
Міністерство освіти і науки України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

НАКАЗ 

м. Київ

«19» лютого 2019 р.       № 17 

 

Про підведення підсумків  

Всеукраїнської трудової акції 

«Дослідницький марафон» у 2018 році 

 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 23.02.06 року 

№ 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 2018 року 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства 

освіти і науки України проводив трудову акцію «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 роботи на учнівських 

навчально-дослідних земельних ділянках 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 І місце: 

1. Науер Маргариту, вихованку гуртка «Таємниці природи» Вінницької 

обласної станції юних натуралістів (80 б.); 

2. Чермак Вікторію, ученицю 9 класу Івано-Франківської ЗШ № 16, вихованку 

гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської міської дитячої екологічної 

станції Івано-Франківської області (82б.); 



3. Семенюк Ірину, ученицю 11 класу НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія» 

смт Стара Вижівка Волинської області (82 б.); 

4. Михалюк Дарину, ученицю 9 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Забороль Луцького 

району  Волинської області (80 б.); 

5. Поду Дмитра, учня 10 класу КЗ «Партизанська ЗОШ І-ІІІ ступенів» 

Дніпровського району Дніпропетровської області (82 б.); 

6. Вихованців гуртка «Юні квітникарі» КЗО «Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді» Дніпропетровської 

обласної ради Дніпропетровської області (80 б.);  

7. Неселевську Інну, ученицю 11 класу ЗОШ № 2, вихованку гуртка «Юний 

аптекар» Ямпільської районної станції юних натуралістів Сумської області 

(82 б.); 

 

за ІІ місце: 

1. Пелех Діану, вихованку гуртка «Природа рідного краю» Івано-Франківської 

міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської області (78 б.);  

2. Шевчук Марину, вихованку гуртка «Квітникарі закритого ґрунту» 

Вінницької обласної станції юних натуралістів (72 б.); 

3. Лісянець Олену, ученицю 10 класу Краснопільської СЗШ І-ІІІ ступенів 

Краснопільської сільської ради Гайсинського району Вінницької області 

(73 б.); 

4. Бобровську Аліну, вихованку гуртка «Юні ботаніки» КЗ «Станція юних 

натуралістів» Рівненської обласної ради, ученицю 8 класу Колоденської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Рівненського району Рівненської області (75 б.); 

5. Голік Олександру, вихованку гуртка «Юні садівники» Вінницької обласної 

станції юних натуралістів (78 б.); 

6. Ковальчук Єлену, вихованку гуртка «Юні рослинники» Вінницької обласної 

станції юних натуралістів, ученицю 7 класу Скитківської ЗОШ І-ІІ ступенів 

Вінницької області (78 б.); 

7. Птащука Романа, учня 9-В класу КЗ «Луцького НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 22 ліцей Луцької міської ради» Волинської області (73 б.); 

8. Олійчук Тетяну, ученицю 9 класу ЗОШ І-ІІ ступенів смт Мар’янівка 

Горохівського району Волинської області (75 б.); 

9. Жидик Анну, ученицю 10 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Доросині 

Рожищенського району Волинської області (79 б.); 

10. Саєнка Олексія, учня 11 класу КЗ «Партизанської ЗОШ І-ІІІ ступенів» 

Дніпровського району Дніпропетровської області (76 б.); 

11. Вихованців гуртка «Юні овочівники» КПНЗ «Центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді» Дніпровської районної ради Дніпропетровської 

області (71 б.); 



12. Філіпову Анастасію, ученицю 9 класу КЗО «Володимирівська ЗШ 

І-ІІІ ступенів» Межівської селищної ради Межівського району 

Дніпропетровської області (79 б.); 

13. Кравчук Катерину, вихованку гуртка «Юні овочівники» КПНЗ «СЮН 

Покровського району» КМР, ученицю 7 класу КЗШ № 121 

Дніпропетровської області (75 б.); 

14. Кузьміна Святослава, вихованця гуртка «Юні овочівники КПНЗ «СЮН 

Покровського району» КМР, учня 5 класу КЗШ І-ІІІ ступенів № 111 

Дніпропетровської області (77 б.); 

15. Сулік Дарину, ученицю 9 класу Майської філії І-ІІ ступенів КЗО 

«Кислянська ЗШ І-ІІІ ступенів» Зайцівської сільської ради 

Дніпропетровської області (71б.); 

16. Кравченко Анну, ученицю 8 класу Заплавської СЗШ І-ІІІ ступенів 

Магдалинівського району Дніпропетровської області (72 б.); 

17. Чорноіваненко Ірину, ученицю 9-А класу Голодовської загальноосвітньої 

школи I-III ст. Новоукраїнського району Кіровоградської області (71 б.); 

18. Ромашко Катерину, вихованку гуртка «Рослинники» КЗ «Станція юних 

натуралістів» Рівненської обласної ради, ученицю 5-А класу Рівненського 

навчально-виховного комплексу «Колегіум» Рівненської обласної ради 

Рівненської області(73 б.); 

19. Олійник Юлію, ученицю 11 класу Семидублівського НВК Відділу освіти 

Дубенської РДА Рівненської області (73 б.); 

20. Красовську Вікторію, вихованку гуртка «Юні овочівники» Шостківської 

міської станції юних натуралістів Шостківської міської ради Сумської 

області (70 б.); 

21. Щербань Дарину, ученицю 11 класу Старосільської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Великоолександрівського району Херсонської області (77 б.); 

22. Одарченко Інну, ученицю 10 класу Опорного закладу освіти 

«Новозбур’ївської школи №1» Голопристанської районної ради Херсонської 

області (78 б.); 

23. Микичук Ольгу, ученицю 9-Б класу гімназії №5 м. Чернівці, вихованку 

гуртка «Юні господарочки» Чернівецького ОЦЕНТУМ (72 б.); 

24. Безуглу Вікторію, ученицю 10 класу Великобурімської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів Чорнобаївської районної ради Черкаської області 

(72 б.); 

25. Комарець Катерину, вихованку КПНЗ «Мала академія наук учнівської 

молоді» ВРР ЗО, ученицю 11 класу КЗ «Дніпрорудненська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів «Світоч» Василівського району Запорізької області 

(70 б.); 

26. Доломан Поліну, ученицю 11 класу спеціалізованої школи I-III ступенів № 2 

ім. Д.Карбишева м. Києва; 

 



за ІІІ місце: 

1. Бойко Анастасію, вихованку гуртка «GLOBE – спостерігаючи вивчаємо» 

Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської 

області (67 б.); 

2. Вихованців гуртка «Юні садівники» (Сторожинська Марія, Макулевич 

Наталія, Сеньчук Василь, Сімашко Анатолій) КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ» при 

Синьківському НВК Радехівського району Львівської області (62 б.); 

3. Пелешка Арсенія та Мельник Аліну, вихованців гуртка «Природа рідного 

краю»  Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції, учнів ЗШ 

№25 м. Івано-Франківська Івано-Франківської області (65 б.) 

4. Пилипова Іллю, учня 6 класу Івано-Франківської гімназії № 2, вихованця 

гуртка «Екологічна майстерня» Івано-Франківської міської дитячої 

екологічної станції Івано-Франківської області (62 б.); 

5. Вихованців гуртка «Юні охоронці природи» Коломийського навчально-

виробничого центру творчості учнівської молоді м. Коломиї Коломийської 

міської ради  Івано-Франківської області (64 б.); 

6. Еколого-натуралістичний відділ центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Калуської міської ради Івано-Франківської області (64 б.); 

7. Хлібович Вікторію, ученицю 9 класу, вихованку гуртка «Подорож у світ 

рослин» Вінницької обласної станції юних натуралістів (64 б.); 

8. Ланку №2 НВК «ДНЗ-ЗШ І-ІІІ ступенів» с. Кожанка Оратівського району 

(64 б.); 

9. Веремчука Ігоря, вихованця гуртка «Юні екологи», учня 9-А класу 

Опорного закладу «Шпанівський НВК» «школа-сад» Рівненської районної 

державної адміністрації (68 б.); 

10. Костюк Еліну, ученицю 11 класу КЗО «Межівська ЗОШ  І-ІІІ ступенів № 1» 

Межівської селищної ради Дніпропетровської області (64 б.); 

11. Коваль Софію, вихованку гуртка «Юні овочівники», ученицю 5-Б класу 

КЗШ №78 Криворізької міської ради Дніпропетровської області (67 б.); 

12. Пан Катерину, вихованку КПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» 

ВРР ЗО, ученицю 10 класу КЗ «Дніпрорудненська спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів «Світоч» Василівського району Запорізької області (62 б.); 

13. Вовк Вікторію, вихованку КПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді» 

ВРР ЗО, ученицю 10 класу КЗ «Дніпрорудненська спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів «Світоч» Василівського району Запорізької області (65 б.); 

14. Страшко Діану, ученицю 10 класу Андріївської спеціалізованої 

різнопрофільної школи І-ІІІ ступенів Бердянської районної ради Запорізької 

області (61 б.); 

15. Вихованців гуртка «Логіка світу» Комунального закладу Сумського міського 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Сумської 

області (63 б.); 



16. Диченкову Анну, Федорець Крістіну, учениць 8 класу Балаклеївської школи 

І-ІІ ступенів № 2 Смілянської районної ради Черкаської області, вихованців 

Смілянського учнівського лісництва при ДП «Смілянське лісове 

господарство» (64 б.); 

17. Корабльову Каріну, ученицю 6 класу Новозбур’ївської школи № 3, 

вихованку гуртка «Захоплююче лозоплетіння» Голопристанської районної 

державної адміністрації Херсонської області (60 б.); 

18. Вихованців Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17 

Житомирської області (68 б.); 

19. Атаманчук Ірину, ученицю 10 класу Вільнопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Житомирської області (68 б.); 

20. Вихованців гуртка «Юні орнітологи» КЗПО «Обласний еколого-

натуралістичний центр» Житомирської обласної ради Житомирської області 

(65 б.); 

21. Новицьку Єлизавету, ученицю 5-А класу Черняхівської гімназії 

Житомирської області (68 б.); 

22. Некротюк Анастасію, ученицю 9 класу Ружинської гімназії Житомирської 

області (60 б.); 

23. Учнівський колектив 6 класу Новгород-Сіверської ЗОШ I–III ступенів № 2 

Чернігівської області (60 б.); 

24. Вихованців гуртка «Юні овочівники» (Тищук Яну, Попівчак Вероніку, 

Медвецьку Анну) Тернопільського обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді (63 б.); 

25. Гетьманець Анастасію, ученицю 8 класу Новогуйвинської гімназії 

Житомирського району Житомирської області (65 б.); 

26. Балабушку Уляну, ученицю 6-А класу Комунального закладу «Компаніївське 

навчально-виховне об'єднання» Компаніївської селищної ради 

Кіровоградської області, вихованку гуртка «Юні лісівники» 

Кіровоградського комунального закладу «Обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» (68 б.); 

27. Вихованців гуртків міської станції юних натуралістів Миколаївської області 

(67 б.); 

28. Учнівський та педагогічний колектив Кременчуцького еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Кременчуцької міської ради 

Полтавської області (68 б.); 

29. Вихованців гуртка «Юні кролівники» Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (66 б.); 

30. Вихованців гуртка «Знавці тераріумів» та «Юні акваріумісти» Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (60 б.); 

31. Вихованців гуртка «Чарівна майстерня» Будинку дитячої та юнацької 

творчості смт Котельви Котелевської районної ради Полтавської області 

(64 б.); 



32. Тараненка Олександра, учня 10 класу Васютинського навчально-виховного 

комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа 

I-III ступенів» Чорнобаївської районної ради Черкаської області (68 б.); 

33. Вихованців гуртка «Юні квітникарі-аранжувальники» Тернопільського 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

(62 б.); 

34. Баланюка Миколу, учня 10-А класу ОКЗЗСО ім. О. Гатила Тавричанської 

сільської ради Каховського району Херсонської області (63 б.); 

35. Учнів ланки «Дослідник» Новокиївського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Каланчацької селищної ради Херсонської області 

(62 б.); 

36. Кузьменко Ольгу та Логвиненко Катерину, учениць 8 класу Старобілоуської 

ЗОШ I-III ступенів Чернігівської  районної ради Чернігівської області 

(68 б.); 

 

ІІ. Нагородити учасників Всеукраїнської трудової акції 

«Дослідницький марафон» грамотою Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки 

України: 

1. Лідерів екологічного руху Малокахівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад» Каховської районної державної 

адміністрації Херсонської області (58 б.); 

2. Учнівський колектив Навчально-виховного комплексу №13 Кам’янець-

Подільської міської ради Хмельницької області (55 б.); 

3. Вихованців гуртка «Юні охоронці природи» (Бершеду Анну, Капелюх Яну, 

Гречун Наталію, Кирильчук Ольгу) Дитячо-юнацького центру туризму та 

екологічної роботи Славутської міської ради Хмельницької області (58 б.); 

4. Лещенко Яну, вихованку клубу «Поліксена» Уманського міського центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Черкаської області 

(50 б.); 

5. Вихованців гуртка «Природа рідного краю» Комунального закладу 

«Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської 

обласної ради» Черкаської обласної держадміністрації (49 б.); 

6. Мусійчук Діану, ученицю 8 класу Веселохутірського навчально-виховного 

комплексу «Дошкільний навчальний заклад  загальноосвітньої школи 

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

Черкаської області (55 б.); 

7. Мельник Тетяну, ученицю 11 класу Масевицької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Рокитнівського району Рівненської області (49 б.); 



8. Вихованців гуртка «Природа рідного краю» Комунального закладу 

«Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської 

обласної ради» Черкаської області (53 б.); 

9. Дідківську Дар’ю, вихованку гуртка «Юний дослідник» Смілянського 

районного центру дитячої та юнацької творчості, ученицю 

Великояблунівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Смілянської 

районної ради Черкаської області (59 б.); 

10. Воробкало Яну, вихованку гуртка «Біологія людини» Черкаської районної 

станції юних натуралістів Черкаської області (59 б.); 

11. Вихованців гуртка «Основи екологічних знань» комунального закладу 

«Шполянський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 

Черкаської області (48 б.); 

12. Омельчук Марину, Чеботар Карину, учениць 9 класу Іванівської 

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ст. Уманського району Черкаської області 

(53 б.); 

13. Вихованців гуртка «Юні екологи» комунального закладу «Шполянський 

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Шполянської 

міської ради Черкаської області (54 б.); 

14. Мельниченко Галину, ученицю 11 класу Кадубовецької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Заставинівського району Чернівецької області (58 б.); 

15. Мажка Максима, учня 7 класу Кліводинського ЗЗСО, вихованця гуртка «Юні 

зоологи» Кіцманського РБДТ та секції «Індивідуальна робота еколого-

натуралістичного напряму з обдарованими дітьми» ОЗБШ КЗ Чернівецького 

ОЦЕНТУМ (59 б.); 

16. Близнюк Анастасію, Євстрат Мирославу та Яцкевич Софію, учениць 7-П 

класу Рокитнівського НВК «Школа І-ІІІ ступенів – ліцей» Рівненської 

області (58 б.); 

17. Вихованців гуртка «Юні квітникарі» Ядутинської ЗОШ I–III ступенів 

Борзнянського району Чернігівської області (59 б.); 

18. Вихованців гуртка «Природа рідного краю» Тернопільського обласного 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (56 б.); 

19. Кузіву Христину, вихованку гуртка «Друзі  природи» Дрогобицького 

регіонального еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

Львівської області (58 б.); 

20. Микитка Ігоря та Чигуру Софію, вихованців гуртка «Юні натуралісти» ЦПО 

м. Самбора Львівської області (59 б.); 

21. Хом’як Анастасію, вихованку гуртка «Юні садівники» Дрогобицького 

регіонального еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

Львівської області (53 б.); 

22. Ясак Крістіну, ученицю 9 класу Комишанської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №26 Херсонської міської ради (56 б.); 



23. Вихованців міської станції юних натуралістів м. Ізмаїл Одеської області 

(48 б.); 

24. Мокан Дарину, ученицю 5 класу Залізничненської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Болградського району Одеської області (41 б.); 

25. Скрипник Яну, вихованку гуртка «Флористика, фітодизайн інтер’єру» 

Богородчанського районного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Івано-Франківської області (55б.); 

26. Грицай Олену, ученицю 10-Б класу Енергодарської багатопрофільної гімназії 

«Гармонія» Енергодарської міської ради Запорізької області (58 б.); 

27. Гурського Олександра, учня 9 класу Комунальна установа Романівської 

районної ради "Опорний навчальний заклад "Старочуднівськогутянський 

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" Житомирської області 

(44 б.); 

28. Вихованців гуртка «Природознавства» Комунального закладу позашкільної 

освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр Житомирської обласної 

ради” Житомирської області (55 б.); 

29. Фещук Юлію, ученицю 8 класу Дівочківської загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів Черняхівського району Житомирської області (50 б.); 

30. Мирончук Дарину, ученицю 8 класу Дівочківської загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів Черняхівського району Житомирської області (56 б.); 

31. Кисельчук Анастасію, ученицю 5-Б класу Черняхівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Житомирської області (57 б.); 

32. Вихованців гуртка «Юний біолог» Житомирської міської гуманітарної 

гімназії №23 (45 б.); 

33. Вихованців гуртка «Юний бджоляр» Будинку дитячої та юнацької творчості 

Бердичівського району Житомирської області (59 б.); 

34. Лоцмана Едуарда, вихованця гуртка «Природа рідного краю» комунального 

закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді» Кіровоградської області (58 б.). 

 

ІІІ. Адміністрація Національного еколого-натуралістичного центру 

Міністерства освіти і науки України висловлює подяку начальникам 

департаментів (управлінь) 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 НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук, 

професор       В. В. Вербицький 


