
ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання обласного журі з підведення  підсумків обласного конкурсу  

,,Мій рідний край, моя земля” 

в загальноосвітніх та позашкільних закладах освіти  

Полтавської області 

за напрямком:,, Експериментальна робота з біології, продуктивна праця і 

дослідницька робота в галузі  

сільського і лісового господарства" 

 

13.10.2021 року         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, доцент кафедри прикладної екології та 

природокористування ,,Національного університету ,.Полтавська політехніка імені 

Юрія Кондратюка”; 

 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 шкіл та позашкільних закладів області в конкурсі ,,Мій рідний край, моя 

земля”, по напрямку ,,Експериментальна робота з біології, продуктивна праця і 

дослідницька робота в галузі сільського і лісового господарства”. Робота на 

навчально-дослідних ділянках шкіл і позашкільних закладів освіти спрямована на 

вивчення агротехніки вирощування овочевих, польових, квітково-декоративних 

рослин та вирощування овочів для шкільної їдальні та екологічно-чистої продукції. 

До обласного оргкомітету надійшло 15 звітів (198 учнів) про виконану роботу з 

ОТГ (Котелевського, Полтавського, Пирятинського, Решетилівського) та з міст 

Миргорода та Полтави, Кременчука. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Пугачова Ірина Ярославівна, завідувач відділу сільського господарства 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді про 

участь школярів Полтавської області в обласному конкурсі ,,Мій рідний край, моя 

земля” в загальноосвітніх та позашкільних закладах освіти Полтавської області за 

напрямком ,,Експериментальна робота з біології, продуктивна праця і дослідницька 

робота в галузі сільського і лісового господарства”. 



Вихованці гуртка ,,Юні овочівники” Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (керівник гуртка Лаврик Наталія 

Миколаївна) провели дослід ,,Вплив способів вирощування (розсадний, 

безрозсадний) на ріст і розвиток бамії сорту Сопілка, Алабама”, описали дану 

культуру. Робота містить щоденник дослідницької роботи. 

Юннати ЦЕНТУМ м. Миргород проводили ряд дослідів, серед них: ,,Вікові 

особливості розмноження хвилястих папуг”, ,,Особливості гібридного схрещування 

сирійських хом’яків”, ,,Успадкування забарвлення шерсті декоративних кролів”, 

,,Вплив стимуляторів росту на вкорінення смородини золотистої” та ін..  

У своїй роботі члени пошукової групи  ,,Юний дослідник” Будинку дитячої та 

юнацької творчості Котелевської селищної ради (керівник Корольова Віра Іванівна) 

представили дослід на тему ,,Продуктивність гібридів кукурудзи в залежності від 

строків висівання в грунт”. 

Учень 6 класу  Покровського опорного закладу загальної середньої освіти           

І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Падун Микола (керівник Смірнова Віра 

Марківна, вчитель біології Покровського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів) досліджував 

технологію вирощування розторопші плямистої на присадибній ділянці. 

Члени гуртка ,,Природа рідного краю” Шишацької філії Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник гуртка Яровий Юрій 

Володимирович) досліджували амброзію полинолисту та методи боротьби з нею. 

Вихованці гуртка ,,Юні кролівники” Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (керівник гуртка Титаренко Тетяна 

Миколаївна) провели дослід на тему ,,Вивчення впливу міжпородного схрещування 

на життєвість і розвиток кролівˮ. Робота містить щоденник дослідницької роботи.  

 

УХВАЛИЛИ:   

 

1. Нагородити за участь в обласному конкурсі ,, Мій рідний край, моя 

земля” за напрямком ,,Експериментальна робота з біології, продуктивна праця і 

дослідницька робота в галузі сільського та лісового господарства ” 
за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

- вихованців гуртка ,,Юні овочівники” Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (керівник гуртка Лаврик Наталія 

Миколаївна); 

за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

 учасників пошукової групи  ,,Юний дослідник” Будинку дитячої та 

юнацької творчості Котелевської селищної ради Полтавської області (керівник 

Корольова Віра Іванівна); 

 учнівський колектив Центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді м. Миргород (директор Ночна Наталія Іванівна); 

за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

  Падуна Миколу, учня 6 класу Покровського опорного закладу  

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради  (керівник 

Смірнова Віра Марківна, вчитель біології);  



 вихованців гуртка ,,Природа рідного краю” Шишацької філії 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

(керівник гуртка Яровий  Юрій Володимирович) ; 

 вихованців гуртка ,,Юні кролівники” Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник гуртка Титаренко 

Тетяна Миколаївна).   

 

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: 

- Лаврик Наталію Миколаївну, керівника гуртка Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

- Корольову Віру Іванівну, керівника пошукової групи  ,,Юний дослідник” 

Будинку дитячої та юнацької творчості Котелевської селищної ради; 

- Ночну Наталію Іванівну, директора Центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді м. Миргород;  

- Смірнову Віру Марківну, вчителя біології Покровського опорного закладу  

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради;   

- Педагогічний колектив Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді м. Миргород; 

- Ярового Юрія Володимировича, керівника гуртка Шишацької філії 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

- Титаренко Тетяну Миколаївну, керівника гуртка Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 

 

               Голова журі                                                         Валентина  ДУЛІЙ  

 

                Члени журі Людмила БРИЖАК 

 

  Наталія СМОЛЯР 

 

  Тетяна ЧАЙКА 

 

  Ірина ПУГАЧОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання обласного журі з підведення  підсумків обласного конкурсу  

,,Мій рідний край, моя земля” 

в загальноосвітніх та позашкільних закладах освіти  

Полтавської області 

за напрямком:,, Практична природоохоронна робота і екологія" 

 

13.10.2021 року         м. Полтава 
 

Присутні:  

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

природокористування ,,Національного університету ,.Полтавська політехніка імені 

Юрія Кондратюка”; 

Члени журі: Брижак Людмила Михайлівна, завідувач відділу біології та 

методичної роботи Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді; 

Дулій Валентина Олександрівна, заступник директора з навчально-виховної 

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. 

 

ВИСТУПИЛА: 

Пугачова Ірина Ярославівна, завідувач відділу сільського господарства 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, про 

участь шкіл та позашкільних закладів області в конкурсі ,,Мій рідний край, моя 

земля”, по напрямку ,, Практична природоохоронна робота і екологія ”.  

До обласного оргкомітету надійшло 9 звітів (127 учасників) про виконану роботу 

з  ОТГ (Котелевської, Карлівської, Сенчанської, Опішнянської) та з міст Миргорода 

Полтави, Кременчука. 

Пошукова група Комунального закладу ,,Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання туризму і краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради” (керівник Копилець Євгеній Вікторович, Ярошенко 

Юлія Олександрівна) вивчала потенціал використання екологічної стежки для 

розвитку екологічно виваженого туризму та екопросвітництва на території 

регіонального ландшафтного парку ,,Диканський”. 

Вихованці загону ,,Юні екологи” Будинку дитячої та юнацької творчості 

Котелевської селищної ради (керівник загону Колевид Леся Олексіївна) висвітили в 

екологічному дайджесті навчально-пізнавальну діяльність, еколого-краєзнавчу 

роботу, виховну екологічну роботу, природоохоронну діяльність, просвітницько-

інформаціну роботу. 

Учнівський колектив  Попівського НВК № 1 ,.Загальноосвітня школа                    

І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад” Карлівської міської ради (керівник 

Мазоха Євгенія Володимирівна, вчитель курсу ,,Основи здоров’я”) провели ряд 



науково-пошукових, дослідницьких екскурсій околицями рідного села та науково-

дослідну екскурсію по р. Орчик. 

Туристсько-краєзнавчий гурток Комунального закладу ,,Жданівський навчально-

виховний комплекс ,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад” Сенчанської сільської ради (керівник Манойленко Сергій Миколайович) 

описали річку Сулицю, зміну ландшафтів та екологічний стан середньої течії річки. 

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

творчості” Опішнянської селищної ради (керівник Кардаш Наталії Григорівні) 

презентували природоохоронну  діяльність. 

У своїй роботі Вацька Діна Володимирівна, учениця 9 класу Покровського 

опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської 

ради (керівник Кучук Раїса Тимофіївна) дослідила морфологічні особливості 

календули, з’ясувала її використання в народній медицині. .   

  Вихованці  гуртка ,,Чарівна райдуга” ЦЕНТУМ м. Миргород проводили  

природоохоронні заходи, квести.  

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

міської ради Кременчуцького району (керівники Балабась Інна Віталіївна, вчитель 

біології, керівник  клубу ,,Комек”; Возняк Віталій Євстафійович, вчитель географії, 

керівник гуртка ,,Зелений патруль”) проводили практичну роботу щодо догляду за 

водоймами та їх мешканцями, очищували і впорядковували водні джерела. 

Туристсько-краєзнавчий загін ,,Флора”  (керівник Стребко Валентина 

Миколаївна, вчитель географії та біології) Лютенськобудищанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів дослідили один з найстаріших ставків села.  

Загін ,,Краяни” Шилівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

імені Григорія і Григора Тютюнників Зіньківської міської ради (керівник Гончар 

Аліна Олександрівна) описали річку Грунь. 

Вихованці гуртка ,,Юні екологи” Кобеляцької філії ПОЕНЦУМ (керівник гуртка 

Журавель Микола Олексійович) працювали над проектом ,,Сумка – природі, усе у 

нас по моді”. 

Малигін Анатолій, вихованець гуртка ,,Юні лісівники” Шишацької філії 

ПОЕНЦУМ  (керівник гуртка Яровий Юрій  Володимирович) виконав  роботу 

,,Акустичне забруднення навколишнього середовища та його вплив на підлітків”. 

 

УХВАЛИЛИ:   

1. Нагородити за участь в обласному конкурсі  ,, Мій рідний край, моя 

земля” за напрямком ,,Практична природоохоронна робота і екологія” 

за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

- пошукову групу Комунального закладу ,,Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради” (керівники Копилець Євгеній Вікторович, Ярошенко 

Юлія Олександрівна) 

за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

 вихованців загону ,,Юні екологи” Будинку дитячої та юнацької 

творчості Котелевської селищної ради (керівник загону Колевид Леся Олексіївна); 

 учнівський колектив Попівського навчально-виховного комплексу  

№1 ,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” 

Карлівської районної ради (керівник Мазоха Євгенія Володимирівна); 



за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

  туристсько-краєзнавчий гурток комунального закладу ,.Жданівський 

навчально-виховний комплекс ,,Загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад” Сенчанської сільської ради (керівник Манойленко Сергій 

Миколайович);  

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

юнацької творчості” Опішнянської селищної ради (керівник Кардаш Наталії 

Григорівні); 

 Вацьку Діну Володимирівну, ученицю 9 класу Покровського 

опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської 

ради (керівник Кучук Раїса Тимофіївна).   

1. Подякою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді керівників колективів-учасників за організацію дослідницької 

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

- Копильця Євгенія Вікторовича, Ярошенко Юлію Олександрівну, 

керівників пошукової групи Комунального закладу ,,Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради”; 

- Колевид Лесю Олексіївну, керівника загону ,,Юні екологи” Будинку 

дитячої та юнацької творчості Котелевської селищної ради; 

-  Мазоху Євгенію Володимирівну, керівника учнівського колективу 

Попівського навчально-виховного комплексу №1 ,,Загальноосвітня школа                

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Карлівської районної ради; 

- Манойленка Сергія Миколайовича, керівника туристсько-краєзнавчого 

гуртка комунального закладу ,.Жданівський навчально-виховний комплекс 

,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” 

Сенчанської сільської ради;  

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

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

-  Кучук Раїсу Тимофіївну, вчителя біології та географії вищої 

кваліфікаційної категорії Покровського опорного закладу загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради; 

- Журавля Миколу Олексійовича, керівника гуртка ,,Юні екологи” 

Кобеляцької філії ПОЕНЦУМ; 

- Ярового Юрія  Володимировича, керівника гуртка ,,Юні лісівники” 

Шишацької філії ПОЕНЦУМ. 

 

Голова журі                                                                       Наталія СМОЛЯР       
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