
ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 
 

ПРОТОКОЛ 

засідання обласного журі з  підведення підсумків 

обласної трудової акції  ,,Плекаємо сад” 

в закладах позашкільної  та загальної середньої освіти Полтавської області 

 

13.10.2021р                                                                                              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; 

Грищенко Наталія Юріївна, завідувач лабораторії овочівництва і квітництва 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

Смоляр Наталія Олексіївна, доцент кафедри прикладної екології та 

природокористування ,,Національного університету ,.Полтавська політехніка імені 

Юрія Кондратюка”. 

Секретар: Пугачова Ірина Ярославівна, завідувач відділу сільського 

господарства Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді 

 

СЛУХАЛИ:  

Пугачову Ірину, завідувача відділу сільського господарства Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді про участь школярів 

області в обласній трудовій акції ,.Плекаємо сад”. 

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 ,,Плекаємо сад”. До обласного 

оргкомітету надійшло 9 робіт (108 учасників) з ОТГ та з  міст Зінькова, Миргорода, 

Кременчука, 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  трудовій акції 

,,Плекаємо сад”. 

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

творчості учнівської молоді м. Миргород Полтавської області (керівник  гуртка 



Макаренко Тетяна Віталіївна) під час занять набували перших практичних умінь і 

навичок з вирощування плодових і ягідних культур та догляду за ними, оволоділи 

методикою спостереження за рослинами. Був проведений дослід на тему ,,Вплив 

стимуляторів росту на вкорінення смородини золотистої”. У процесі роботи діти 

поглибили свої знання про рослини садів своєї місцевості. Під час трудової акції 

були висаджені кущі та дерева, гуртківці навчились саджати та доглядати фруктові 

дерева. 

Вихованці гуртка ,,Садівники” Бобрівницької загальноосвітньої школи            

І-ІІ ступенів Зіньківської міської ради (керівник Удовиченко Наталія Григорівна) 

висаджували молоді фруктові дерева на подвір’ї школи, навчалися розпізнавати 

хвороби яблунь, складали календарі робіт в саду, ознайомлювалися з елементами 

садово-паркового мистецтва.  

Вихованці гуртка ,,Юні ботаніки” Кременчуцького еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді м Кременчук (керівник гуртка Олешко Людмила 

Миколаївна) складали план озеленення території КЕНЦУМ, закладали молодий 

сад, висаджували плодові дерева та кущі, доглядали за деревами, закладали шкілку 

плодових дерев та кущів,провели дослід ,,Визначення приживлення живців яблуні 

при щепленні вприклад сорту джонаголд на сорт Чемпіон”. 

Вихованці гуртка ,,Юні агрохіміки” Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (керівник гуртка Лаврик Наталія 

Миколаївна) описали плодовий сад ПОЕНЦУМ, ознайомилися з агротехнікою 

вирощування винограду. Були висаджені саджанці винограду кишмиш сорту 

Велес, червону порічку сорту Баяна та чорну смородину сорту Голосіївська та 

смородини червоної. Звіт супроводжується щоденником дослідницької роботи та 

фотографіями. Юннати провели дослід ,.Вплив способів розмноження винограду 

на ріст і розвиток”. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Нагородити за участь у Всеукраїнській трудовій акції ,.Плекаємо сад”: 

за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації: 

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

натуралістичного центру учнівської молоді; 

за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації: 

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

натуралістичної творчості учнівської молоді м. Миргород Полтавської 

області; 

 за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації: 

 вихованців гуртка ,,Юні ботаніки” Кременчуцького еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді м Кременчук; 

 

2. Грамотою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за високий рівень дослідницької роботи: 



 

вихованців гуртка ,,Садівники” Бобрівницької загальноосвітньої школи            

І-ІІ ступенів Зіньківської міської ради 

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: 

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

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді м. Миргород; 

- Удовиченко Наталію Григорівну, керівника гуртка ,.Садівники” 

Бобрівницької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Зіньківської міської ради; 

- Олешко Людмилу Миколаївну, керівника гуртка ,,Юні ботаніки” 

Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді м Кременчук; 

- Лаврик Наталію Миколаївну, керівника гуртка ,,Юні агрохіміки” 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.  

 

Підписи: 

Голова журі                                                                     Валентина ДУЛІЙ 

 

Члени Людмила БРИЖАК 

 

 Наталія СМОЛЯР 

 

 Наталія ГРИЩЕНКО 

 

 Ірина ПУГАЧОВА 

 


	засідання обласного журі з  підведення підсумків

