вчитель біології) (78 б.); 

21. Сулік Дар'ю, ученицю 8 класу комунального закладу «Майська СЗШ 

І-ІІІ ступенів» Синельниківського району Дніпропетровської області 

(Керівник роботи: Ніколенко Сергій Петрович, вчитель біології) (78 б.); 

22. Черненко Діану, ученицю 8-б класу Чернігівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Чернігівської районної ради Запорізької області 

(Керівник роботи: Стрижеус Лідія Василівна, вчитель біології) (76 б.); 

23. Учнівський колектив 4-А класу Черняхівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Черняхівського району Житомирської області (Керівник 

роботи: Заворотнюк Вікторія Анатоліївна, вчитель біології) (75 б.); 

24. Багатько Олександру, ученицю 8-В класу Ружинської гімназії 

Житомирської області (Керівник роботи: Симон Тамара Олексіївна, 

вчитель біології) (76 б.); 



25. Комар Ольгу, вихованку гуртка «Основи агрохімії» комунального закладу 

«Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді», ученицю 8-А класу Глодоської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів Новоукраїнського району Кіровоградської області 

(Керівник роботи: Мохонько Анжела Анатоліївна, керівник гуртка, 

вчитель хімії та біології) (75 б.); 

26. Мохонько Дар’ю, вихованку гуртка «Основи агрохімії» комунального 

закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді», ученицю 8-А класу Глодоської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Новоукраїнського району 

Кіровоградської області (Керівник роботи: Мохонько Анжела Анатоліївна, 

керівник гуртка, вчитель хімії та біології) (75 б.); 

27. Вихованців гуртків: «Юні квітникарі» та «Юні знавці лікарських рослин» 

Новомиргородського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Новомиргородської районної ради Кіровоградської області (Керівник 

роботи: Карауш Інна Юріївна, керівник гуртків) (74 б.); 

28. Упиренко Богдану, вихованку гуртка «Основи агрохімії» комунального 

закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді», ученицю 8-А класу Глодоської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Новоукраїнського району 

Кіровоградської області (Керівник роботи: Мохонько Анжела Анатоліївна, 

керівник гуртка, вчитель хімії та біології) (78 б.); 

29. Тетерук Дар’ю, ученицю 10-Б класу комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Гімназія – загальноосвітня школа I-III ступенів № 1» 

Бобринецької міської ради Кіровоградської області (Керівник роботи: 

Плющевська І. В., вчитель хімії та екології) (75 б.); 

30. Кінаш Вікторію, ученицю 10-А класу Бродівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 

Львівської області (Керівник роботи: Шушкевич Надія Дмитрівна, 

методист) (75 б.); 

31. Вихованців гуртка «Юні натуралісти» ЦПО м. Самбора Львівської області 

(Керівник роботи: Строгуш Оксана Володимирівна, керівник гуртка) 

(74 б.); 

32. Кондратенко Дениса, учня 10 класу НВК о. І. Могильницького 

с. Міженець Старосамбірського району Львівської області (Керівник 

роботи: Кондратенко Олександра Львівна, вчитель хімії та біології) 

(74 б.); 

33. Рудавську Юлію, вихованку гуртка «Юні садівники» Дрогобицького 

регіонального еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

Львівської області (Керівник роботи: Унятицька Галина Василівна, 

керівник  гуртка) (76 б.); 



34. Вихованців Первомайської міської станції юних натуралістів 

Миколаївської області (Керівник роботи: Попик Катерина Петрівна, 

методист) (76 б.); 

35. Драгой Даяну, вихованку гуртка «Юні екологи» Ренійської районної 

станції юних натуралістів Ренійського району Одеської області (Керівник 

роботи: Іванова Лучія Іванівна, керівник гуртків) (75 б.); 

36. Дадіжа Артема, учня 3 класу комунального закладу «Приморська ЗОШ 

І-ІІІ ступенів» Татарбунарського району Одеської області (Керівник 

роботи: Іванова Лучія Іванівна, керівник гуртків) (78 б.); 

37. Вихованців гуртка «Квіткова фантазія» Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Полтавської області (Керівник 

роботи: Мирна Галина Миколаївна, керівник гуртка) (75 б.); 

38. Вихованців гуртка «Юні біологи» Степненського НВК Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

Полтавської області (Керівник роботи: Пискун Вікторія Миколаївна, 

вчитель біології) (78 б.); 

39. Вихованців гуртка «Знавці тераріумів» Полтавського еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Полтавської області (Керівник 

роботи: Штучка Маргарита Русланівна, керівник гуртка) (75 б.); 

40. Вихованців гуртка «Дослідник» Градизької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 

Глобинського району Полтавської області (Керівник роботи: 

Дорошенко Л. В., вчитель біології) (76 б.); 

41. Вихованців гуртка «Квітникарі «Лілея» Миргородського ЦЕНТУМ 

Полтавської області (Керівник роботи: Левченко Р. О., керівник гуртка) 

(78 б.); 

42. Савченко Аліну, вихованку гуртка «Юні овочівники» Шосткинського 

району Сумської області (Керівник роботи: Несвітайло Тетяна 

Миколаївна, керівник гуртка) (75 б.); 

43. Дубініну Софію, вихованку гуртка «Основи кактусівництва» Сумського 

міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

Сумської області (Керівник роботи: Дубініна Світлана Борисівна, 

керівник гуртка) (78 б.); 

44. Одарченко Інну, вихованку гуртка «Юні овочівники», ученицю 9-А класу 

Новозбур’ївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Голопристанського району 

Херсонської області (Керівник роботи: Колодій Любов Володимирівна, 

керівник гуртка) (75 б.); 

45. Вихованців гуртка «Юні рослинники» Білозерської районної станції юних 

натуралістів, учнів Чорнобаївського навчально-виховного комплексу 

Херсонської області (Керівник роботи: Луценко Тетяна Леонідівна, 

вчитель біології) (78 б.); 



46. Корабльову Каріну, вихованку гуртка «Захоплююче лозоплетіння» 

Голопристанської районної станції юних натуралістів Херсонської області 

(Керівник роботи: Павік Олена Валентинівна, керівник гуртка) (75 б.); 

47. Спічак Вікторію, ученицю 8-Б класу Херсонської багатопрофільної 

гімназії № 20 ім. Бориса Лавреньова Херсонської міської ради 

Херсонської області (Керівник роботи: Ласька С. С., вчитель біології) 

(78 б.); 

48. Козловську Катерину, вихованку гуртка «Фітотерапія» Шепетівського 

міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

Хмельницької області (Керівник роботи: Чумак Ірина Миколаївна, 

керівник гуртка) (75 б.); 

49. Вихованців гуртків: «Лікарські рослини» та «Юні охоронці природи» 

Еколого-натуралістичного центру школярів Славутської міської ради 

Хмельницької області (Керівники роботи: Яринич Н. В., Петрук С. М.) 

(75 б.); 

50. Мусійчук Діану, ученицю 7 класу Веселохутірського навчально-виховного 

комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітньої школи 

I-III ступенів імені Володимира Лук’янця» Чорнобаївської районної ради 

Черкаської області (Керівник роботи: Шевченко Галина Василівна, 

вчитель трудового навчання) (78 б.); 

51. Творче учнівське об'єднання «Юний біолог» Бобровицької ЗОШ 

І-ІІІ ступенів № 2 Чернігівської області (Керівник роботи: Дітковська 

Олена Володимирівна, учитель біології) (76 б.); 

52. Жидок Анну та Бутенко Софію, вихованок комунального закладу 

«Чернігівська обласна станція юних натуралістів» Чернігівської області 

(Керівник роботи: Кузьменко В. Д., керівник гуртків) (75 б.); 

53. Учнівський колектив 5 та 7 класів Новгород-Сіверської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів № 2 Чернігівської області (Керівник роботи: Шевцова Олена 

Василівна) (75 б.); 

54. Гаркаву Катерину, ученицю 9 класу Орлівського навчально-виховного 

комплексу «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Новгород-Сіверської 

районної ради Чернігівської області (Керівник роботи: Урода Наталія 

Олександрівна) (75 б.); 

55. Сороколіт Анастасію, ученицю 6-В класу Тернопільського НВК ЗОШ 

І-ІІІ ступенів – медичного ліцею № 15, вихованку гуртка «Лікарські 

рослини» Тернопільської області (Керівник роботи: Шум’як Наталія 

Романівна, керівник гуртків) (75 б.); 

56. Вихованців гуртка «Юні овочівники» Тернопільського обласного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Тернопільської 

області (Керівник роботи: Федун Галина Романівна, керівник гуртка) 

(75 б.); 



57. Вихованців гуртка «Флористика та фітодизайн інтер’єру» 

Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Тернопільської області (Керівник роботи: Сворінь Надія 

Володимирівна, керівник гуртка) (77 б.); 

58. Вихованців гуртка «Екологічний дизайн» Тернопільського обласного 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

Тернопільської області (Керівник роботи: Кухарська Тетяна Анатоліївна, 

керівник гуртка) (78 б.); 

59. Кіт Оксану, вихованку гуртка «Рослини – символи України» 

Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Тернопільської області (Керівник роботи: Батюх 

Наталія Григорівна, керівник гуртка) (76 б.); 

60. Бай Володимира, учня 7-го класу, вихованця гуртка «Рослини – символи 

України» Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді Тернопільської області (Керівник роботи: 

Гевко Галина Ярославівна, керівник гуртка) (76 б.). 

 

ІІ. Адміністрація Національного еколого-натуралістичного центру 

Міністерства освіти і науки України висловлює подяку начальникам 

управлінь (департаментів) 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, 

доктор педагогічних наук,  

професор       В. В. Вербицький 

 


