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На засіданні присутні: 

Голова журі – Ханнанова Олеся Равілівна, кандидат біологічних наук, 

асистент кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології 

Полтавського національного педагогічного університету                            

імені В.Г. Короленка. 

Члени журі – Дулій Валентина Олександрівна, заступник директора з 

навчально-виховної роботи Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 

– Лещенко Інна Вікторівна, методист Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді. 

Секретар Чайка Тетяна Василівна,  методист Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 

 

СЛУХАЛИ: 

Ханнанову Олесю Равілівну, кандидата біологічних наук, асистента 

кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка; 

Робота закладів загальної середньої та позашкільної освіти спрямована 

на озеленення та благоустрій території, покращення внутрішнього та 

зовнішнього озеленення навчальних закладів, створення колекцій кімнатних 

рослин. 

В конкурсі взяли участь 26 колективів з Кременчуцької, Зіньківської, 

Лохвицької, Лубенської, Карлівської, Миргородської міських рад, 

Чорнухинської, Котелевської селищних рад, Терешківської, Мачухівської 

сільських рад Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді та Шишацької філії Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді. 

Всього в конкурсі-огляді взяло участь 382 учні. 

 



ВИСТУПИЛИ: 

Дулій Валентина Олександрівна, заступник директора Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, яка назвала 

кращі роботи. 

Серед них: 

Робота вихованців гуртка ,,Екофітодизайнˮ Калашниківського 

навчально-виховного комплексу Мачухівської сільської ради (керівник: 

Новоселецька Тамара Іванівна). Робота включала в себе два етапи: 1 – 

моніторинг (інвентаризація існуючих зелених насаджень), 2 – ландшафтний 

дизайн (розробка проєкту квітників).  

Проєкт вихованців гуртка ,,Квіткова фантазіяˮ Полтавського міського 

центру позашкільної освіти (керівник: Мирна Галина Миколаївна) в якому 

було вивчення найгрубіших помилок при виборі рослин та їх догляді за 

кімнатними рослинами, способами розмноження. Створено каталог 

найпопулярніших хвороб та найпоширеніших шкідників кімнатних рослин. 

Робота вихованців гуртка ,,Природа і фантазіяˮ Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді вміщує в собі 

ознайомлення з видовим складом однорічних квіткових рослин на квітниках 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, 

формування навиків догляду за рослинами-однорічниками, формування 

вміння вирощування рослин розсадним та безрозсадним способами. 

Робота вихованців гуртка ,,Любителі домашніх тварин” Карлівського 

міського центру позашкільної освіти, учнів Карлівської гімназії імені Ніни 

Герасименко (керівник: Таран Вікторія Олександрівна) в якій описується 

організація цікавої екологічної роботи, яка базується на усвідомленні себе 

частинкою природи, прагнення берегти та примножувати багатства природи 

рідного краю. Формування практичних вмінь (догляд, пересадка, 

розміщення), розвиток пізнавальних інтересів, уміння працювати колективно, 

долати труднощі, що виникають під час виконання роботи. Ознайомлення з 

загальним відомостями про догляд за кімнатними рослинами, основними 

групами кімнатних рослин, створення колекції кімнатних рослин, збагачення 

їх видового складу, підготовка та реалізація проєктів озеленення приміщень, 

ландшафтного дизайну території закладу. 

УХВАЛИЛИ: 

Згідно розглянутих матеріалів, надісланих районними та міськими 

оргкомітетами, про проведення обласного конкурсу-огляду внутрішнього 

та зовнішнього озеленення закладів освіти “Галерея кімнатних рослин” 

обласний оргкомітет вважає переможцями: 

 



Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки Полтавської 

облдержадміністрації: 

- вихованців гуртка ,,Екофітодизайн” Калашниківського навчально-

виховного комплексу Мачухівської сільської ради (керівник: Новоселецька 

Тамара Іванівна). 

 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки Полтавської 

облдержадміністрації: 

- вихованців гуртка ,,Природа і фантазія” Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Васюк Євгенія 

Анатоліївна); 

- вихованців гуртка ,,Квіткова фантазіяˮ Полтавського міського 

центру позашкільної освіти Полтавської міської ради (керівник: Мирна 

Галина Миколаївна). 

 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки Полтавської 

облдержадміністрації: 

- колектив вихованців Кременчуцького еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді (керівник: Бугайова Галина Володимирівна); 

- вихованців гуртка ,,Цікава зоологія” Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Костюк 

Оксана Анатоліївна); 

- вихованців гуртка ,,Любителі домашніх тварин” Карлівського 

міського центру позашкільної освіти, учнів Карлівської гімназії імені Ніни 

Герасименко (керівник: Таран Вікторія Олександрівна). 

 

Подяками 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за організацію дослідницької діяльності, значний внесок 

в екологічне виховання дітей та учнівської молоді: 

 Мирну Галину Миколаївну, керівника гуртка ,,Квіткова фантазіяˮ 

Полтавського міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради; 

 Бугайову Галину Володимирівну, керівника гуртка Кременчуцького 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

 Новоселецьку Тамару Іванівну, вчителя біології Калашниківського 

навчально-виховного комплексу Мачухівської сільської ради; 

 Васюк Євгенію Анатоліївну, керівника гуртка Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

 Костюк Оксану Анатоліївну керівника гуртка Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 



 Таран Вікторію Олександрівну, керівника гуртка Карлівського 

міського центру позашкільної освіти. 

 

Грамотою 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за підготовку та реалізацію проектів з озеленення 

приміщень, ландшафтного дизайну території закладу в обласному 

конкурсі -огляді внутрішнього та зовнішнього озеленення закладів освіти 

,,Галерея кімнатних рослинˮ: 

- учнівські колективи 8 та 6 класів Бірківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів імені І.А. Цюпи Зіньківської міської ради (керівники: Гужва 

Валентина Григорівна, Нос Катерина Андріївна); 

- пошукову групу ,,Паростокˮ будинку дитячої та юнацької творчості 

Котелевської селищної ради (керівник: Корольова Віра Іванівна); 

- вихованців гуртка ,,Квітникарствоˮ Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Діхтяр Юлія Іванівна); 

- вихованці гуртка ,,Юний екологˮ Вацівської філії І-ІІ ступенів      

імені Володі Тюріна Терешківського ліцею Терешківської сільської ради 

(керівник: Садомець Людмила Юріївна); 

- вихованців гуртка ,,Паростокˮ Кременчуцької гімназії № 1  

Кременчуцької міської ради (керівник: Гладка Наталія Іванівна). 

 

 

Підписи: 

    Голова журі   Олеся ХАННАНОВА 

    Члени журі    Валентина ДУЛІЙ 

         Інна ЛЕЩЕНКО 

         

    Секретар    Тетяна ЧАЙКА 

 

 

 

 


