
ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання обласного журі з підведення  підсумків 

обласної акції школярів та учнівської молоді  

,,Ліси для нащадків” 

серед  закладів позашкільної та загальної середньої освіти  

Полтавської області  

 

13.10.2021 р.                                                                                         м. Полтава 

 

Присутні:  

Голова журі: Дулій Валентина Олександрівна, заступник директора з 

навчально-виховної роботи Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді. 

Члени журі: Смоляр Наталія Олексіївна, доцент кафедри прикладної екології та 

природокористування ,,Національного університету ,.Полтавська політехніка імені 

Юрія Кондратюка”; 

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; 

Секретар: Пугачова Ірина Ярославівна, завідувач відділу сільського 

господарства Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді. 

 

СЛУХАЛИ: 

 Брижак Людмилу Михайлівну, завідувача відділу біології та методичної 

роботи Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

про участь школярів області в обласній акції ,,Ліси для нащадків”. 

Педагогічні працівники закладів позашкільної та загальної середньої освіти 

працювали над виконанням головної мети акції, а це виховання господаря, здатного 

працювати в умовах ринкової економіки, формування творчої, працелюбної 

особистості, економічної і екологічної культури учнів, створення нових лісів, 

лісових смуг, лісопарків, скверів 

До Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

надійшло 14 (157 учасників) робіт з Терешківської сільської ради, Опішнянської 

селищної ради., Новоселівської сільської ради  і  міст Горішні плавні, Кременчука, 

Миргорода, Полтави. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пугачова І.Я., завідувач відділу сільського господарства Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, яка проінформувала 

про участь освітніх закладів області в обласній акції ,,Ліси для нащадків”. 

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. 

Вихованці гуртка (керівник гуртка Любимовська Тетяна Сергіївна) провели ряд 

досліджень щодо розмноження хвойних рослин сучасними районованими сортами, 

висаджували дерева. Юннати оволоділи сучасними технологіями вирощування 

лісових культур, проводили заняття з працівниками Руднянського лісництва. 

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 гуртка ,.Любителі домашніх тварин” Кременчуцького еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді м. Кременчук (керівник гуртка Бугайова 

Галина Володимирівна) заклали на території КЕНЦУМ дослідницьку ділянку, 

посадивши черенки сосни Веймутова та висіявши насіння ялини, сосни. 

Величко Вікторія, учениця 8 класу Головачанського комунального закладу 

загальної середньої освіти Терешківської сільської ради Полтавської районної ради 

(керівник Кравченко Лідія Миколаївна, вчитель біології та хімії) описала ліс, що 

росте навколо села Головач. Разом з іншими школярами виготовляли пташині 

будиночки, висаджували дерева, виготовляли буклети. 

Екологічний загін ,,Еколюди” ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Горішньоплавнівської 

міської ради Полтавської області (керівник Демиденко Тетяна Геннадіївна) у своїй 

роботі розповіли про очищення від сміття та впорядкування 6 га міського парку, 

відновили шкільний яблуневий сад. Була проведена акція ,,Посади квітку дбайливими 

руками – хай розквітне місто разом з нами”. Описали агротехніку садіння саджанців 

дерев та сучасний стан розвитку лісових ресурсів в Україні та сучасний стан розвитку 

лісових ресурсів в Україні..  

Пошуковий загін ,,Сьорчинг” ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Горішноплавнівської 

міської ради Кременчуцького району Полтавської області (керівники: Балабась Інна 

Віталіївна, керівник клубу ,,Комек”, Возняк Віталій Євстафійович, керівник гуртка 

,,Зелений патруль”) у своїй роботі описали ландшафтний заказник ,,Лісові озера”, 

,,Заплава Псла” Кременчуцького держлісгосподарства. Дослідили видовий склад 

лікарських рослин. Спостерігали за ентомофагами і з’ясували їх видовий склад. 

Робота містить додатки з фото рослин та комах.Учнями було висаджено 24 саджанці 

дерев та 34 кущів.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Нагородити за участь в обласній акції ,,Ліси для нащадків”: 

дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

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

юнацької творчості” Опішнянської селищної ради;  

дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

  вихованців гуртка ,,Юні валеологи” філії Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді у Полтавському районі на базі 

Новоселівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Новоселівської сільської ради; 

дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

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

творчості учнівської молоді м. Миргород.   

 



2. Грамотою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді учасників з за участь в обласній акції  школярів та учнівської 

молоді  ,,Ліси для нащадків”: 

- вихованців гуртка ,.Любителі домашніх тварин” Кременчуцького еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді м. Кременчук; 

- Величко Вікторію, ученицю 8 класу Головачанського комунального закладу 

загальної середньої освіти Терешківської сільської ради Полтавської районної ради 

- екологічний загін ,,Еколюди” ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Горішньоплавнівської 

міської ради  Кременчуцького району Полтавської області; 

- пошуковий загін ,,Сьорчинг” ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Горішноплавнівської 

міської ради  Кременчуцького району Полтавської області. 

3. Подякою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді керівників колективів-учасників за організацію дослідницької 

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

- Кравченко Лідію Миколаївну, вчителя біології та хімії 

Головачанського комунального закладу загальної середньої освіти Терешківської 

сільської ради Полтавської районної ради; 

 Макаренко Тетяну Віталіївну, керівника гуртка ,,Юні знавці рослин” 

ЦЕНТУМ м. Миргород;  

 Демиденко Тетяну Геннадіївну, керівника екологічного загону 

,,Еколюди” ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Горішньоплавнівської міської ради 

Кременчуцького району Полтавської області; 

 Балабась Інну Віталіївну, керівника клубу ,,КОМЕК” ЗОШ                   

І-ІІІ ступенів №2 Горішноплавнівської міської ради Кременчуцького району 

Полтавської області; 

 Возняка Віталія Євстафійовича, керівника гуртка ,,Зелений патруль” 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Горішноплавнівської міської ради Кременчуцького району 

Полтавської області; 

 Любимовську Тетяну Сергіївну, керівника гуртка ,,Юні валеологи” 

філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді у 

Полтавському районі на базі Новоселівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Новоселівської 

сільської ради; 

 Кардаш Наталію Григорівну,  керівника агітбригади ,,Зелений 

патруль” КЗПО ,,Будинок дитячої та юнацької творчості” Опішнянської селищної 

ради; 

 Бугайову Галину Володимирівну, керівника гуртка ,.Любителі 

домашніх тварин” Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді м. Кременчук. 

 

Підписи: 

 

                Голова журі Валентина ДУЛІЙ 

 

                Члени журі Людмила БРИЖАК 

 

  Наталія СМОЛЯР 

 

  Тетяна ЧАЙКА 

 

  Ірина ПУГАЧОВА 


