
 
 

Протокол 
засідання журі по підведенню підсумків обласного етапу Всеукраїнського 

конкурсу «Парки – легені міст і сіл» 
серед загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів Полтавської 

області 
 

    15 лютого 2019 року                                                              м. Полтава 
 
На засіданні присутні: 
Голова журі :  
        Сусахіна Людмила Володимирівна, заступник директора з навчально-
виховної роботи Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді. 
  Члени журі: 
Смоляр 
          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. 
          Грищенко Наталія Юріївна – завідувач лабораторії квітництва та 

овочівництва Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді. 
 

                         Порядок денний 
Підведення підсумків обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 

«Парки – легені міст і сіл»   
  
 Слухали: 
  
1.Сусахіну Л.В.- голову журі.  
        Журі підвело підсумки обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 

«Парки – легені міст і сіл»  серед загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладів Полтавської області. Конкурс проводиться з метою 

залучення учнів до практичної природоохоронної роботи, оздоровлення і 

збереження існуючих та створення нових парків, скверів, формування 

екологічної культури особистості учнівської молоді.        
         Для участі в конкурсі його учасники надали 9 звітів про проведену 

роботу. Звіти містять матеріали з вивчення історії створення зелених 

насаджень своїх населених пунктів, описи видової різноманітності садів, 

парків, скверів. Вони  вирощували садивний матеріал: саджанці дерев, кущів, 

розсаду квітів, доглядали, поливали, прибирали території від сміття. 
      



 
2. Смоляр Н.О., кандидат біологічних наук, доцент. 
          Більшість звітів змістовні, описано видовий склад досліджуваних 

територій,  робота підкріплена фотографіями. Проте деякі конкурсні роботи – 
це матеріали енциклопедій або Інтернету, у них відсутні плани роботи, 

списки дітей пошукових загонів, які виконували дану роботу. Не завжди 

можна вияснити, який особистий вклад дітей даного творчого об’єднання у 

виконану роботу, зустрічаються фотографії не звітного року, а попередніх 

років, фото з Інтернету, без дітей. 
          Змістовно оформлений звіт учасників творчого об’єднання   «Юні друзі 

природи» Семенівського БДЮТ, що працює при Криворудській 
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів (керівник Бабарика В.Г.). Вони 

надіслали проект «Хто садить дерево - благословен». В роботі описано 

вивчення колекції дендрофлори парку, особливості розвитку інтродукованих 

та аборигенних рослин. Творчим  об’єднанням  «Друзі природи» розроблено 

рекомендації з озеленення пришкільних територій, проведена оцінка 

сучасного стану дендрофлори парку. 
          Члени пошукового  загону «Паросток» опорного закладу 

«Руденківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» 
Руденківської сільської ради (керівник Жученко З.Б.) у своєму звіті описали 

зелені насадження с.Руденківка та шкільного парку, у якому зростають 

берізки, клени, акації та верби, а також розбиті квітники. Протягом 2018 року 
юннатами висаджено на території школи 24 саджанці горіха грецького, 80 

кущів троянд. Крім практичних заходів з озеленення, школярі проводять 

пошукову та пропагандистську роботу. 
           Юні пошуковці 6-х класів Градизької гімназії імені Героя України 

Олександра Білаша (керівники Боровська Л.О., Власенко В.В.) брали участь у 

висаджуванні сосен, беріз та каштанів на території гімназії та селища. Восени 

та навесні школярі проводять прибирання ділянки сільського парку, яка 

закріплена за ними, висаджують квіти на клумах біля пам’ятника Невідомому 

солдату, доглядають алею біля нього. 
 
3. Чайка Т.В., методист. 
           Участь у конкурсі взяли загальноосвітні та позашкільні навчальні 

заклади: Кременчуцький еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, 
опорний заклад «Руденківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів», Руденківської сільської ради, творче об’єднання «Друзі природи» 

Семенівського БДЮТ, Бірківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Зіньківської районної 

ради, Миргородський міський центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді, Лубенська СЮТН, Пирятинська районна станція  юних 

натуралістів,Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр 

учнівської молоді. Усього у конкурсі взяли участь 129 школярів.            
            Учасники гуртка «Віконечко в природу» Бірківської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів імені І.А.Цюпи  Зіньківської районної ради надіслали звіт про 

історію створення парку імені І.С.Алтина. Школярі доглядали за рослинами 



парку, спостерігали за сезонними змінами у житті рослин, взяли участь у 

навчальному проекті «Збережемо ялинки». У День довкілля юннати  разом з 

лісником Бірківського лісництва висадили кущі калини, берізки та каштанову 

алею. Про проведену ними роботу свідчать фотографії, які представлені у 

звіті. 
         Вихованка Пирятинської районної станції юних натуралістів Янголь 

Неля (керівник Левченко Ю.М.) підготувала звіт про роботу вихованців 

закладу у Березоворудському парку. У роботі місти ться опис з історії 

створення парку, склад дендрофлори. Вихованці гуртка разом з керівником 

озеленювали територію парку,висадили алею сосен в кількості 25 саджанців. 

Звіт містить фото, які свідчать про вклад вихованців закладу у догляд за 

рослинами парку. Але звіт оформлено з великою кількістю граматичних 

помилок, порушена логіка викладу матеріалу 
 
4. Брижак Л.М., завідувача відділу біології та методичної роботи. 
          Більшість звітів змістовні, описано видовий склад досліджуваних 

територій,  робота підкріплена фотографіями. Проте деякі конкурсні роботи – 
це матеріали енциклопедій або Інтернету, у них відсутні плани роботи, 

списки дітей пошукових загонів, які виконували дану роботу. Не завжди 

можна вияснити, який особистий вклад дітей даного творчого об’єднання у 

виконану роботу, зустрічаються фотографії не звітного року, а попередніх 

років, фото з Інтернету, без дітей. 
          Змістовно оформлений звіт учасників творчого об’єднання   «Юні друзі 

природи» Семенівського БДЮТ, що працює при Криворудській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів (керівник Бабарика В.Г.). Вони 

надіслали проект «Хто садить дерево - благословен». В роботі описано 

вивчення колекції дендрофлори парку, особливості розвитку інтродукованих 

та аборигенних рослин. Творчим  об’єднанням  «Друзі природи» розроблено 

рекомендації з озеленення пришкільних територій, проведена оцінка 

сучасного стану дендрофлори парку 
         Вихованці гуртка «Саду мого дивосвіт» Миргородського міського 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (керівник 

Макаренко Т.В.) представили роботу на тему «Посади дерево».В роботі 

описано історію створення парків та скверів Миргорода, участь дітей в акції 

«Посади дерево», акції «Біла береза», використання дерев для 

озеленення,дослідницька робота юннатів.  
Також гуртківцями було вирощено посадковий матеріал для озеленення 

території. 
5. Грищенко Н.Ю. завідувач лабораторії квітництва та овочівництва. 
           Вихованці гуртка «Лікарські рослини» Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді продовжив роботу у 

сонячному парку. діти вивчали історію створення парку, спостерігали за 

санітарним станом дерево-чагарникових насаджень, прибирали у парку, 

підгодовували пернатих друзів у зимовий час. Звіт містить опис дослідження 

шумового забруднення. 



 
 
 
            Члени гуртків «Юні знавці лікарських рослин» та «Юні екологи» 

Лубенської СЮТН надіслали опис екологічної стежки «У рідному краї і 

серце співає».  Працюючи на зупинці «Подвір’я школи» вихованці гуртків 

вирішили омолодит алею самшиту. З цією метою було закладено парник, де 

вкорінюються відростки самшиту. 
              Парк Миру м. Кременчука  описали  у  своєму звіті вихованці гуртка 

«Народна творчість» (керівник Охінько А.О.)  У звіті члени експедиційного 

загону  описали відомості про парк, історію його створення, рекреаційні 

можливості. Практична частина роботи висвітлює особистий вклад 

вихованців в благоустрій та насадження квітників парку. Юннати виростили 

для цього посадковий матеріал, а також висадили у парку декілька молодих 

саджанців, вирощених на дослідних ділянках КЕНЦУМ. 
  

Ухвалили:     
1. Вважати переможцями обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Парки 

– легені міст і сіл України»  наступних учасників та нагородити   
за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
- творче  об’єднання «Друзі природи» Семенівського БДЮТ, (керівник 

Бабарика В.Г.); 
за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
- учасників гуртка «Сонечко в віконечко» Бірківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ст. імені І.А.Цюпи Зіньківської районної ради (керівники 

Бражник Т.С., Левченко  Н.Г., Біловол Т.Б., Жукова А.В.); 
- вихованців гуртка «Саду мого дивосвіт» Миргородського центру 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник     
Макаренко Т.В.); 

за третє місце 
      Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації  

- вихованців гуртка «Народна творчість» Кременчуцького еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді (керівник Охінько А.О.); 

- експедиційний загін «Паросток» Руденківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ст. Новосанжарської районної ради; 
- вихованців гуртка «Лікарські рослини» Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник Боєва 

А.М.). 
-  

2. Дипломом Полтавського обласного еколого-натуралістичного центра 

учнівської молоді за проведену пошукову роботу та активну участь в 

обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст і сіл 

України»: 



-  членів гуртка «Юні знавці лікарських рослин» та «Юні екологи» 

Лубенської міської станції юних техніків та натуралістів (керівники Гонтар 

Т.М., Смаль Л.І. ); 
- учнів Градизької гімназії імені Героя України Олександра Білаша; 
- Янголь Нелю, вихованку Пирятинської районної станції юних натуралістів. 
4. Подякою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за творчий підхід до розвитку пізнавальних інтересів та 

екологічного виховання  учнів під час обласного етапу Всеукраїнського 

конкурсу «Парки – легені міст і сіл»: 
- Бабарику Валентину Геннадіївну, керівника творчого об’єднання «Друзі 

природи» Семенівського БДЮТ, який працює на базі  Криворудської ЗОШ І-
ІІІ ступенів; 
- Жученко Діну Борисівну, учителя біології Руденківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ст. Новосанжарської районної ради; 
- Охінько Анну Олександрівну, керівника гуртка «Народна творчість» 

Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 
- Боєву Альону Михайлівну, керівника гуртка «Лікарські рослини» 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
- Макаренко Тетяну Віталіївну, керівника гуртка«Саду мого дивосвіт» 

Миргородського центру еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 
 
 Голова журі:                                                                                  Сусахіна Л.В. 

 
Члени журі:    

                                                                                                    Смоляр Н.О. 
 

                                                                                            Брижак Л.М. 
                                                                   

                                                                                                 Чайка Т.В. 

Грищенко Н.Ю. 

 

 

        

 


