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УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання обласного журі з  підведення підсумків 

обласної трудової акції 

„Юннатівський зеленбуд” 

в закладах позашкільної та загальної середньої освіти Полтавської області 

 

13.10.2021                                                                                                 м. Полтава 

 

Присутні: Голова журі: Дулій Валентина Олександрівна, заступник директора з 

навчально-виховної роботи Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді. 

Члени журі: Брижак Людмила Михайлівна, завідувач відділу біології та 

методичної роботи Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді; 

Смоляр Наталія Олексіївна, кандидат  біологічних наук, доцент, докторант 

Київського Національного університету імені Т.Г.Шевченка; 

Грищенко Наталія Юріївна, завідувач лабораторії квітництва і овочівництва 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 

Секретар: Пугачова Ірина Ярославівна, завідувач відділу сільського 

господарства Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді. 

 

СЛУХАЛИ:  

Брижак Людмила Михайлівна, завідувача відділу біології та методичної роботи 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді відділу 

екології та охорони природи Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді про участь школярів області у Всеукраїнській трудовій 

акції ,,Юннатівський зеленбуд”. З метою сприяння розвитку дослідницької і 

експериментальної роботи,  залучення до практичної природоохоронної роботи, 

здобуття знань, навичок в галузі сільського і лісового господарства та формування у 

юних громадян почуття соціальної відповідальності Національний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України у    

2006 році запровадив трудові акції з активізації суспільно-корисної роботи та 

трудової діяльності школярів України. Однією з трудових акцій є „Юннатівський 

зеленбуд”. 

До обласного оргкомітету надійшло 11 робіт (135 робіт) з  селищних рад 

(Градизької, Семенівської, Опішнянської) та міст Полтави та Миргорода, 

Кременчука. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пугачова Ірина, завідувач відділу сільського господарства Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді про участь школярів 

Полтавської області у трудовій акції „Юннатівський зеленбуд”. 



 

Юннати гуртка ,.Саду мого дивосвіт” Центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді м. Миргород  (керівник гуртка Макаренко Тетяна Віталіївна) 

збирали посадковий матеріал (жолуді, каштани), вирощували черемху та  катальпу з 

насіння. Протягом року доглядали за садом: прибирали опале листя, обкопували 

плодові дерева. Вихованці долучились до акції ,,Посади дерево”, створювали клумби 

біля своїх будинків та на території ЦЕНТУМ. 

Учасники агітбригади ,,Зелений патруль” КЗПО ,,Будинок дитячої та юнацької 

творчості” Опішнянської селищної ради (керівник Кардаш Наталія Григорівна) 

збирали плоди каштанів, висаджували саджанці сосни звичайної (посадили гектар 

лісу). З метою озеленення території вихованці заклали нову квіткову клумбу з 

трояндами.  

Вихованці творчого об’єднання ,,Друзі природи” Криворудської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів при Семенівському БДЮТ  (керівник Бабарика 

Валентина Геннадіївна) висадили 60 саджанців троянд різних сортів, саджанці 

гібіскуса сірійського, золотого дощу, катальпи бігнонієвидної, півонії деревовидної, 

амонії. Спільними зусиллями був створений ,,Прихований садˮ - це 

аромотерапевтична яма, в якій були висаджені ефірні культури. 

Взявши участь в розділі ,,Містам і селам - зелені мережива” обласної трудової 

акції ,,Юннатівський зеленбудˮ, педагоги та вихованці гуртка ,,Мій рідний край, моя 

земляˮ Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

(керівник гуртка Чайка Тетяна Василівна) активно висаджували декоративні дерева 

та кущі, розбивали нові та облаштовували вже закладені квітники та клумби. Було 

проведено ряд робіт з благоустрою та озеленення території ПОЕНЦУМ. Робота 

містить фотозвіт про проведену роботу. 

Вихованці гуртка ,,Юні квітникаріˮ Градизької гімназії імені Героя України 

Олександра Білаша Градизької селищної ради Кременчуцького району  (керівник 

Литовченко А.М.) здійснювали озеленення та благоустрій території подвір’я 

Градизької гімназії, доглядали за квітниками та клумбами. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Нагородити за участь у обласній трудовій акції ,.Юннатівський зеленбуд”: 

за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

-  вихованців творчого об’єднання ,,Друзі природи” Криворудської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів при Семенівському БДЮТ   

                                        за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

-  учасників агітбригади ,,Зелений патруль” КЗПО ,,Будинок дитячої та 

юнацької творчості” Опішнянської селищної ради;  

- гурток ,,Мій рідний край, моя земляˮ Полтавського обласного еколого- 

натуралістичного центру учнівської молоді; 

                                       за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

- Юннати гуртка ,.Саду мого дивосвіт” Центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді м. Миргород; 



-  вихованців гуртка ,,Юні квітникаріˮ Градизької гімназії імені Героя 

України Олександра Білаша Градизької селищної ради Кременчуцького району. 

-  вихованців гуртка ,,Флористика та фітодизайн інтер’єруˮ Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 

 

2. Подякою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді керівників колективів-учасників за організацію дослідницької 

діяльності, значний внесок в екологічне виховання дітей та учнівської молоді: 

 Бабарику Валентину Геннадіївну, керівника творчого об’єднання ,,Друзі 

природи” Криворудської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів при Семенівському 

БДЮТ; 

 Литовченко Аллу Миколаївну, керівника гуртка ,,Юні квітникаріˮ Градизької 

гімназії імені Героя України Олександра Білаша Градизької селищної ради 

Кременчуцького району; 

- Макаренко Тетяну Віталіївну, керівника гуртка ,,Саду мого дивосвіт” 

Центру  еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді  м. Миргород; 

- Чайку Тетяну Василівну, керівника гуртка Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 

- Кардаш Наталію Григорівну, керівника агітбригади ,.Зелений патруль” 

КЗПО ,,Будинок дитячої та юнацької творчості” Опішнянської селищної ради; 

- Чистякову Юлію Івановну, керівника гуртка ,,Флористика та фітодизайн 

інтер’єруˮ Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді. 

 

Підписи: 

 

               Голова журі Валентина ДУЛІЙ 

 

                Члени журі Людмила БРИЖАК 

 

 Наталія СМОЛЯР 

                                                                           

                                                                                         Наталія ГРИЩЕНКО 

  

  Ірина ПУГАЧОВА 

 


	засідання обласного журі з  підведення підсумків

