
   
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ 

ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

НАКАЗ 

 

18.03.2021                 м. Полтава               № 33 
 

 

Про підсумки проведення 

міського дитячого свята  

,,У світі птахів’’ 

 

Відповідно до наказу Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді від 17.02.2021 № 16 ,,Про 

проведення міського дитячого свята ,,У світі птахів’’, плану роботи 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

на 2021 рік 18 березня 2021 року проведено міське дитяче свято ,,У світі 

птахів’’. 

У заході взяли участь 160 учнів із 30 закладів загальної середньої 

освіти Полтавської територіальної громади. 

У рамках свята були організовані конкурси на кращий малюнок про 

птахів, кращу годівничку, кращу шпаківню та штучну гніздівлю, он-лайн 

вікторину ,,Знавці птахів’’. 

Під час природоохоронної роботи, до якої долучились (відповідно до 

поданих звітів) 873 дитини, було виготовлено 738 виробів, з них:                                 

60 шпаківень, 24 синичники, 248 годівниць, 2 гніздівлі, 38 плакатів,                         

315 малюнків, 51 буклет. 

На святі для участі у конкурсах за номінаціями було представлено                   

140 робіт, з них: 16 шпаківень, 40 годівниць, 84 малюнки. 

На підставі рішення журі конкурсів 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити переможців і призерів конкурсу на кращий малюнок про 

птахів дипломом Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді та цінним подарунком: 

 

 



за перше місце 

- Кондру Вікторію, ученицю 11 класу комунального закладу 

,,Полтавський навчально-виховний комплекс № 16 Полтавської міської ради 

Полтавської області”; 

за друге місце 

- Кравченко Вікторію, ученицю 9 класу комунального закладу 

,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 Полтавської міської 

ради Полтавської області”; 

- Орещенко Дар’ю, ученицю 8 класу Супрунівського навчально-

виховного комплексу Полтавської міської ради;  

за третє місце 

- Барегамяна Арсена, учня 10 класу комунального закладу 

,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Полтавської міської 

ради Полтавської області”; 

- Душинську Софію, ученицю 9 класу комунального закладу 

,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Полтавської міської 

ради Полтавської області”; 

- Молодчу Анастасію, ученицю 11 класу комунального закладу 

,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27 Полтавської міської 

ради Полтавської області”. 

 

2. Нагородити переможців і призерів конкурсу на кращу годівницю 

дипломом Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді та цінним подарунком: 

за перше місце 

-  Дорошенка Олександра, учня 11 класу комунального закладу 

,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 34 Полтавської міської 

ради Полтавської області”; 

за друге місце 

-  Довженка Максима, учня 10 класу комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 34 Полтавської міської ради 

Полтавської області”; 

- Масюка Олександра, учня 7 класу комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 Полтавської міської ради 

Полтавської області”; 

за третє місце 

- Остапенка Володимира, учня 8 класу комунального закладу 

,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27 Полтавської міської 

ради Полтавської області”; 

- Свирю Дмитра, учня 7 класу комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25 Полтавської міської ради 

Полтавської області”; 

- Шутя Олександра, учня 7 класу комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 Полтавської міської ради 

Полтавської області”. 



3. Нагородити переможців і призерів конкурсу на кращу шпаківню та 

гніздівлю дипломом Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді та цінним подарунком: 

за перше місце 

- Олефіра Богдана, учня 10 класу комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №34 Полтавської міської ради 

Полтавської області”; 

за друге місце 

- Безкровного Олександра, Запорожченка Володимира, учнів 11 класу 

комунального закладу ,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів      

№ 34 Полтавської міської ради Полтавської області”; 

- Шпака Максима, учня 7 класу комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25 Полтавської міської ради 

Полтавської області”; 

за третє місце 

- Остапенка Володимира, учня 8 класу комунального закладу 

,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27 Полтавської міської 

ради Полтавської області”; 

- Паровченка Богдана, учня 10 класу Полтавського навчально-

виховного комплексу № 16 Полтавської міської ради Полтавської області; 

- Шпака Дениса, учня 6 класу Полтавського навчально-виховного 

комплексу № 16 Полтавської міської ради Полтавської області. 

 

4. Нагородити учасників он-лайн вікторини ,,Знавці птахів’’ цінним 

подарунком: 

за перше місце 

- Березовську Уляну, ученицю 8 класу Полтавської гімназії № 33 

Полтавської міської ради Полтавської області; 

- Клепець Марію, ученицю 7 класу комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 Полтавської міської ради 

Полтавської області”; 

- Леванову Марину, ученицю 7 класу комунального закладу 

,,Полтавський навчально-виховний комплекс (ЗНЗ – ДНЗ) № 16 Полтавської 

міської ради Полтавської області”; 

- Ляшенко Вероніку, ученицю 9 класу Тахтаулівського навчально-

виховного комплексу імені Самійла Величка Полтавської міської ради; 

- Мотренко Дар’ю, ученицю 7 класу комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Полтавської міської ради 

Полтавської області”; 

- Сухачову Амалію, ученицю 7 класу комунального закладу 

,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 29 Полтавської міської 

ради Полтавської області”; 

 

 

 



за друге місце 

- Григоренко Вікторію, ученицю 7 класу комунального закладу 

,,Полтавська гімназія № 33 Полтавської міської ради Полтавської області”; 

- Калайду Владислава, учня 5 класу Супрунівського навчально-

виховного комплексу Полтавської міської ради; 

- Мосюндзь Анну, ученицю 7 класу Бричківського навчально- 

виховного комплексу; 

- Мотієнка Даниїла, учня 7 класу комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 імені Бориса Серги Полтавської 

міської ради Полтавської області’’; 

- Остапенка Володимира, учня 8 класу комунального закладу 

,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27 Полтавської міської 

ради Полтавської області”; 

- Ставіцьку Валерію, ученицю 8 класу комунального закладу 

,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 28 Полтавської міської 

ради Полтавської області’’; 

за третє місце 

- Буряк Софію, ученицю 8 класу комунального закладу ,,Полтавський 

навчально-виховний комплекс № 36 Полтавської міської ради Полтавської 

області’’; 

- Гергеля Дмитра, учня 9 класу комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 Полтавської міської ради 

Полтавської області’’; 

- Джепу Мирославу, ученицю 2 класу комунального закладу 

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

- Лаврик Дар’ю, ученицю 8 класу комунального закладу ,,Полтавська 

гімназія №6 Полтавської міської ради Полтавської області’’; 

- Рубана Олексія, учня 7 класу комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 34 Полтавської міської ради 

Полтавської області’’; 

- Черненко Анастасію, ученицю 7 класу комунального закладу 

,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 Полтавської міської 

ради Полтавської області’’. 

 

5. Нагородити дипломом Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді за високий рівень виконання 

робіт:  

5.1. У конкурсі на кращий малюнок про птаха у міському дитячому 

святі ,,У світі птахів’’: 

- Богаєвську Руслану, ученицю 7 класу комунального закладу 

,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25 Полтавської міської 

ради Полтавської області’’; 

- Ванькову Марину, ученицю 6 класу комунального закладу 

,,Полтавська гімназія № 33 Полтавської міської ради Полтавської області’’; 



- Демченко Лізу, ученицю Полтавської загальноосвітньої школи           

І-ІІІ ступенів № 7 імені Т.Г. Шевченка; 

-  Герасименко Марину, ученицю 7 класу комунального закладу 

,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 28 Полтавської міської 

ради Полтавської області’’; 

- Калайтан Анну, ученицю 7 класу комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 імені Бориса Серги Полтавської 

міської ради Полтавської області’’; 

- Марченко Христину, ученицю 10 класу комунального закладу  

,,Полтавська гімназія №32 Полтавської міської ради Полтавської області’’; 

- Павленко Алісу, ученицю 4 класу комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 Полтавської міської ради 

Полтавської області’’; 

- Погорілого Олексія, учня 2 класу комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 Полтавської міської ради 

Полтавської області’’; 

- Рибчуновську Єву, ученицю 6 класу комунального закладу 

,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 Полтавської міської 

ради Полтавської області’’; 

- Ющенко Анастасію, ученицю 9 класу комунального закладу 

,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25 Полтавської міської 

ради Полтавської області’’. 

 

5.2. У конкурсі на кращу годівничку у міському дитячому святі ,,У світі 

птахів’’: 

-  Дронь Богдану, вихованку дошкільного підрозділу ,,Веселка’’ 

Тахтаулівського опорного навчально-виховного комплексу імені Самійла 

Величка; 

- Зимовця Дениса, учня 7 класу комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 37 Полтавської міської ради 

Полтавської області”; 

- Непосидяку Єгора, учня 10 класу комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 34 Полтавської міської ради 

Полтавської області”; 

- Піскунова Владислава, учня 9 класу комунального закладу 

,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 Полтавської міської 

ради Полтавської області”; 

- Сакало Маргариту, вихованку дошкільного підрозділу ,,Веселка’’ 

Тахтаулівського опорного навчально-виховного комплексу імені Самійла 

Величка. 

 

 

 

 



5.3. У конкурсі на кращу шпаківню та гніздівлю у міському дитячому 

святі ,,У світі птахів’’: 

- Буцького Олександра, учня 7 класу комунального закладу 

,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 Полтавської міської 

ради Полтавської області”; 

- Головину Анну, ученицю 5 класу комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 32 Полтавської міської ради 

Полтавської області”; 

- Дригайла Сергія, Голика Дмитра, Васильченка Павла, учнів 

комунального закладу ,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів                  

№ 20 Полтавської міської ради Полтавської області”; 

- Євдакову Софію, ученицю 5 класу комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Полтавської міської ради 

Полтавської області”; 

- Коношенка Дениса, учня 7 класу комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 Полтавської міської ради 

Полтавської області”; 

- Кудрю Владислава, учня 7 класу Полтавської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 7 імені Т.Г. Шевченка;  

- Майстренка Ярослава, учня 9 класу комунального закладу 

,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Полтавської міської 

ради Полтавської області”; 

- Снігура Нікіту, учня 7 класу комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Полтавської міської ради 

Полтавської області”; 

- Теличка Назара, учня 5 класу комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 28 Полтавської міської ради 

Полтавської області”; 

- Чернякову Евеліну, ученицю 5 класу комунального закладу 

,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 Полтавської міської 

ради Полтавської області”. 

 

6. Оголосити подяку Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді за активну діяльність у залученні 

дітей до природоохоронної роботи: 

- Герус Катерині Ігорівні, Ємєліній Олені Василівні, вчителям біології 

комунального закладу ,,Полтавська загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів                   

№ 2 Полтавської міської ради; 

- Заверюсі Вікторії Валеріївні, вчителю біології комунального закладу 

,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 28 Полтавської міської 

ради Полтавської області’’; 

- Кияшко Юлії Сергіївні, вчителю біології комунального закладу 

,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 28 Полтавської міської 

ради Полтавської області’’; 



- Макаренко Надії  Петрівні, вчителю біології комунального закладу 

,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 Полтавської міської 

ради Полтавської області’’; 

- Марценюк Тетяні Іванівні, вчителю біології комунального закладу 

,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 імені В.Г.Короленка 

Полтавської міської ради Полтавської області’’; 

- Осипенко Світлані Олександрівні, вчителю біології комунального 

закладу ,,Полтавський навчально-виховний комплекс (ЗНЗ-ДНЗ) № 16 

Полтавської міської ради’’; 

- педагогічному колективу Бричківського навчально-виховного 

комплексу Полтавської міської ради Полтавської області; 

- Поличко Ользі Іванівні, вчителю біології комунального закладу 

,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 Полтавської міської 

ради Полтавської області’’; 

- Рогальській Віті Володимирівні, вчителю біології комунального 

закладу ,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 Полтавської 

міської ради’’; 

- Тоцькій Олені Володимирівні, вчителю біології комунального закладу 

,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 імені Бориса Серги 

Полтавської міської ради Полтавської області’’; 

- Тремілі Світлані Іванівні, вчителю біології комунального закладу 

,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27 Полтавської міської 

ради Полтавської області’’; 

- Юрко Валентині Олексіївні, вчителю біології комунального закладу 

,,Полтавська гімназія № 33 Полтавської міської ради Полтавської області’’. 

 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Дулій В.О. 

 

 

 

В.о. директора    (підписано)   Людмила СУСАХІНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


