
  
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ 

ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

НАКАЗ 

 

14.04.2021              м. Полтава           № 60  
 

 

Про підсумки проведення 

обласного етапу Всеукраїнської  

акції ,,Годівничка” 

 

Відповідно до плану роботи Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді на 2021 рік та листа 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді                   

від 22.02.2021 року № 46 ,,Про проведення Всеукраїнської акції 

,,Годівничка”, з метою виховання ціннісного ставлення до біорізноманіття, 

проведення широкої просвітницької роботи та практичних дій з охорони та 

збереження орнітофауни, проведено у заочному форматі обласний етап акції. 

До акції долучились 152 учасники – це учнівські та педагогічні 

колективи закладів загальної середньої та позашкільної освіти. Для участі в 

акції було надіслано: 66 малюнків, 13 годівничок, 6 буклетів, 8 поробок,        

6 віршів та оповідань, 18 сценаріїв заходів, 7 презентацій та 37 звітів про 

проведену орнітологічну роботу. Загалом до акції долучилось 952 дитини. 

Згідно рішення обласного журі акції 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати переможцями та нагородити дипломом Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді учасників 

обласного етапу Всеукраїнської акції ,,Годівничка – 2021”: 

за перше місце 

– біологічний гурток ,,Екос” Божківського навчально-виховного 

комплексу Новоселівської сільської ради. Керівник: Васюкова Надія 

Миколаївна; 

 

 

 

за друге місце 



– гурток ,,Цікава зоологія” Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді. Керівник: Костюк Оксана 

Анатоліївна; 

– екологічний загін ,,Сполох” Новознам’янського навчально-виховного 

комплексу Піщанської сільської ради. Керівник: Петрова Н.І.; 

за третє місце 

– вихованців гуртків ,,Я серед природи” та ,,Юні екологи” Кобеляцької 

філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді. Керівники: Березова Вікторія Вікторівна, Журавель Микола 

Олексійович; 

– гурток ,,Віконечко в природу” Бірківської загальноосвітньої школи   

І-ІІІ ступенів імені І.А.Цюпи Зіньківської міської ради. Керівники: Костенко 

Ярослава Іванівна, Шевченко Діана Олександрівна; 

– пошуковий загін ,,Пташеня” Будинку дитячої та юнацької творчості 

Котелевської селищної ради. Керівник:Колевид Леся Олексіївна. 

 

2. Нагородити переможців і призерів конкурсу на кращий малюнок про 

птахів в обласному етапі Всеукраїнської акції ,,Годівничка – 2021” дипломом 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді: 

за перше місце 

– Герасименко Євгенію, ученицю 9 класу комунального закладу 

,,Полтавська гімназія № 13 Полтавської міської ради’’. Керівник: Кривенко 

Наталія Михайлівна; 

за друге місце 

– Вакарчук Марину, ученицю 10 класу Опришківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Глобинської міської ради. Керівник: 

Радочин Г.П.; 

– Рибалку Вікторію, ученицю 4 класу Глобинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 5 Глобинської міської ради. Керівник: Царенко І.А. 

за третє місце 

– Заблоцького Костянтина, учня 3 класу Горбівського навчально-

виховного комплексу ,,загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад” Градизької селищної ради. Керівник: Сеченко Марина 

Вікторівна; 

– Кибкала Віталія, учня Кременчуцької гімназії № 8 Кременчуцької 

міської ради; 

– Мацюк Марієлену, ученицю 8 класу комунального закладу 

,,Полтавська гімназія № 13 Полтавської міської ради’’. Керівник: Кривенко 

Наталія Михайлівна. 

 

3. Нагородити переможців і призерів конкурсу на кращий вірш 

(оповідання) про птахів в обласному етапі Всеукраїнської акції ,,Годівничка – 

2020” дипломом Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді: 

за перше місце 



– Старченка Дениса, учня 11 класу Пирогівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Глобинської міської ради. Керівник: Шакун Валентина 

Ярославівна; 

за друге місце 

– Листопад Сніжану, ученицю 9 класу Лубенського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів № 4 Лубенської міської ради; 

– Ткаченко Вероніку, ученицю 3 класу Лубенської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 7 імені Героя України Віри Роїк Лубенської міської 

ради. Керівник: Давиденко Лілія Анатоліївна; 

за третє місце 

– Бойка Євгенія, учня 6 класу комунального закладу ,,Полтавська 

гімназія № 13 Полтавської міської ради”. Керівник: Зубко Олександр 

Анатолійович; 

– Герасименко Марію, ученицю Кустолово-Суходільського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Михайлівської сільської ради. 

Керівник: Шаравар Марина Євгеніївна; 

– Пічкур Вероніку, ученицю 7 класу Лубенської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 10 Лубенської міської ради. Керівник: Бедрик 

Людмила Іванівна. 

 

4. Нагородити переможців і призерів конкурсу на кращу поробку в 

обласному етапі Всеукраїнської акції ,,Годівничка – 2021” дипломом 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді: 

за перше місце 

– Болотову Аріну, ученицю 2 класу Лубенської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 7 імені Героя України Віри Роїк Лубенської міської 

ради. Керівник: Дмитренко Ольга Володимирівна; 

за друге місце 

– Неділько Аліну, вихованку гуртка ,,Чарівна майстерня” Лубенської 

міської станції юних натуралістів. Керівник: Бала Ірина Володимирівна; 

– Остапенка Ярослава, Шевченка Святослава, учнів Кременчуцької 

гімназії № 8 Кременчуцької міської ради; 

за третє місце 

– Боженко Діану, ученицю Лубенської загальноосвітньої школи             

І-ІІІ ступенів № 7 імені Героя України Віри Роїк Лубенської міської ради. 

Керівник: Калайда Олена Василівна; 

– Воротило Євгенію, ученицю 5 класу Пустовійтівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Глобинської міської ради; 

– Служинську Евеліну, вихованку гуртка ,,Художня вишиванка” 

Глобинського Центру дитячої та юнацької творчості Глобинської міської 

ради. Керівник: Тюрєва Оксана Василівна. 

 

5. Нагородити переможців і призерів конкурсу на кращу годівничку в 

обласному етапі Всеукраїнської акції ,,Годівничка – 2021” дипломом 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді: 

за перше місце 



– Синельника Максима, учня 2 класу Опришківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Глобинської міської ради. Керівник: Радочин Г.П.; 

за друге місце 

– Новосела Андрія, учня 1 класу Веселодолинської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Глобинської міської ради. Керівник: Бородина М.І.; 

– Ярещенка Станіслава, учня 6 класу Зубанівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Глобинської міської ради. Керівник: Ярещенко 

Валентина Миколаївна; 

за третє місце 

– Павленка Івана, Павленка Федора, учнів 6 класу опорного закладу 

,,Зіньківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 Зіньківської міської 

ради”. Керівник: Лисак Людмила Віталіївна; 

– Шамоту Максима, учня 4 класу Крутобалківського навчально-

виховного комплексу ,,заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – 

заклад дошкільної освіти” Драбинівської сільської ради; 

– Пузяка Романа, учня 2 класу Глобинської загальноосвітньої школи    

І-ІІ ступенів № 3 Глобинської міської ради. Керівник: Коваленко Тетяна 

Андріївна. 

 

6. Нагородити дипломом Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді за високий рівень виконання 

робіт в обласному етапі Всеукраїнської акції ,,Годівничка – 2021”: 

– агітбригаду ,,Зелений патруль” комунального закладу позашкільної 

освіти ,,Будинок дитячої та юнацької творчості” Опішнянської селищної 

ради. Керівник: Кардаш Наталія Григорівна; 

– вихованців гуртків ,,Знавці тераріумів”, ,,Цікавий світ акваріуму” 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 

Керівник: Петренко Вікторія Юріївна; 

– вихованців гуртків ,,Орнітологи”, ,,Юні орнітологи” Миргородського 

міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. 

Керівник: Лашко Олена Анатоліївна; 

– гурток ,,Природолюби” Івановоселищенської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Глобинської міської ради. Керівник: Моргун Оксана 

Олександрівна; 

– гурток ,,Юний орнітолог” Великокринківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Глобинської міської ради. Керівник: Лисак Катерина 

Григорівна; 

– Лещенко Інну Вікторівну, методиста Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

– Світельську Ларису Миколаївну, вчителя біології Староіржавецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Оржицької селищної ради; 

– учнівський колектив 1 класу Великопавлівської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів Зіньківської міської ради. Керівник: Кльокта Світлана 

Олександрівна; 

– учнівський колектив 3 класу Кременчуцької гімназії № 1 

Кременчуцької міської ради. Керівник: Клименко Наталія Юріївна; 



– учнівський колектив комунального закладу ,,Полтавська гімназія     

№ 13 Полтавської міської ради” Керівник: Зубко Олександр Анатолійович. 

 

7. Нагородити дипломом Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді за високий рівень виконання 

робіт в обласному етапі Всеукраїнської акції ,,Годівничка – 2021”: 

7.1. У конкурсі на кращий малюнок про птаха: 

– Вішталенка Івана, учня 7 класу комунального закладу ,,Полтавська 

гімназія № 13 Полтавської міської ради”. Керівник: Лимар Тетяна 

Вікторівна; 

– Гребенюк Кіру , ученицю 4 класу Горбівського навчально-виховного 

комплексу ,,загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад” Градизької селищної ради. Керівник: Сеченко Марина Вікторівна; 

– Грисюк Єлизавету, вихованку гуртка ,,Образотворче мистецтво” 

Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

– Житник Анну, ученицю 4 класу Градизької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ № 1 Градизької селищної ради. Керівник: Бідна Д.С.; 

– Зінченко Аліну, вихованку гуртка ,,Образотворче мистецтво” 

Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

– Іванову Марію, ученицю 4 класу Лубенської загальноосвітньої школи 

№ 10 Лубенської міської ради; 

– Ковальчука Романа, учня 5 класу Погребівської загальноосвітньої 

школи Градизької селищної ради. Керівник: Гуржій Ж.А.; 

– Кулєшову Вікторію, вихованку комунального закладу ,,Будинок 

дитячої та юнацької творчості” Новосанжарської селищної ради; 

– Лазоренко Камілу, ученицю 7 класу Великокринківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Глобинської міської ради. Керівник: 

Лисак Катерина Григорівна; 

– Легунова Станіслава, учня 6 класу опорного закладу ,,Зіньківська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1” Зіньківської міської ради. Керівник: 

Лисак Людмила Віталіївна; 

– Рибіну Валентину, ученицю 7 класу Горбівського навчально-

виховного комплексу ,,загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад” Градизької селищної ради. Керівник: Сеченко Марина 

Вікторівна; 

– Сироту Святослава, учня 3 класу Лубенської загальноосвітньої школи 

№ 10 Лубенської міської ради; 

– Сліпець Валерію, ученицю 6 класу Погребівської загальноосвітньої 

школи Градизької селищної ради. Керівник: Гуржій Ж.А. 

– Федірко Дар’ю, ученицю 9 класу комунального закладу ,,Полтавська 

гімназія № 13 Полтавської міської ради”. 

 

7.2. У конкурсі на кращий вірш (оповідання) про птахів: 

– Горобця Дмитра, учня Горбівського навчально-виховного комплексу 

,,загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” 

Градизької селищної ради. Керівник: Сеченко Марина Вікторівна; 



– учнівський колектив 3 класу Лубенської загальноосвітньої школи      

І-ІІІ ступенів № 7 імені Героя України Віри Роїк Лубенської міської ради. 

Керівник: Давиденко Лілія Анатоліївна. 

 

7.3. У конкурсі на кращу поробку: 

– Пролупенка Миколу, учня 7 класу Головачанського комунального 

закладу загальної середньої освіти Терешківської сільської ради. Керівник: 

Яременко І.В. 

 

7.4.  У конкурсі на кращу годівничку: 

– Гречаного Олександра, учня комунального закладу ,,Полтавська 

гімназія № 13 Полтавської міської ради”. Керівник: Зубко Олександр 

Анатолійович; 

– Нємцеву Аріну, Нємцева Даніїла, учнів Глобинскьої гімназії № 1 

імені В.Є. Курченка Глобинської міської ради. Керівники: Бабко Світлана 

Іванівна, Проценко Жанна Олексіївна; 

– Шкурат Вероніку, ученицю 9 класу комунального закладу 

,,Полтавська гімназія № 13 Полтавської міської ради”. Керівник: Зубко 

Олександр Анатолійович; 

– Шкурпелу Ярослава, учня комунального закладу ,,Полтавська 

гімназія № 13 Полтавської міської ради”. Керівник: Зубко Олександр 

Анатолійович. 

 

8. Оголосити подяку Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді за активну діяльність у залученні 

дітей до природоохоронної роботи: 

– Березовій Вікторії Вікторівні, керівнику гуртка ,,Я серед природи” 

Кобеляцької філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді; 

– Васюковій Надії Миколаївні, керівнику біологічного гуртка ,,Екос” 

Божківського навчально-виховного комплексу Новоселівської сільської ради; 

– Журавлю Миколі Олексійовичу, керівнику гуртка ,,Юні екологи” 

Кобеляцької філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді; 

– Зубку Олександру Анатолійовичу, вчителю комунального закладу 

,,Полтавська гімназія № 13 Полтавської міської ради’’; 

– Колевид Лесі Олексіївні, керівнику пошукового загону ,,Пташеня” 

Будинку дитячої та юнацької творчості Котелевської селищної ради; 

– Костенко Ярославі Іванівні, керівнику гуртка ,,Віконечко в природу” 

Бірківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені І.А.Цюпи 

Зіньківської міської ради; 

– Костюк Оксані Анатоліївні, керівнику гуртка ,,Цікава зоологія” 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

– Кривенко Наталії Михайлівні, вчителю комунального закладу 

,,Полтавська гімназія № 13 Полтавської міської ради”; 



– Лимар Тетяні Вікторівні, вчителю комунального закладу ,,Полтавська 

гімназія № 13 Полтавської міської ради”; 

– Лисак Людмилі Віталіївні, вчителю опорного закладу ,,Зіньківська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1” Зіньківської міської ради; 

– Петровій Н.І., керівнику екологічного загону ,,Сполох” 

Новознам’янського навчально-виховного комплексу Піщанської сільської 

ради; 

– Сеченко Марині Вікторівні, вчителю Горбівського навчально-

виховного комплексу ,,загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад” Градизької селищної ради; 

– Шевченко Діані Олександрівні, керівнику гуртка ,,Віконечко в 

природу” Бірківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені І.А.Цюпи 

Зіньківської міської ради; 

– Кардаш Наталії Григорівні, керівнику агітбригади ,,Зелений патруль” 

комунального закладу позашкільної освіти ,,Будинок дитячої та юнацької 

творчості” Опішнянської селищної ради; 

– Клименко Наталії Юріївні, вчителю Кременчуцької гімназії № 1 

Кременчуцької міської ради; 

– Кльокті Світлані Олександрівні, вчителю Великопавлівської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Зіньківської міської ради; 

– Лашко Олені Анатоліївні, керівнику гуртка ,,Орнітологи”, ,,Юні 

орнітологи” Миргородського міського центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді; 

– Лисак Катерині Григорівні, керівнику гуртка ,,Юний орнітолог” 

Великокринківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Глобинської 

міської ради; 

– Моргун Оксані Олександрівні, керівнику гуртка ,,Природолюби” 

Івановоселищенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Глобинської 

міської ради; 

– Петренко Вікторії Юріївні, керівнику гуртка ,,Знавці тераріумів”, 

,,Цікавий світ акваріуму” Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді. 

 

9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Дулій В.О. 

 

 

 

В.о. директора  (підписано)    Людмила СУСАХІНА 

 

 


	Про підсумки проведення
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