
ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ 

ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання обласного журі по підведенню підсумків 

обласного конкурсу експериментально-дослідницьких робіт  

із природознавства та біології 

“Юний дослідник” 

серед освітніх закладів Полтавської області 

 

20 квітня 2021 року 

 

На засіданні присутні: 

Голова журі: Денисовець Тамара Михайлівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри медико-біологічних дисциплін і фізичного виховання 

Полтавського національного педагогічного університету                             

імені В.Г. Короленка. 

Члени журі:  

Брижак Людмила Михайлівна, завідувач відділу біології та методичної 

роботи Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді; 

Ґудзь Яна Романівна, культорганізатор 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: Денисовець Тамару Михайлівну, яка повідомила, що з метою 

виявлення та підтримки учнів 9-11 років, що виявили здібності до 

експериментальної та дослідницької роботи в галузі біології та 

природознавства Міністерство освіти і науки України спільно з 

Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді з 2006 р. 

започаткували щорічний Всеукраїнський конкурс експериментально-

дослідницьких робіт із природознавства „Юний дослідник”. 

В роботу обласного етапу Всеукраїнського конкурсу в 2021 році 

включилось 50 учнів із 9 територіальних одиниць до обласного оргкомітету 

надіслано 50 робіт. 



Слухали: Брижак Людмилу Михайлівну про участь школярів 

Полтавської області у Всеукраїнському конкурсі „Юний дослідник”. 

На обласний етап конкурсу подано 50 робіт з них за напрямками: 

„Я і природа” – 12; 

„Рослини навколо нас” – 13; 

„Тваринний світ” – 5; 

„Охорона здоров’я” – 14; 

„Народознавство, краєзнавство” – 6. 

Слухали:  Гудзь Яну Романівну, яка відзначила широкий спектр 

наукової тематики, актуальність переважної більшості робіт, які містять 

дослідження та власні спостереження учнів. 

Разом з тим, окремі роботи учнів носять реферативний характер. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Згідно розглянутих матеріалів, надісланих районними та міськими 

оргкомітетами, на обласний конкурс експериментально-дослідницьких робіт 

з природознавства „Юний дослідник” обласний оргкомітет вважає 

переможцями та рекомендує нагородити: 

 

Дипломом І ступеня 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

(напрямок „Я і природа”) 

Боцулу Максима, учня 5 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 3 імені В.О.Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради (керівник: 

Полонська Вікторія Вікторівна). 

 

Дипломом ІІ ступеня 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

(напрямок „Я і природа”) 

Геращенко Дар’ю, ученицю 4 класу Пальчиківського навчально-

виховного комплексу Полтавської міської ради (керівник: Чайка Наталія 

Василівна). 

 

Дипломом ІІІ ступеня 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

(напрямок „Я і природа”) 

Ніколенко Нікіту, учня 4 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи № 5 з поглибленим вивчення предметів природничо-математичного 

циклу імені Л.І. Бугаєвської Горішньоплавнівської міської ради (керівник: 

Сбоєва Марина Борисівна) 

 



Подяками 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді за організацію дослідницької діяльності, значний внесок в 

екологічне виховання дітей та учнівської молоді: 

 Полонську Вікторію Вікторівну, вчителя хімії та біології 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів                                      

№ 3 імені В.О. Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради; 

 Чайку Наталію Василівну, вчителя хімії та біології Пальчиківського 

навчально-виховного комплексу Полтавської міської ради; 

 Сбоєву Марину Борисівну, вчителя початкових класів 

спеціалізованої загальноосвітньої школи № 5 з поглибленим вивчення 

предметів природничо-математичного циклу імені Л.І. Бугаєвської 

Горішньоплавнівської міської ради. 

 

Дипломом І ступеня 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

(напрямок „Тваринний світ”) 

Тваринний світ 

Бабенко Лізу, Брухна Андрія, Логвиненко Анастасію, вихованців 

гуртка ,,Знавці тераріумів” Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Петренко Вікторія 

Юріївна) 

 

Дипломом ІІ ступеня 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

(напрямком „Тваринний світ”) 

Волошина Владислава, вихованця Кременчуцького еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Попович Наталія 

Анатоліївна) 

 

Дипломом ІІІ ступеня 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

(напрямок „Тваринний світ”) 

Гнойового Артема, учня 5 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням англійської мови 

Горішньоплавнівської міської ради (керівник: Гнойова Ірина Олександрівна). 

 

 

Грамотою 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді 



Литвина Ігора, учня 2 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів      

№ 3 імені В.О.Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради (керівник: 

Завадська Таїсія Володимирівна) 

 

Подяками 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді за організацію дослідницької діяльності, значний внесок в 

екологічне виховання дітей та учнівської молоді: 

 Попович Наталію Анатоліївну, керівника гуртка Кременчуцького 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

 Петренко Вікторію Юріївну, керівника гуртка ,,Знавці тераріумів 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

 Гнойову Ірину Олександрівну, вчителя біології спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням 

англійської мови Горішньоплавнівської міської ради.  

 

Дипломом І ступеня 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

(напрямок „Охорона здоров'я”) 

Нерубаєва Андрія, учня 5 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 3 імені В.О.Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради (керівник: 

Безнос Станіслав Васильович) 

 

Дипломом ІІ ступеня 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

(напрямок „Охорона здоров'я”) 

Момот Вероніку, вихованку гуртка ,,Мій рідний край, моя земля” 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді(керівник: Чайка Тетяна Василівна) 

 

Дипломом ІІІ ступеня 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

(напрямок „Охорона здоров'я”) 

Чех Наталію, ученицю 3 класу Решетилівської філії І ступеню опорного 

закладу ,,Решетилівський ліцей імені І.Л. Олійника” Решетилівської міської 

ради (керівник: Ярощук Наталія Юріївна) 

 

Грамотою 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді 



Кривова Нікіту, учня 5 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів    

№ 3 імені В.О.Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради (керівник: 

Полонська Вікторія Вікторівна); 

Корж Анну, вихованку гуртка ,,Барви природи” Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник 

Васюк Євгенія Анатоліївна); 

Трутень Дар’ю, ученицю 5 класу Веселодолинської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів (керівник: Трутень Гаїна Сергіївна). 

 

Подяками 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді за організацію дослідницької діяльності, значний внесок в 

екологічне виховання дітей та учнівської молоді: 

  Чайку Тетяну Василівну, керівника гуртка ,,Мій рідний край, моя 

земляˮ Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді; 

 Безнос Станіслава Васильовича, вчителя біології загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 імені В.О.Нижниченка Горішньоплавнівської 

міської ради; 

 Ярощук Наталію Юріївну, вчителя початкових класів Решетилівської 

філії, опорного закладу ,,Решетилівський ліцей імені І.Л. Олійника”. 

 

Дипломом І ступеня 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

(напрямок „Рослини навколо нас”) 

 

Снісара Богдана, учня 4 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

№ 1 Горішньоплавнівської міської ради (керівник: Кострикіна Світлана 

Геннадіївна) 

Дипломом ІІ ступеня 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

(напрямок „Рослини навколо нас”) 

Лаврик Інну, вихованку гуртка ,,Юні рослинники” Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: 

Лаврик Наталія Миколаївна) 

 

Дипломом ІІІ ступеня 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

(напрямок „Рослини навколо нас”) 



Олешка Олега, вихованця гуртка ,,Юні квітникарі” Кременчуцького 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Олешко 

Людмила Миколаївна). 

 

Грамотою 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді 

Горбенко Поліну, ученицю 4 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

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

математичного циклу імені Л.І.Бугаєвської Горішньоплавнівської міської 

ради (керівник: Сбоєва Марина Борисівна); 

Невмивако Василя, вихованця гуртка ,,Основи біологіїˮ 

Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

(керівник:  

 

Подяками 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді за організацію дослідницької діяльності, значний внесок в 

екологічне виховання дітей та учнівської молоді: 

 Кострикіну Світлану Геннадіївну, вчителя початкових класів 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Горішньоплавнівської міської 

ради; 

 Лаврик Наталію Миколаївну, керівника гуртка ,,Юні рослинникиˮ 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

 Олешко Людмилу Миколаївну, керівника гуртка Кременчуцького 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 

 

Дипломом І ступеня 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

(напрямок „Народознавство, краєзнавство”) 

 Петрусенко Дар’ю, ученицю 3 класу загальноосвітньої школи          

І-ІІІ ступенів № 1 Горішньоплавнівської міської ради (керівник: Петрусенко 

Інна Іванівна). 

 

Дипломом ІІ ступеня 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

(напрямок „Народознавство, краєзнавство”) 

Народознавство, краєзнавство 

Мащак Марію, ученицю 3 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

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



математичного циклу імені Л.І.Бугаєвської Горішньоплавнівської міської 

ради(керівник: Бондарчук Людмила Володимирівна). 

 

Дипломом ІІІ ступеня 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

(напрямок „Народознавство, краєзнавство”) 

Соколовську Таїсію, ученицю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

№ 3 імені В.О.Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради (керівник: 

Яременко Тетяна Дмитрівна) 

 

Грамотою 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді 

Арабова Єгора, учня 3 класу Решетилівської філії І ступеню опорного 

закладу ,,Решетилівський ліцей імені І.Л. Олійника” (керівник: Ярощук 

Наталія Юріївна) 

Сльоту Ангеліну, ученицю 5 класу Глобинської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів № 3 Глобинської міської ради(керівник: Жук Оксана 

Василівна) 

 

Подяками 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді за організацію дослідницької діяльності, значний внесок в 

екологічне виховання дітей та учнівської молоді: 

 Петрусенко Інну Іванівну, вчителя початкових класів 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Горішньоплавнівської міської 

ради; 

 Бондарчук Людмилу Володимирівну, вчителя початкових класів 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим 

вивченням предметів природничо-математичного циклу імені Л.І.Бугаєвської 

Горішньоплавнівської міської ради; 

 Яременко Тетяну Дмитрівну, вчителя української мови та літератури 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  № 3 імені В.О. Нижниченка 

Горішньоплавнівської міської ради. 

 

Підписи: 

Голова журі      Тамара ДЕНИСОВЕЦЬ 

Члени журі      Людмила БРИЖАК 

        Яна ГУДЗЬ  

        Інна ЛЕЩЕНКО 

Секретар       Тетяна ЧАЙКА 
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	Бабенко Лізу, Брухна Андрія, Логвиненко Анастасію, вихованців гуртка ,,Знавці тераріумів” Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Петренко Вікторія Юріївна)
	Волошина Владислава, вихованця Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Попович Наталія Анатоліївна)
	Гнойового Артема, учня 5 класу спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням англійської мови Горішньоплавнівської міської ради (керівник: Гнойова Ірина Олександрівна).
	Литвина Ігора, учня 2 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів      № 3 імені В.О.Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради (керівник: Завадська Таїсія Володимирівна)
	Нерубаєва Андрія, учня 5 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 імені В.О.Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради (керівник: Безнос Станіслав Васильович)
	Момот Вероніку, вихованку гуртка ,,Мій рідний край, моя земля” Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді(керівник: Чайка Тетяна Василівна)
	Чех Наталію, ученицю 3 класу Решетилівської філії І ступеню опорного закладу ,,Решетилівський ліцей імені І.Л. Олійника” Решетилівської міської ради (керівник: Ярощук Наталія Юріївна)
	Грамотою
	Полтавського обласного еколого-натуралістичного
	центру учнівської молоді
	Кривова Нікіту, учня 5 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів    № 3 імені В.О.Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради (керівник: Полонська Вікторія Вікторівна);
	Корж Анну, вихованку гуртка ,,Барви природи” Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник Васюк Євгенія Анатоліївна);
	Трутень Дар’ю, ученицю 5 класу Веселодолинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів (керівник: Трутень Гаїна Сергіївна).
	Снісара Богдана, учня 4 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  № 1 Горішньоплавнівської міської ради (керівник: Кострикіна Світлана Геннадіївна)
	Лаврик Інну, вихованку гуртка ,,Юні рослинники” Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Лаврик Наталія Миколаївна)
	Олешка Олега, вихованця гуртка ,,Юні квітникарі” Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Олешко Людмила Миколаївна).
	Грамотою (1)
	Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
	Горбенко Поліну, ученицю 4 класу спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивчення предметів природничо-математичного циклу імені Л.І.Бугаєвської Горішньоплавнівської міської ради (керівник: Сбоєва Марина Борисівна);
	Невмивако Василя, вихованця гуртка ,,Основи біологіїˮ Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник:
	Народознавство, краєзнавство
	Мащак Марію, ученицю 3 класу спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу імені Л.І.Бугаєвської Горішньоплавнівської міської ради(керівник: Бондарчук Людмила Володимирівна).
	Соколовську Таїсію, ученицю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  № 3 імені В.О.Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради (керівник: Яременко Тетяна Дмитрівна)
	Грамотою (2)
	Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (1)
	Арабова Єгора, учня 3 класу Решетилівської філії І ступеню опорного закладу ,,Решетилівський ліцей імені І.Л. Олійника” (керівник: Ярощук Наталія Юріївна)
	Сльоту Ангеліну, ученицю 5 класу Глобинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 3 Глобинської міської ради(керівник: Жук Оксана Василівна)

