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УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання обласного журі з підведення підсумків 

обласної  трудової акції ,,Дослідницький марафон” 

в закладах позашкільної та загальної середньої освіти  

Полтавської області 

 

13.10.2021          м. Полтава 

 

Присутні:  

  Голова журі: Дулій Валентина Олександрівна, заступник директора з 

навчально-виховної роботи Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді. 

Члени журі: Брижак Людмила Михайлівна, завідувач відділу біології та 

методичної роботи Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді; 

Чайка Тетяна Василівна, методист Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді ; 

Смоляр Наталія Олексіївна, доцент кафедри прикладної екології та 

природокористування ,,Національного університету ,.Полтавська політехніка 

імені Юрія Кондратюка”. 

Секретар: Пугачова Ірина Ярославівна, завідувач відділу сільського 

господарства Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді. 

 

СЛУХАЛИ: 

Брижак Людмилу Михайлівну, завідувача відділу біології та методичної 

роботи Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді про участь школярів області в обласній трудовій акції ,,Дослідницький 

марафон”. З метою сприяння розвитку дослідницької і експериментальної 

роботи, залучення до практичної природоохоронної роботи, здобуття знань, 

навичок в галузі сільського і лісового господарства та формування у юних 

громадян почуття соціальної відповідальності Національний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України у 

2006 році запровадив трудові акції з активізації суспільно-корисної роботи та 

трудової діяльності школярів України. Однією з трудових акцій є 

,,Дослідницький марафон”.  

До обласного оргкомітету надійшло 12 робіт (136 дітей) з міст 

Кременчука, Миргорода, Полтави. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Пугачова І.Я., завідувач відділу сільського господарства Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, яка 



проінформувала про участь освітніх закладів області в обласній трудовій  акції 

,,Дослідницький марафон”. 

Юннати гуртка ,,Вітамінчик” (керівник Макаренко Тетяна Віталіївна) 

ЦЕНТУМ м. Миргород поглибили свої знання про овочеві рослини, провели 

дослід на тему ,,Вплив передпосівного обробітку стимуляторами росту насіння 

помідорів на його проростання та врожай”. Під час проведення досліду 

гуртківці ознайомилися з біологічними особливостями помідорів, агротехнікою 

їх вирощування, вели фенологічні спостереження за ростом і розвитком розсади 

помідорів, розпушували грунт, пікірували. 

Вихованці гуртка ,,Знавці тераріумів” Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (керівник гуртка Петренко Вікторія 

Юріївна) провели дослід на тему ,,Дослідження впливу раціону годівлі на ріст 

та розвиток агами бородатої”. Гуртківці дослідили, що при різноманітному 

кормі спостерігається швидкий ріст і розвиток особин, здатність до швидкої та 

частої линьки. Робота містить фотографії і щоденник дослідницької роботи. 

Дослідження проводили на базі лабораторії зоології ПОЕНЦУМ. 

Учнівський та педагогічний колективи Кременчуцького еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Кременчуцької міської ради 

(директор Бєльська Валентина Василівна) провели досліди ,,Розмноження 

ехінацеї”, ,,Розмноження очеретянки звичайної”, ,,Вегетативне розмноження 

лаванди звичайної”, ,,Вегетативне розмноження ялівця козацького у відкритому 

грунті”, ,,Дослідження вмісту рутину в сировині ромашки лікарської та ехінацеї 

пурпурової різної стиглості, зібраних з ділянок із внесенням компосту та без 

внесення”. Робота містить щоденники дослідницької роботи та фотоматеріали. 

Учні 6-Б класу Кременчуцької гімназії № 23 Кременчуцької міської ради 

Кременчуцького району (керівник Гончаренко Катерина Леонідівна) провели 

дослід ,,Вирощування мікрозелені в домашніх умовах”. Вирощували двома 

способами: без грунту  та з грунтом. Використовували насіння кінзи, гороху, 

буряка, червоноголової капусти, квасолі. 

Керівник гуртка Кременчуцького еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Кременчуцької міської ради Бугайова Г.В. разом з 

вихованцями провели дослід ,,Розмноження магнолії обернено яйцевидної 

відводками”. 

Учениця 9-А класу Кременчуцької гімназії № 26 Кременчуцької міської 

ради Кременчуцького району  (керівник Шевчик Тетяна Олексіївна) описала 

соняшник: його значення, ботанічну характеристику, умови вирощування, 

сорти. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

1. Нагородити за участь в обласній трудовій акції ,,Дослідницький 

марафон”: 

дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

- учнівський та педагогічний колективи Кременчуцького еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Кременчуцької міської ради: 

дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 



- вихованців гуртка ,,Знавці тераріумів” Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді : 

дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

 юннатів гуртка ,,Вітамінчик” Центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді м. Миргород.  

 

2. Грамотою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за високий рівень дослідницької роботи: 

- учнів 6-Б класу Кременчуцької гімназії № 23 Кременчуцької міської 

ради Кременчуцького району; 

 

2. Подякою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді керівників колективів-учасників за організацію 

дослідницької діяльності, значний внесок в екологічне виховання дітей та 

учнівської молоді: 

 

 Бельську Валентину Василівну, директора Кременчуцького 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

 Петренко Вікторію Юріївну, керівника гуртка Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

- Гончаренко Катерину Леонідівну, вчителя біології Кременчуцької 

гімназії № 23 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району; 

- Макаренко Тетяну Віталіївну, керівника гуртка Центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді м. Миргород; 

- Бугайову Галину Володимирівну, керівника гуртка  

Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

- Шевчик Тетяну Олексіївну, вчителя біології Кременчуцької 

гімназії № 26 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району   

 

 Підписи: 

 

       Голова журі                                                                  Валентина ДУЛІЙ 

 

       Члени журі                                                                  Людмила БРИЖАК 

 

                                                                                   Наталія СМОЛЯР 

 

                Тетяна ЧАЙКА 

 

                Ірина ПУГАЧОВА 
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