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Про підсумки обласного
етапу Всеукраїнської трудової акції
«Дослідницький марафон»

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 04.01.2018 
№12 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно- 
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за основними 
напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів для 
педагогічних працівників закладів позашкільної світи на 2018 рік», наказу 
Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації 
від 30.08.20178 №276 «Про проведення обласного етапу Всеукраїнської 
трудової акції «Дослідницький марафон», відповідно до Плану роботи 
комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів» на 
2018 рік, з метою сприяння розвитку дослідницької і експериментальної 
роботи на навчально-дослідних земельних ділянках та в шкільних теплицях; 
ознайомлення здобувачів освіти з сучасними технологіями вирощування 
сільськогосподарських культур; активного впровадження дослідництва в 
освітній процес у закладах освіти області; розвитку мережі гуртків 
сільськогосподарського напрямку у закладах освіти Чернігівщини у вересні 
2018 року проведено обласний етап щорічної Всеукраїнської трудової акції 
«Дослідницький марафон».

На обласний етап акції подано роботи здобувачів освіти закладів загальної 
середньої та позашкільної освіти Борзнянського, Новгорода-Сіверського, 
Чернігівського районів, Талалаївської об’єднаної територіальної громади та 
м. Новгорода-Сіверського.

У роботах, поданих на розгляд журі, показано ефективність практичної 
діяльності з сільськогосподарського дослідництва, обізнаність і володіння юних 
дослідників сучасними технологіями вирощування сільськогосподарських 
культур, що забезпечило високу результативність підготовлених творчих робіт.

Долучившись до обласного етапу акції, здобувані освіти Орлівського 
навчально-виховного комплексу Новгорода-Сіверської районної ради, 
Старобілоуської ЗОШ І-ІИ ст. Чернігівської районної ради, Новгорода- 
Сіверської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Новгорода-Сіверської міської ради провели 
досліди на навчально-дослідних земельних ділянках, за допомогою яких



розширили і поглибили знання з біології, опанували методи управління ростом 
і розвитком рослин, набули умінь і навичок з вирощування рослин.

Здобувані освіти Орлівського навчально-виховного комплексу Новгорода- 
Сіверської районної ради у своїй роботі розкрили різноманітність тематики 
дослідів, які вони проводили на шкільній навчально-дослідній земельній 
ділянці в овочевій сівозміні: «Вплив ширини міжрядь та проріджування на 
врожай буряків», «Вплив строків висіву насіння на врожай огірків», «Вплив 
способу висівання моркви на врожай», «Вплив строків посадки на врожай 
огірків».

Здобувані освіти Старобілоуської ЗОШ І-ІІІ ст. Чернігівської районної ради 
вивчали вплив різних коренеутворювачів на формування кореневої системи 
самшиту.

Творча група здобувачів освіти Новгорода-Сіверської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 
Новгорода-Сіверської міської ради досліджувала різні способи розмноження 
картоплі.

Здобувані освіти Ядутинської ЗОШ І-ІІІ ст. Борзнянської районної ради 
займалися дослідницькою роботою у теплицях, зосередившись на таких 
питаннях: насіннєве та вегетативне розмноження рослин, спостереження за 
цвітінням рослин, вивчення впливу різних факторів (світла, вологи, часу 
укорінення тощо) на ріст і розвиток рослин. У ході проведення навчально- 
дослідної роботи здобувані освіти ознайомилися зі специфікою спорудження і 
роботи об’єктів захищеного ґрунту та агротехнікою вирощування рослин, 
набули практичних трудових умінь, навичок живцювання, пікірування, 
навчилися виготовляти ґрунтові суміші для теплиць і парників, у яких 
виростили розсаду овочевих і квіткових рослин.

Проте, журі зазначило, що не всі роботи подані на обласний етап, 
відповідали визначеним критеріям оцінювання зазначеним у Положенні про 
акцію: відсутні схеми дослідів, частина робіт не мала дослідницького 
характеру, не було розкрито тему робіт.

Відповідно до рішення журі обласного етапу акції н а к а з у ю :

1. Нагородити дипломами переможців обласного етапу Всеукраїнської 
трудової акції «Дослідницький марафон»:

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

- Неживець Світлану, ученицю 9 класу Орлівського навчально-виховного 
комплексу Новгорода-Сіверської районної ради;

- Кузьменко Ольгу та Логвиненко Катерину, учениць 8 класу 
Старобілоуської ЗОШ І-ІІІ ст. Чернігівської районної ради;

- членів творчої групи учнів 6 класу Новгорода-Сіверської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 
Новгорода-Сіверської міської ради.

2. Нагородити дипломами за активну участь в обласному етапі 
Всеукраїнської трудової акції «Дослідницький марафон»:



- Шульгу Аліну, ученицю 11 класу Блистівського навчально-виховного 
комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  дитячий садок» Новгорода- 
Сіверської районної ради;

- колектив учнів 8 класу Талалаївської ЗОШ І-ІІІ ст. Талалаївської селищної 
ради;

- Бикову Дарину і Гульок Ірину, учениць 9-В класу Новгорода-Сіверської 
гімназії №1 ім. Б.Майстренка Новгорода-Сіверської міської ради.

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

- Набок Ользі Іванівні, керівнику гуртка «Юні квітникарі» Ядутинської 
ЗОШ І-ІІІ ст. Борзнянської районної ради;

- Бабак Валентині Миколаївні, учителю Орлівського навчально-виховного 
комплексу Новгорода-Сіверської районної ради;

Удодовій Галині Андріївні, учителю біології Старобілоуської 
ЗОШ І-ІІІ ст. Чернігівської районної ради;

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

4 . Структурним підрозділам із питань освіти райдержадміністрацій, у 
порядку рекомендації органам управління освітою органів місцевого 
самоврядування:

4.1 Проаналізувати підсумки участі здобувачів освіти закладів загальної 
середньої і позашкільної освіти в обласному етапі Всеукраїнської трудової акції 
«Дослідницький марафон» та довести їх результати до відома керівників 
закладів освіти.

4.2 Розглянути питання щодо відзначення педагогічних працівників, які 
підготували переможців обласного етапу Всеукраїнської трудової акції 
«Дослідницький марафон».

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

М. КОНОПАЦЬКИЙ


