
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 

 

01.12.2022 Харків № 74  

 

Про підсумки проведення 

обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу 

«Дослідницький марафон» 

 

На виконання Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 15.12.2021 р. № 1379, плану роботи Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2022 рік, 

ураховуючи лист Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді Міністерства освіти і науки України від 14.11.2022 № 208 «Про 

проведення фінальних етапів всеукраїнських конкурсів аграрного напряму», 

протягом жовтня-листопада 2022 року проведено обласний етап 

Всеукраїнського конкурсу «Дослідницький марафон» (далі – Конкурс). 

Конкурс організовано з метою сприяння розвитку дослідницької та 

експериментальної роботи в закладах загальної середньої та позашкільної 

освіти, виявлення та розповсюдження кращого досвіду, традицій, нових 

напрямків в організації роботи на навчально-дослідних земельних та родинних 

присадибних ділянках, в учнівських теплицях. 

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі, 

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Визначити переможців і призерів Конкурсу (додаток 1). 

 

2. Відзначити учасників Конкурсу, які в номінаціях посіли перші, другі і 

треті місця, грамотою Комунального закладу «Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості». 

 

3. Довести інформацію про результати проведення Конкурсу до відома 

керівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти Харківської 

області (додаток 2). 

Термін: до 10.12.2022 
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4. Направити матеріали переможців Конкурсу для участі у фінальному 

етапі Всеукраїнського конкурсу «Дослідницький марафон» та організувати 

інструктивно-методичний супровід учасників. 

Термін: до 10.12.2022 

 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи Тетяну КУРУКІНУ. 

 

 

Директор           Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
 

 

З наказом ознайомлені:  

Курукіна Т. І. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 1 

до наказу директора  

Комунального закладу  

«Харківський обласний Палац  

дитячої та юнацької творчості» 

від 01.12.2022 № 74 

 
 

Список переможців і призерів  
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Дослідницький марафон» 

 
Номінація «Змістовна експериментально-дослідницька робота» 

 
І місце 
 

 КІЗІЧЕНКО Артур 
 
 

-  вихованець гуртка «Основи науково-
дослідницької діяльності» 
Красноградського  центру дитячої та 
юнацької творчості, 
учень 4-Б класу Красноградського           
ліцею № 3 Красноградської міської ради                                        
Харківської області (керівники –                               
МЕДНІКОВА Людмила Петрівна, 
КІЗІЧЕНКО Анна Василівна) 
 

ІІ місце  
 

ПІКАЛОВ Марк 
 

-   вихованець гуртка «Основи науково-

дослідницької діяльності» 

Красноградського  центру дитячої та 

юнацької творчості, 

учень 5-Б класу Красноградського           

ліцею № 3 Красноградської міської ради                                        

Харківської області (керівники –                               

МЕДНІКОВА Людмила Петрівна, 

ПІКАЛОВА Ірина Сергіївна) 
 

ІІ місце -  РОМАНЧЕНКО 
Єлізавєта 
 

-  вихованка гуртка «Юні туристи-
краєзнавці» Краснокутського центру 
дитячої та юнацької творчості 
Краснокутської селищної ради 
Харківської області (керівник – 
БУТЕНКО Світлана Вікторівна) 
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ІІІ місце -  РОМАНЧЕНКО 
Софія 
 

-  вихованка гуртка «Фольклорно-
етнографічне краєзнавство» 
Краснокутського центру дитячої та 
юнацької творчості Краснокутської 
селищної ради Харківської області 
(керівник – РОМАНЧЕНКО Ольга 
Владиславівна) 

 

Номінація «Кращий учнівський досвід впровадження дослідництва» 

 

 
І місце -  ПЕРВОЙ Давід 

 
-   вихованець гуртка «Природа рідного 

краю» Комунального закладу «Лозівська 
станція юних натуралістів» Лозівської 
міської ради Харківської області  
(керівник – ГАВРИЛЕНКО Ганна 
Вікторівна) 
 

ІІ місце -  АБАСАЛІЄВ Арсен 
 

-   вихованець гуртка «Основи науково-
дослідницької діяльності» 
Красноградського  центру дитячої та 
юнацької творчості, 
учень 6 класу Красноградського ліцею № 5 
Красноградської міської ради Харківської 
області  (керівник – МЕДНІКОВА 
Людмила Петрівна) 
 

ІІ місце -  ЧЕРЕДНИК Софія, 
ХАЛТУРІН 
Олександр 

-  вихованці гуртка «Літературне 
краєзнавство» Краснокутського центру 
дитячої та юнацької творчості 
Краснокутської селищної ради Харківської 
області (керівник – ЧЕРЕДНИК Валентина 
Володимирівна)  

ІІІ місце -  НЕДЄЛЬСЬКА 
Єлісавєта 

-  вихованка гуртка «Фольклорно-
етнографічне краєзнавство» 
Краснокутського центру дитячої та 
юнацької творчості Краснокутської 
селищної ради Харківської області 
(керівник – РОМАНЧЕНКО Ольга 
Владиславівна) 
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Номінація « Краще відновлення традицій дослідництва та 

натуралістичної роботи» 

 

І місце -  КРАВЦОВ Іван,  
ТАРАСОВ Максим 

-  учні 6 класу Комунального закладу 
«Харківська санаторна школа № 9» 
Харківської обласної ради (керівники – 
САМОЙЛОВА Тетяна Йосипівна, 
ЧЕРНОВА Юлія Геннадіївна, КУЧЕРЯВА 
Ірина Вікторівна) 

ІІ  місце -  КОВРИГА Іван, 
ПОТОРОКА Роман, 
ГУЛА Дар’я, 
ЯЦЕНКО Валерія, 
КОВТУНЕНКО 
Уляна, 
БУРЯЧИНСЬКА 
Олена 
 

-  учні 5-Б класу Харківської 
загальноосвітньої школи № 64 Харківської 
міської ради Харківської області  
(керівник – ПОНОМАРЕНКО Ольга 
Іванівна) 

ІІІ місце  -  БАРБІН Денис -  вихованець гуртка «Юні козачата» 
Краснокутського центру дитячої та 
юнацької творчості Краснокутської 
селищної ради Харківської області 
(керівник – ДЕЙНЕКА Валентина 
Миколаївна) 

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 2 

до наказу директора  

Комунального закладу  

«Харківський обласний Палац  

дитячої та юнацької творчості» 

від 01.12.2022 № 74 
 

Інформація  

про результати проведення обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу «Дослідницький марафон» 

 

На виконання Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 15.12.2021 р. № 1379, плану роботи Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2022 рік, 

ураховуючи лист Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді Міністерства освіти і науки України від 14.11.2022 № 208 «Про 

проведення фінальних етапів всеукраїнських конкурсів аграрного напряму», 

протягом жовтня-листопада 2022 року проведено обласний етап 

Всеукраїнського конкурсу «Дослідницький марафон» (далі – Конкурс). 

Конкурс організовано з метою сприяння розвитку дослідницької та 

експериментальної роботи в закладах загальної середньої та позашкільної 

освіти, виявлення та розповсюдження кращого досвіду, традицій, нових 

напрямків в організації роботи на навчально-дослідних земельних та родинних 

присадибних ділянках, в учнівських теплицях. 

У Конкурсі взяли участь учні Красноградського ліцею № 3 

Красноградської міської ради Харківської області, Красноградського ліцею № 5 

Красноградської міської ради Харківської області, Комунального закладу 

«Харківська санаторна школа № 9» Харківської обласної ради, Харківської 

загальноосвітньої школи № 64 Харківської міської ради Харківської області; 

вихованці Красноградського центру дитячої та юнацької творчості 

Красноградської міської ради Харківської області, Краснокутського центру 

дитячої та юнацької творчості Краснокутської селищної ради Харківської 

області, Комунального закладу «Лозівська станція юних натуралістів» 

Лозівської міської ради Харківської області. 

Загалом на Конкурс було надано 37 робіт. 

Проведення Конкурсу активізувало діяльність з відновлення традицій 

дослідництва та натуралістичної роботи, сприяло трудовому та екологічному 

вихованню, спонукало школярів до конкретних справ, спрямованих на 

поглиблене вивчення навколишнього природного середовища. 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 


