
Ч ЕРН ІГІВ С ЬК А  ОБЛАСНА ДЕРЖ АВНА А ДМ ІН ІСТРА Ц ІЯ 

УП РАВЛІ ННЯ  ОСВІТИ І НАУКИ  

Н А К А З

€ € шс£ґ/іСгіСдіІс 2017 року м. Чернігів № S

Про підсумки обласного 
етапу Всеукраїнської трудової 
акції «Дослідницький марафон»

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 27.12.2016 
№1626 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно- 
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік (за основними 
напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів для 
педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2017 рік», 
Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації 
від 28.04.2017 №176 «Про проведення обласного етапу Всеукраїнської трудової 
акції «Дослідницький марафон», з метою сприяння розвитку дослідницької і 
експериментальної роботи на навчально-дослідних земельних ділянках та у 
шкільних теплицях; ознайомлення учнів з сучасними технологіями 
вирощування сільськогосподарських культур; активного впровадження 
дослідництва в освітній процес у закладах загальної середньої та позашкільної 
освіти протягом 2017 року проведено обласний етап Всеукраїнської трудової 
акції «Дослідницький марафон».

На обласний етап акції подано роботи учнів закладів загальної середньої та 
вихованців закладів позашкільної освіти Бобровицького, Борзнянського, 
Городнянського, Новгорода-Сіверського районів, м. Новгорода-Сіверського, 
комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів».

Відповідно до рішення журі обласного етапу акції 

НАКАЗУЮ:

1. Нагородити дипломами Управління освіти і науки облдержадміністрації 
переможців обласного етапу Всеукраїнської трудової акції «Дослідницький 
марафон» за успішно проведену дослідницьку роботу в галузі сільського 
господарства:

- членів творчого учнівського об’єднання «Юний біолог» Бобровицької 
ЗОНІ І-ІІІ ст. №2 Бобровицької районної ради;



- колектив учнів Хоробицької ЗОШ І-ІІІ ст. Городнянського району;
- творчу групу учнів 5 та 7 класів Новгорода-Сіверської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 

Новгорода-Сіверської міської ради;
- Жидок Анну, Бутенко Софію, вихованців гуртка «Любителі сукулентних 

рослин» комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних 
натуралістів».

2. Нагородити дипломами Управління освіти і науки облдержадміністрації 
за активну участь в обласному етапі Всеукраїнської трудової акції 
«Дослідницький марафон»:

- членів гуртка «Юні квітникарі» Ядутинської ЗОШ І-ІІІ ст. Борзнянської 
районної держадміністрації;

- членів гуртка «Юний еколог» комунального закладу «Новгород- 
Сіверський районний будинок дитячої та юнацької творчості».

3. Оголосити подяку начальника Управління освіти і науки 
облдержадміністрації вчителям та керівникам творчих об’єднань за теоретичну 
і практичну підготовку переможців обласного етапу Всеукраїнської трудової 
акції «Дослідницький марафон»:

- Дітковській Олені Володимирівні, учителю біології Бобровицької 
ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Бобровицької районної ради;

- Лозбень Оксані Іванівні, учителю біології Хоробицької ЗОШ І-ІІІ ст. 
Городнянського району;

- Шевцовій Олені Василівні, учителю Новгорода-Сіверської ЗОШ І-ІІІ ст. 
№2 Новгорода-Сіверської міської ради;

- Кузьменко Вікторії Дмитрівні, завідувачу відділу організаційно-масового 
комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів».

4. Начальникам відділів освіти райдержадміністрацій, органів місцевого 
самоврядування, управлінь освіти міських рад, керівникам закладів освіти 
обласного підпорядкування сприяти участі педагогічних та учнівських 
колективів закладів освіти у Всеукраїнських і обласних еколого- 
натуралістичних конкурсах, акціях на місцях.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
Управління - начальника відділу загальної середньої та корекційної освіти 
Соронович О.Ю.

М.А. Конопацький


