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ПРОТОКОЛ 

засідання обласного журі по підведенню підсумків   

Всеукраїнського конкурсу  

,,До чистих джерел” 

в навчальних закладах 
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13 жовтня 2021 року        м. Полтава 

 

Присутні: 

Голова журі: Смоляр Наталія Олексіївна, кандидат біологічних наук, 

доцент Національного університету ,,Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка” 

Члени журі: Дулій Валентина Олександрівна, заступник директора з 

навчально-виховної роботи Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді;  

Лебідь Ірина Володимирівна, провідний спеціаліст відділу експертизи, 

моніторингу та зв’язків з громадськістю Департаменту екології та природних 

ресурсів Полтавської облдержадміністрації;  

Гудзь Яна Романівна, культорганізатор Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 

 

Слухали: Смоляр Н.О., голову журі, про екологічний стан водної сітки 

Полтавської області. На сучасному етапі розвитку суспільства екологічна 

проблема розглядається як соціальна і тому особливе місце в системі 

виховання дітей займає практична природоохоронна діяльність. 

 

Виступила: Гудзь Я.Р., культорганізатор Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, про участь школярів 

області у Всеукраїнському конкурсі ,,До чистих джерел”. 

До обласного оргкомітету надійшло 16 робіт з 11 територіальних 

одиниць області та Полтавського національного технічного університету 

імені Юрія Кондратюка. Велика робота з поліпшення екологічного стану 

водойм Полтавщини здійснена учнівськими та педагогічними колективами з 

Полтавської, Кременчуцької, Горішньоплавнівської, Зіньківської та 

Глобинської міських рад. 

 

Кобелецька Надія, Малюга Катерина, Ковалів Анастасія, члени 

екологічного гуртка кафедри прикладної екології та природокористування 

Навчально-наукового інституту нафти і газу Національного університету 

,,Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка” поставили собі за мету 

охарактеризувати біорізноманіття території Прирічкового парку та розробити 



систему його збереження від сміття та відходів. В основу роботи покладені 

матеріали, отримані у результаті польових науково-дослідних пошукових 

робіт, та результати проведеної акції щодо очищення території парку від 

сміття та відходів. 

 

У ході роботи загону ,,Екологічний патруль” філії ,,Кирило-Ганнівський 

заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів” Ставківського опорного 

навчально-виховного комплексу ,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад” Зіньківської міської ради було прибрано 

місцевість біля ставка від побутового сміття та повалених дерев, розчищено                      

7 джерел, облаштоване місце для відпочинку біля джерела Мужева Долина.  

 

Метою роботи екологічного загону ,,Аква” Радалівської гімназії-філії з 

дошкільним підрозділом Великокринківського ліцею Глобинської міської 

ради була практична природоохоронна діяльність з поліпшення стану 

джерел, що живлять річку Хорол в межах с. Радалівка, еколого-

просвітницька робота з питань охорони водних ресурсів, вивчення та 

дослідження природи рідного краю, зокрема широколистяного лісу біля села 

Радалівка, охорона ,,Долини первоцвітів”, догляд за прибережною смугою 

річки Хорол в межах с. Радалівка. 

 

Учасники гуртка ,,Еколог” Красногорівського закладу загальної 

середньої освіти Білоцерківської сільської ради вивчили та дослідили шляхи 

збереження екосистеми річки Псел та встановили особливості її 

гідрологічного та екологічного стану. Практичність роботи полягає у 

вивченні довкілля, зокрема, функціонування режиму річки Псел, що виконує 

важливу водорегулюючу та грунтозахисну роль як стабілізатор мікроклімату 

місцевості. 

 

Ухвалили:  

1. Згідно з розглянутими матеріалами, надісланими районними та 

міськими оргкомітетами про проведення обласного конкурсу ,,До чистих 

джерел” обласний оргкомітет вважає переможцями: 

– Кобелецьку Надію, Малюгу Катерину, Ковалів Анасатсію, членів 

екологічного гуртка кафедри прикладної екології та природокористування 

Навчально-наукового інституту нафти і газу Національного університету 

,,Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка” 

– членів загону ,,Екологічна варта” спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням предметів природничо-

математичного циклу імені Л.І. Бугаєвської Горішньоплавнівської міської 

ради; 

– членів загону ,,Екологічний патруль” філії ,,Кирило-Ганнівський 

заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів” Ставківського опорного 

навчально-виховного комплексу ,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад” Зіньківської міської ради; 



– учасників гуртка ,,Еколог” Красногорівського закладу загальної 

середньої освіти Білоцерківської сільської ради; 

– членів екологічного загону ,,Аква” Радалівської гімназії-філії з 

дошкільним підрозділом Великокринківського ліцею Глобинської міської 

ради; 

– екологічний гурток ,,Паросток” Малобудищанської загальноосвітньої 

школи загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Опішнянської селищної ради. 

 

Ухвалили:  

1. Згідно розглянутих матеріалів, надісланих територіальними 

оргкомітетами для участі в обласного конкурсу ,,До чистих джерел” 

обласний оргкомітет вважає переможцями та рекомендує нагородити: 

за перше місце 

Дипломом І ступеня 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– членів загону ,,Екологічна варта” спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням предметів природничо-

математичного циклу імені Л.І. Бугаєвської Горішньоплавнівської міської 

ради. Керівник Калашник Валерій Віктороич; 

за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– Кобелецьку Надію, Малюгу Катерину, Ковалів Анастасію, членів 

екологічного гуртка кафедри прикладної екології та природокористування 

Навчально-наукового інституту нафти і газу Національного університету 

,,Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”. Керівник: доцент кафедри 

прикладної екології та природокористування Національного університету 

,,Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”, керівник гуртка Смоляр 

Наталія Олексіївна; 

– членів екологічного гуртка ,,Паросток” Малобудищанської 

загальноосвітньої школи загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Опішнянської селищної ради. Керівник: учитель біології та хімії Кльокта 

Михайло Олексійович; 

за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– учасників гуртка ,,Еколог” Красногорівського закладу загальної 

середньої освіти Білоцерківської сільської ради. Керівник: учитель біології та 

хімії Остапенко Тамара Миколаївна; 

– членів екологічного загону ,,Аква” Радалівської гімназії-філії з 

дошкільним підрозділом Великокринківського ліцею Глобинської міської 

ради. Керівник: учитель біології Карпенко Наталія Василівна. 

– членів загону ,,Екологічний патруль” філії ,,Кирило-Ганнівський 

заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів” Ставківського опорного 

навчально-виховного комплексу ,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 



дошкільний навчальний заклад” Зіньківської міської ради. Керівник: учитель 

математики, інформатики та фізики Салай Віталій Петрович; 

 

2. Нагородити грамотами Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді за досягнення у 

природоохоронній роботі і значний внесок в охорону і збереження 

природних ресурсів області: 

- вихованців гуртка ,,Лікарські рослини” Лубенської міської станції 

юних техніків і натуралістів; 

- вихованців гуртка ,,Початкове технічне моделювання з елементами 

англійської мови” Кременчуцького еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді; 

- вихованців гуртка ,,Юні акваріумісти” Миргородського міського 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; 

- вихованців гуртка ,,Юні екологи” Лубенської міської станції юних 

техніків і натуралістів; 

- вихованців гуртка ,,Юні екологи” Пирятинської станції юних 

натуралістів Пирятинської міської ради; 

- екологічну групу ,,Едельвейс” Полтавської загальноосвітньої школи                    

І-ІІІ ступенів № 18 Полтавської міської ради; 

- експедиційний загін ,,Криниця” Тарасівської гімназії Зіньківської 

міської ради; 

- пошукову групу ,,Лелеченьки” Калениківського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради; 

- учасників групи ,,Джерело” Великопавлівської спеціалізованої школи 

І-ІІІ ступенів Зіньківської міської ради; 

- учасників пошукового загону ,,Сьорчинг” загальноосвітньої школи                          

І-ІІІ ступенів № 2 Горішньоплавнівської міської ради; 

- учнівський колектив ,,Дослідник” Комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38 Полтавської міської ради”. 

 

3. Нагородити подяками Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді за організацію дослідницької 

діяльності, значний внесок у екологічне виховання дітей та учнівської 

молоді: 

– Калашника Валерія Вікторовича, учителя спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням 

предметів природничо-математичного циклу імені Л.І. Бугаєвської 

Горішньоплавнівської міської ради; 

– Карпенко Наталію Василівну, учителя біології Радалівської гімназії-

філії з дошкільним підрозділом Великокринківського ліцею Глобинської 

міської ради; 

– Кльокту Михайла Олексійовича, учителя біології та хімії 

Малобудищанської загальноосвітньої школи загальноосвітньої школи                       

І-ІІІ ступенів Опішнянської селищної ради; 



– Остапенко Тамару Миколаївну, учителя біології та хімії 

Красногорівського закладу загальної середньої освіти Білоцерківської 

сільської ради; 

– Салая Віталія Петровича, учителя математики, інформатики та фізики 

філії ,,Кирило-Ганнівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів” 

Ставківського опорного навчально-виховного комплексу ,,Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Зіньківської міської 

ради; 

– Смоляр Наталію Олексіївну, доцента кафедри прикладної екології та 

природокористування Національного університету ,,Полтавська політехніка 

імені Юрія Кондратюка”. 

 

 

Підписи: 

 

Голова журі Наталія СМОЛЯР 

 

Члени журі 

Валентина ДУЛІЙ 

 

Ірина ЛЕБІДЬ 

 

Яна ГУДЗЬ 


