
НАКАЗ

м. Київ

       «22» березня 2021 р.                                                                                             № 27

Про підведення підсумків 
Всеукраїнської трудової акції
«Дослідницький марафон» у 2020 році

Відповідно  до  Плану  всеукраїнських  та  міжнародних  організаційно 
масових  заходів  з  дітьми  та  учнівською  молоддю  за  основними  напрямами 
позашкільної освіти на 2020 рік, затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України № 1498 від 28.11.2019, Національний еколого-натуралістичний 
центр учнівської молоді Міністерства освіти і  науки України провів 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 агробіологічного напряму.

В  акції  взяли  участь  представники  з  16  областей  України,  а  саме: 
Житомирської,  Вінницької, Херсонської, Чернівецької, Одеської, 
Миколаївської, Запорізької,  Дніпропетровської, Сумської, Тернопільської, 
Рівненської, Чернігівської,  Черкаської, Полтавської,  Івано-Франківської, 
Волинської. 

Проведення  акції  активізувало  діяльність  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
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НАКАЗУЮ: 

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

1. Колектив вихованців Міської станції юних натуралістів Миколаївської 
міської ради (Керівник роботи: Крептюк Ірина Анатоліївна) (84 б.) 

2. Ящук Олександру, ученицю 9-Б класу Комунального закладу «Луцька 
загальноосвітня школа I-III ст. № 11-колегіум», вихованку гуртка «Юні 
агрохіміки» Волинського обласного еколого-натуралістичного центру 
(Керівник роботи: Бортнік Тетяна Павлівна) (86 б.).

3.  Світача Вадима, учня 9 класу ОЗНВК «Колківська ЗОШ I-III ступенів-
ліцей», вихованця гуртка «Юні орнітологи» Центру розвитку дітей та 
юнацтва Колківської селищної ради Волинської області (Керівник робо-
ти: Світач Ольга Василівна) (85 б.).

4. Філіппову Анастасію, ученицю 11 класу комунального закладу освіти 
«Володимирівська загальноосвітня школа I-III ступенів «Межівської 
селищної ради» Дніпропетровської області (Керівник роботи: Янченко 
Тетяна Володимирівна) (88 б.).

5. Крикун Анастасію, ученицю 10 класу Криворізького обласного ліцею-
інтернату для сільської молоді, вихованку КПНЗ «CЮН Покровського 
району» Дніпропетровської області (Керівники роботи: Бурко Світлана 
Миколаївна, Яковенко Зоя Михайлівна) (84 б.). 

6. Чермак Вікторію, ученицю 11 класу ліцею № 16, вихованку гуртка «Юні 
екологи» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції (Кері-
вники роботи: Васильчишин Богдана Богданівна, Слободян Марія Ону-
фріївна) (83 б.). 

7. Шкоду Юлію, ученицю 9-А класу Семенівської гімназії № 2 Семені-
вської міської ради району Чернігівської області (Керівник роботи: Ста-
шкевич Галина Володимирівна) (83 б.).

8. Шауро Марину, ученицю 9 класу Грем’яцької загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Новгород-Сіверського району Чернігівської області (Кері-
вник роботи: Мироненко Олена Володимирівна) (83 б.).

9. Мазко Вікторію, ученицю 10 класу Троковицького природничо-екологі-
чного ліцею Житомирського району Житомирської області (Керівник 
роботи: Бондар Наталія Михайлівна) (84 б.).

10. Шейгець Юлію, вихованку гуртка «Присадибне господарство» Вінни-
цької обласної станції юних натуралістів, ученицю групи №30 II ДНЗ 
«Вище професійне училище №7 міста Вінниці (Керівник роботи: 
Жовтоножук Любов Яківна) (83 б.).

11. Межерицьку Ангеліну, ученицю 10 класу Зороківського козацького лі-
цею Вільської сільської ради Житомирської області (Керівник роботи: 
Кирилюк Тамара Павлівна) (83 б.).
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12. Кузьміна Святослава, учня 7 класу КЗШ № 111, вихованця гуртка «Юні 
агрохіміки» Комунального позашкільного навчального закладу «Станція 
юних натуралістів Покровського району» Криворізької міської ради Дні-
пропетровської області (Керівники роботи: Бурко Світлана Миколаївна, 
Зіміна Наталія Володимирівна) (84 б.).

13. Таранченка Андрія, учня 11 класу комунального закладу освіти «Володи-
мирівська загальноосвітня школа I-III ступенів» Межівської селищної 
ради» Дніпропетровської області (Керівник роботи: Янченко Тетяна 
Володимирівна) (88 б.).

14. Шибінського Віктора, учня 8 класу Василівського ліцею, вихованця сек-
ції «Індивідуальна робота еколого-натуралістичного напряму з об-
дарованими дітьми» очно-заочної біологічної школи Чернівецького 
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
(Керівник роботи: Хлус Лариса Миколаївна) (84 б.).

15. Ковальчук Вероніку, вихованку гуртка «Декоративного птахівництва» 
Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості учні-
вської молоді Хмельницької області (Керівник роботи: Ковальчук 
Альона Олександрівна) (83 б.).

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

за І  І   місце  

1. Довгополу Олену та Дробніцьку Анастасію, вихованців гуртка «Пізнає-
мо рідний край» Тернопільського обласного центру еколого-натуралісти-
чної творчості  учнівської  молоді, учнів 7-А класу Тернопільського НВК 
«ЗОШ  І-ІІІ  ступенів - правовий ліцей № 2» (Керівник роботи: Павлусик 
Ольга Леонідівна) (80 б.).

2. Вихованців гуртка «Екологічний дизайн» Тернопільського обласного 
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (керівник 
Кухарська Тетяна Анатоліївна) (79 б.).

3. Лавицьку Альону, ученицю 8 класу, вихованку гуртка «Юні квітникарі» 
КЗ «Новгород-Сіверський районний будинок дитячої та юнацької 
творчості» Чернігівської області (Керівник роботи: Шульга Інна Ми-
хайлівна) (80 б.).

4. Калину Олександра, вихованця гуртка «Основи фенології» КЗ 
«Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської 
обласної ради», учня 6-А класу Драбівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів 
ім. С.В. Васильченка» Черкаської області (Керівник роботи: Осадча 
Оксана Миколаївна) (79 б.). 
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5. Біляченко Валерію, ученицю 11 класу Селянщинського спортивного лі-
цею Черняхівського району Житомирської області (Керівник роботи: 
Новицька Тамара Дмитрівна) (79 б.).

6. Невмержицького Євгена, учня 7 класу Троковицького природничо-
екологічного ліцею Житомирського району Житомирської області 
(Керівник роботи: Дорошенко Галина Василівна) (80 б.).

7. .Лонського Віктора, учня 7 класу Заплавської ЗОШ I-III ступенів 
Магдалинівського району Дніпропетровської області (Керівник роботи: 
Сова С. Я.) (81 б.).

8. Танакову Ольгу, вихованку гуртка «Юні знавці рослин» Комунального 
закладу Сумської міської ради – Сумського міського центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Сумської області (Керівник 
роботи: Іванова Тетяна Олександрівна) (80 б.).

9. Хабу Карину, вихованку гуртка Шосткинської міської станції юних 
натуралістів Шосткинської міської ради Сумської області (Керівник 
роботи: Несвітайло Тетяна) (81 б.).

10. Альонову Олену, ученицю 101 групи Херсонського навчально-виховного 
комплексу «загальноосвітня школа I ступеня – спеціалізована школа II 
ступеня – колегіум» №51 ім. Г.О. Потьомкіна Херсонської міської ради, 
вихованку гуртка «Основи генетики» КЗ «Центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради (Керівник 
роботи: Мудрак Тетяна Олександрівна) (80 б.).

11. Довганюк Вікторію, Бохенок Ірину, вихованок гуртка «Юні друзі при-
роди» Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді, учнів 6-А класу Тернопільський НВК «Зага-
льноосвітня школа І-ІІІ ступенів - економічний ліцей № 9 імені Іванни 
Блажкевич» (Керівник роботи: Батюх Наталія Григорівна) (80 б.).

12. Ішенко Евеліну, ученицю 5 класу ОЗ «Вікнянський ЗЗСО І-ІІІ ступенів» 
Заставнівського району Чернівецької області (Керівник роботи: Іщенко 
Катерина Василівна) (81 б.).

13. Деной Дмитра, учня 6-А класу Кам’янського НВК Центру дитячої юна-
цької творчості Ізмаїльського району Одеської області (Керівник роботи: 
Деной Марина Михайлівна) (79 б.).

14. Філюк Анастасію, вихованку гуртка «Фотонатуралісти» Шепетівського 
міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
Хмельницької області (Керівник роботи: Філюк Олена Володимирівна) 
(79 б.).

15. Олійчук Тетяну, ученицю 11 класу ЗОШ I-III ст. СМТ Мар’янівка 
Горохівського району Волинської області (Керівник роботи: Бролінська 
Валентина Іванівна) (81 б.).

16. Поровчук Богдану, ученицю 9 класу Загальноосвітньої школи I-III ст. 
села Воютин Луцького району Волинської області (Керівник роботи: 
Горбачук Т.В.) (81 б.).
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17. Маланюк Христину, вихованку гуртка  «Горщечкові рослини» Івано-
Франківської міської дитячої екологічної станції (Керівник роботи: 
Бойко Ольга Мирославівна) (79 б.).

18. Мазур Мар’яну вихованку гуртка «Присадибне господарство» Вінни-
цької обласної станції юних натуралістів, учениця групи №30 II ДНЗ 
«Вище професійне училище №7 міста Вінниці (Керівник роботи: 
Жовтоножук Любов Яківна) (76 б.).

за ІІІ місце 

1. Бідось Вікторію, вихованку гуртка «Рослини-символи України» Те-
рнопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учні-
вської молоді (Керівник роботи: Сидій Уляна Ярославівна) (73 б.).

2. Вихованців гуртка «Екологічний дизайн» Тернопільського обласного центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, учнів 8-го класу ТС-
ЗОШ-інтернату Тернопільської області (Керівник роботи: Гевко Галина 
Ярославівна) (65 б.).

3. Божко Каріну, вихованку гуртка «Юні друзі природи» Тернопільського 
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, уче-
ницю 6 класу Білецької ЗОШ І-ІІ ступенів (Керівник роботи: Божко Ольга 
Ярославівна) (69 б.).

4. Гапанюк Анастасію та Ігнатенко Світлану, вихованців гуртка «Юні друзі 
природи «Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді (Керівник роботи: Дулеба Уляна Василівна) (67 
б.).

5. Косінську Анастасію, ученицю 5-Б класу Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№ 8 та Ткач Уляну, ученицю 5-Б класу Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№13 імені Андрія Юркевича, вихованок гуртка «Юні квітникарі-аранжу-
вальники» Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді (Керівник роботи: Михайлиця Ірина Павлівна) 
(67 б.). 

6. Баран Ірину, Бригадир Софію, учениць 6- А класу Тернопільської  ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 8, вихованців гуртка «Юні квітникарі-аранжувальники» Те-
рнопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учні-
вської  молоді (Керівник роботи: Сворінь Надія Володимирівна) (72 б.).

7. Мазурик Софію та Скалія Ростислава, вихованців гуртка «Рідний край» Те-
рнопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учні-
вської молоді (Керівник роботи Березіцька Мирослава Мирославівна) (69 б.).

8. Колектив вихованців гуртків «Птахівництво», Любителі декоративних та 
свійських тварин», Юні  кролівники» Комунального закладу освіти 
«Обласний  еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді» Дні-
пропетровської  обласної ради  (Керівники роботи: Радзіковська Лілія Оле-
ксіївна, Шпітько Надія Сергіївна) (77 б.)
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9. Ботошану Богдана, учня 2 класу Комишівської ЗОШ І-ІІІ ст, Ізмаїльського 
району Одеської області (Керівник роботи: Ботошану Інна Петрівна) (55 б.).

10.Флоряк Вікторію, ученицю 10- А класу ЗОШ № 24 м. Чернівці, вихованку 
гуртка «Юні господарочки» КЗ «Чернівецький обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» (Керівник роботи: Кузьмінська 
В. В.) (72 б.)

11.Стаматі М. М., ученицю 8 класу Новосільського НВК «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів-ліцей» Ренійської районної ради Одеської області (кері-
вник: Нєдєлку О. Г.) (74 б.)

12.Вихованців гуртка «Юні  квітникарі» Шепетівського міського центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Хмельницької області 
(Керівник роботи : Марховська Аліна Василівна) (74 б.).

13.Вихованців гуртка «Лікарські рослини» Шепетівського міського центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Хмельницької області 
(Керівник роботи: Чумак Ірина Миколаївна) (77 б.).

14.Вихованців гуртка «Цікавий світ акваріума» Полтавського обласного 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (Керівник роботи: 
Петренко В. Ю. ) (78 б.).

15.Вихованців гуртка «Квітникарі «Лілея» Центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді Миргородського міського відділу освіти Полта-
вської області (Керівник роботи: Левченко Р. О.) (78 б.).

16.Коваленко Надію, вихованку гуртка «Основи біології» Кременчуцького 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Полтавської області (Ке-
рівник роботи: Невмивако Тетяна Володимирівна ) (68 б.).

17.Вихованців гуртка «Юні ботаніки» Кременчуцького еколого-натуралісти-
чного центру учнівської молоді (Керівник гуртка: Олешко Людмила Мико-
лаївна) (71 б.).

18.Вихованців гуртка «Початкове технічне моделювання з елементами 
англійської мови» (Бадуненко Анна та Левицька Софія) Кременчуцького 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Кременчукої міської 
ради Полтавської області (Керівник роботи: Євсеєва Олена Сергіївна) (68 
б.).

19.Артюх Софію, вихованку гуртка «Любителі домашніх тварин» Кременчу-
цького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Полтавської 
області (Керівник роботи: Невмивако Тетяна Володимирівна) (74 б.).

20.Учнівський колектив 5 класу Новгород-Сіверської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 
Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області (Керівник роботи: 
Шевцова Олена Василівна) (71 б.).

21.Пилипенко Ольгу, вихованку гуртка «Основи фенології» КЗ «Черкаський 
обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради», 
ученицю 6-Б класу Драбівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. С.В. Васи-
льченка» Черкаської області (Керівник роботи: Осадча Оксана Миколаївна) 
(74 б.).
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22.Сьомкіну Злату, вихованку гуртка «Аматори рослинництва» Комунального 
закладу «Шполянський центр дитячої та юнацької творчості учнівської мо-
лоді» Шполянської міської ради ОТГ Черкаської області (Керівник роботи: 
Сьомкіна Ірина Юріївна) (72 б.).

23.Телепу Вікторію, вихованку гуртка «Основи фенології» КЗ «Черкаський 
обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради», 
ученицю 6-Б класу Драбівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. С.В. Васи-
льченка» Черкаської області (Керівник роботи: Осадча Оксана Миколаївна) 
(72 б.).

24.Вихованців гуртка «Юні квітникарі» (Матвієнко Юлія, Литовчук Анастасія) 
Кинашівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Борзнянського району Чернігівської 
області (Керівник гуртка: Ганнич Тетяна Григорівна) (76 б.).

25.Бойко Анастасію, вихованка гуртка «GLOBE: спостерігаючи вивчаємо» 
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції (Керівник: Бодай 
Валентина) (75 б.).

26.Ужелу Дмитра, вихованця гуртка «Аматори рослинництва» Івано-Франкі-
вської міської дитячої екологічної станції (Керівник роботи: Шиян Галина 
Григорівна) (73 б.).

27.Вихованців гуртка «Аматори рослинництва» (Ужела Дмитро, Цюпер Богдан, 
Шевчук Галина) Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції (Ке-
рівник роботи: Шиян Галина Григорівна) (75 б.).

28.Дуніну Анну, вихованку гуртка «Я досліджую рідну природу» Комунально-
го закладу «Станція юних натуралістів» Рівенської обласної ради, ученицю 5 
класу Колоденського ліцею Корнинської сільської ради Рівненського району 
(Керівник роботи: Бобровська Валентина Анатоліївна) (74 б.).

29.Балабушку Уляну, ученицю 8-А класу, вихованку гуртка «Юні лісівники» 
Комунального закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-натуралі-
стичної творчості учнівської молоді», на базі Комунального закладу 
«Компаніївське навчально-виховне об’єднання» Компаніївської селищної 
ради Кіровоградської області (Керівник роботи: Полтавець Світлана 
Владиславівна) (75 б.).

30.Вихованці гуртка «Знавці тераріумів» Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді (Керівник: Петренко Вікторія 
Юрівївна) (78 б.).

31.Вихованці гуртка «Основи біології» Житомирської районної СЮН, учнів 
Опорного навчального закладу «Левківська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Житомирської районної ради» Житомирської області (Керівник 
роботи: Остапчук Світлана Юріївна) (79 б.).

32.Сазонського Тимура, учня 5 Оліївської гімназії Олівської сільської ради Жи-
томирського району Житомирської області (Керівник роботи: Червінська 
Тетяна Михайлівна) (73 б.).

33. Вихованців гуртка «Флоріум» БДЮТ Балаклеївської сільської ради при 
33СО І-ІІ ст села Текліне Черкаської області (Керівник роботи: Лифар Лізія 
Ярославівна) (68 б.).
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34. Вихованців  гуртка  «Флористи».  КЗ  «Шполянський  центр  дитячої  та 
юнацької творчості учнівської молоді» Шполянської ОТГ Черкаської області 
(Керівник роботи: Олійник Наталія Володимирівна) (70 б.). 

35.  Бохінську Яну, вихованку гуртка «Юні екологи» Еколого-натуралістичного 
відділу  Центру  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді  Калуської 
міської ради Івано-Франківська області (Керівник роботи: Дем’янів Наталія 
Степанівна) (75 б.).

36.  Вихованців гуртка «Любителі природи» КЗ «Шполянський центр дитячої 
та  юнацької  творчості  учнівської  молоді»  Шполянської  ОТГ  Черкаської 
області (Керівник роботи: Перемот Світлана Миколаївна (68 б.). 

37.  Макаренко  Дарину,  вихованку  гуртка  «Довкілля»  Центру  дитячої  та 
юнацької творчості  Смілянської районної ради, ученицю Костянтинівської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Смілянської районної ради Черкаської 
області (Керівник роботи: Лифар Лізія Ярославівна (70 б.). 

38. Колектив  Ірдинського  навчально-виховного  комплексу  «Дошкільний 
навчальний  заклад  –  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Білозірської 
сільської ради Черкаського району Черкаської області (Керівники роботи: 
Вернигор О.О., Підпалько А.В., Штирка С.А.) (60 б.). 

39. Колектив вихованців гуртків біологічного профілю Комунального закладу 
«Центр  позашкільної  освіти»  Мелітопольської  міської  ради  Запорізької 
області (Керівник роботи: Вікторія Борматова) (70 б.). 

40. Вихованців  гуртка  «Юні  аграрії» (Гнатюк  Аліна,  Бучинський  Денис, 
Гнатюк Марія,  Геник Інна,  Ткачук Надія)  Івано-Франківського ОЕНЦУМ 
Жукотинської  гімназії  Коршівського  ОТГ  Івано-Франківської  області 
(Керівник роботи: Бойчук Світлана Миколаївна) (77 б.).

41. Леонову Вікторію, ученицю 9 класу КЗ «Дніпрорудненська спеціалізована 
школа  І-ІІІ  ступенів  «Світоч» Василівського  району,  вихованка  КПНЗ 
«Мала академія наук учнівської молоді» ВРР Запорізької області (Керівник 
роботи: Костенко Н.І.) (77 б.).

42.Колектив учнів 10- А класу Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 17 (Керівник роботи: Малюк Олена Вікторівна) (73 б.).

43.Бедрицьку Дарину, вихованку гуртка «Квіткова фантазія» Ценру поза-
шкільної освіти Бердичівської міської ради ім. О. Розумкова Житомирської 
області (Керівник роботи: Сторожук О. М. ) (71 б.).

44.Колектив учнів 6 класу Станишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Житомирської області (Керівник роботи: Богда Л.С.) (72 б.).

45.Павленка Олександра, учня 9-В класу НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ № 1 
М,Д. Лентовича - гімназія» Немирівської міської ради Вінницької області 
(Керівник роботи: Павленко Т. А.) (74 б.).

46.Мазурчак Діану, вихованку гуртка «Загатковий світ рослин» Вінницької 
обласної станції юних натуралістів (Керівник роботи: Цибух Оксана Василі-
вна) (69 б.).

47. Нагорного Андрія, учня 6 класу НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІ» с, Кожанка Вінни-
цької області (Керівник роботи: Мацібора Наталія Григорівна) (76 б.).
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48.Шкуропату Катерину, ученицю 5 класу Дівочківськoї загальноосвітньої 
школи I-II ступенів Черняхівської районної державної адміністрації Жито-
мирської області ( Керівник роботи: роботи Колядич Ольга Миколаївна) (70 
б.).

49. Артеменко Марію, вихованку гуртка «Присадибне господарство» Вінни-
цької обласної станції юних натуралістів, ученицю групи №30 II ДНЗ «Вище 
професійне училище №7 міста Вінниці (Керівник роботи: Жовтоножук Лю-
бов Яківна) (78 б.).

50..Хоміцьку Софію, ученицю 6 класу КЗ «Опорний навчальний заклад 
«Старочуднівськогутянський заклад загальної середньої освіти I-III супенів» 
Житомирської області (Керівник роботи: Вольнова Наталія Станіславівна) 
(72 б.).

51. Олійник Дар’ю, ученицю 4 класу КЗ «Опорний навчальний заклад 
«Старочуднівськогутянський заклад загальної середньої освіти I-III 
ступенів» Житомирської області (Керівник роботи: Вольнова Наталія 
Станіславівна) (68 б.).

52. Федорович Дарину, ученицю 9 класу Ружинської гімназії Житомирської 
області (Керівник роботи: Симон Тамара Олексіївна) (70 б.).

53. Вихованців гуртка «Дослідник» Дошкільного навчального закладу №46 
міста Житомир (Керівник роботи: Шульга Тетяна Миколаївна) (71 б.).

54. Макарчук Маргариту, ученицю 8 класу КЗ»Опорний навчальний заклад 
«Старочуднівськогутянський заклад загальної середньої освіти I-III супенів» 
(Керівник роботи: Вольнова Наталія Станіславівна) (77 б.).

55. Анісімову Ольгу, ученицю 10 класу Великоомелянського НВК «школа- 
гімназія» (Керівник роботи: Ковальчук Ганна Іванівна) (78 б.).

56.Коваль Софію, ученицю 7-Б класу Комунального позашкільного навчально-
го закладу «Станція юних натуралістів Тернівського району» Криворізької 
міської ради (Керівник роботи: Здебська Катерина Григорівна) (71 б.).

57.Варахобу Христину, ученицю 8 класу Майської філії I-II ступенів КОЗО 
«Кислянська ЗШ I-III ст.» Дніпропетровської області (Керівник роботи: 
Ніколенко Сергій Петрович) (75 б.).

58. Онищенка Володимира, учня 10 класу КЗ «Ковпаківський заклад загальної 
середньої освіти I-III ст.» Дніпропетровської області (Керівник роботи: 
Онищенко Г.І.)(78 б.).

59. Вікарчук Олену, ученицю 8 класу КЗО «Веселівська загальноосвітня школа 
I-III ступенів» Межівської селищної ради Дніпропетровської області 
(Керівник роботи: Михайлюк Світлана Іванівна) (70 б.).

60.Вихованців гуртка «Овочеві експерти» ЗПО «Станція юних натуралістів 
міста Ковеля» Волинської області (Керівник роботи: Скрипіна Олена 
Максимівна) (75 б.).

61.Гнасюк Валерію та Радзій Олександру, вихованок гуртка «Юні квітникарі» 
КЗ «Міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
Луцької міської ради» Волинської області (Керівник роботи: Самойленко 
Ніна Олексіївна) (73 б.).
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62.Вихованців гуртка «Друзі природи», учнів Загальноосвітньої школи I-II 
ступенів № 11 Кам’янець-Подільської міської ради Хмельницької області 
(Керівник роботи: Ткаченко Ірина Анатоліївна) (65 б.).

63. Марчишина Вадима, Янчишина Максима, учнів 6-Б класу Навчально-
виховного комплексу №3 Кам’янець-Подільської міської ради Хмельницької 
області (Керівник роботи: Лісова Галина Йосипівна) (65 б.).

64. Хомик Олександру, вихованку гуртка «Юні зоологи» позашкільного 
навчально-виховного об’єднання міста Кам’янець-Подільського 
Хмельницької області (Керівник роботи Богомолова Оксана Антонівна) (75 
б.).

65.Учнівський колектив 1-А класу Новотроянського НВК міста Нові Трояни 
Одеської області (Керівник роботи: Карабаджак Ганна Іванівна) (64 б.).

66. Вихованців учнівського лісництва «Дубок» (Власенко Микола, Леонов 
Назар, Фурсенко Олександр) комунального позашкільного навчального 
закладу «Голопристанського міського Центру дитячої та юнацької 
творчості» Херсонської області (Керівник роботи: Фемич Наталя Іванівна) 
(77 б.).

67.Вихованців гуртка «Юні екологи» Херсонської спеціалізованої школи I – III 
ступенів №12 з поглибленим вивченням французької мови (Керівник 
роботи: Грищенко І.В.) (66 б.).

68. Сахарацького Єгора, учня 8 класу Малокопанівської ЗОШ I – III ступенів 
Голонристанського району Херсонської області (Керівник роботи Андрієць 
Л.І.) (67 б.).

69.104. Андрющенко Дар’ю, ученицю Херсонського ліцею Херсонської 
обласної ради, вихованку гуртка «Основи науково-дослідницької діяльності» 
КЗ «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 
Херсонської обласної ради (Керівник роботи: Мудрак Тетяна 
Олександрівна) (71 б.).

70.Вихованців гуртків (Журавель Дарину, Захараченко Діану Пелиха Тимофія, 
Куріленко Дарину, Радченко Анастасію, Конрада Назара) КЗ «Центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної 
ради (Керівники роботи Зуєва Г.А., Коваленко І.В., Амонова І.М.) (69 б.).

71.Кость Анну, вихованку гуртка «Біологія рослин» КЗ «Станція юних 
натуралістів» Рівненської обласної ради, ученицю 9 класу КЗ «Іваннівська 
гімназія» Привільненської сільської ради Дубенського району Рівненської 
області (Керівник роботи: Десятник Олена Іванівна) (50 б.).

72. Ветрову Віталіну, ученицю 11 класу Зносицької ЗОШ І-ІІІ ст. Немовицької 
сільської ради (Керівник роботи: Лобасюк Г.Т.) (50 б.). 

73.Музику Вікторію, ученицю 8 класу Шманьківської ЗОШ І-ІІ ступенів 
Чортківського району і Щур Іванну, ученицю 6 класу Залісянської ЗОШ І-ІІ 
ступенів Чортківського району, вихованок Чортківського РКЗ «Центр 
науково-технічної творчості і дозвілля учнівської молоді» (Керівник роботи: 
Хаба Богдан Михайлович) (77 б.).
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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                                                        Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ
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