
ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ 

ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання обласного журі по підведенню підсумків 

обласного конкурсу екологічних плакатів ,,Природа і люди” 
 

13 жовтня 2021 року         м. Полтава 

 

На засіданні присутні: 

Голова журі: Смоляр Наталія Олексіївна, доцент кафедри прикладної 

екології та природокористування Національного університету ,,Полтавська 

політехніка імені Юрія Кондратюка”; 

Члени журі: Денисовець Тамара Михайлівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент Полтавського національного педагогічного університету                    

імені В.Г. Короленка; 

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; 

Грищенко Наталія Юріївна, завідувач лабораторії квітництва та 

овочівництва Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді; 

Секретар: Гудзь Яна Романівна, культорганізатор Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 

 

Слухали: Дулій В.О., заступника директора з навчально-виховної 

роботи Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді про участь закладів позашкільної та загальної середньої освіти області 

в обласному конкурсі екологічних плакатів ,,Природа і люди”. 

На конкурс було представлено 50 плакатів та малюнків з                                         

13 територіальних одиниц області, Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді, Кобеляцької та Решетилівської 

філії закладу. 

Мета і завдання конкурсу передбачають вивчення здібностей і фантазій 

учнів, відтворення мовою малюнка практичної роботи учнів з екології, 

розвиток інтересів школярів до збереження природи, формування наукового 

світогляду і активної природоохоронної позиції учнів, виховання екологічної 

етики і культури.  

Найактивнішими учасниками обласного конкурсу стали учні та 

вихованці з міст Кременчук, Горішні Плавні, Зіньківської та Глобинської 

міської ради. 

 

Виступили:  Грищенко Н.Ю., завідувач лабораторії квітництва та 

овочівництва Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 



учнівської молоді, яка повідомила, що всі подані роботи спрямовані на 

активізацію природоохоронної діяльності та пропаганду серед учнівської 

молоді охорони та збереження природних ресурсів області. 

Серед найкращих можна назвати роботи: 

- Бородина Владислава, учня Веселодолинської гімназії-філії 

Великокринківського ліцею Глобинської міської ради. 

- Лисенко Вікторії, вихованки гуртка ,,Квіткові фантазії” 

Миргородського міського центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді; 

- Мальованої Аліни, учениці 11 класу Комунального закладу 

,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 Полтавської міської 

ради”; 

- Плутахіної Дар’ї, учениці Глобинської гімназії № 3 Глобинської 

міської ради; 

- Твердохліб Тетяни, учениці 8 класу Великопавлівської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів Зіньківської міської ради; 

- Хатаєвої Єлизавета, учениці 6-А класу Кременчуцької гімназії № 1 

Кременчуцької міської ради; 

 

Ухвалили:  
1. Згідно розглянутих матеріалів, надісланих районними та міськими 

оргкомітетами на конкурс ,,Природа і люди” обласний оргкомітет вважає 

переможцями та рекомендує нагородити: 

за перше місце 

Дипломом І ступеня 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

- Мальовану Аліну, ученицю 11 класу Комунального закладу 

,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 Полтавської міської 

ради”. Керівник Тесля Ольга Валеріївна; 

за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

- Плутахіну Дар’ю, ученицю Глобинської гімназії № 3 Глобинської 

міської ради. Керівник Полівко Ольга Миколаївна; 

- Хатаєву Єлизавету, ученицю 6-А класу Кременчуцької гімназії № 1 

Кременчуцької міської ради. Керівник: учитель біології Пащенко Ольга 

Віталіївна; 

за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

- Бородина Владислава, учня Веселодолинської гімназії-філії 

Великокринківського ліцею Глобинської міської ради. Керівник Бородина 

Марина Іванівна; 

- Лисенко Вікторію, вихованку гуртка ,,Квіткові фантазії” 

Миргородського міського центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді. Керівник Тригуб Ірина Володимирівна; 



- Твердохліб Тетяну, ученицю 8 класу Великопавлівської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Зіньківської міської ради. Керівник: 

педагог-організатор Сластьон Валентина Володимирівна. 

 

2. Нагородити грамотами Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді за досягнення у природоохоронній 

роботі і значний внесок в охорону і збереження природних ресурсів області: 

- Зіку Дар’ю, ученицю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3                   

імені В.О. Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради; 

- Лаврик Дар’ю, вихованку гуртка ,,Юні агрохіміки” Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

- Ватулю Павла, учня 9-Б класу Градизької гімназії імені Героя України 

Олександра Білаша; 

- Чумак Кіру, ученицю 10-Б класу Кременчуцького ліцею № 25 

,,Гуманітарний колегіум” Кременчуцької міської ради; 

- Прихожу Софію, ученицю 7-Д класу Кременчуцького ліцею № 25 

,,Гуманітарний колегіум” Кременчуцької міської ради; 

- Колісніченка Станіслава, учня Великокринківського ліцею Глобинської 

міської ради; 

- Дзерин Ліну, вихованку гуртка ,,Флористика та фітодизайн інтер’єру” 

Решетилівської філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді. 

 

3. Нагородити подяками Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді за організацію дослідницької 

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

- Бородину Марину Іванівну, вчителя Веселодолинської гімназії-філії 

Великокринківського ліцею Глобинської міської ради; 

- Пащенко Ольгу Віталіївну, учителя біології Кременчуцької гімназії № 1 

Кременчуцької міської ради;  

- Полівко Ольгу Миколаївну, вчителя Глобинської гімназії № 3 

Глобинської міської ради; 

- Сластьон Валентину Володимирівну, педагога-організатора 

Великопавлівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Зіньківської міської 

ради;  

- Теслі Ользі Валеріївні, вчителю Комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 Полтавської міської ради”; 

- Тригуб Ірину Володимирівну, керівника гуртка ,,Квіткові фантазії” 

Миргородського міського центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді. 

 

Підписи: 
 

Голова журі:     Наталія СМОЛЯР 

  

Члени журі:      Тамара ДЕНИСОВЕЦЬ 



 

        Тетяна ЧАЙКА 

 

        Валентина ДУЛІЙ 

 

        Наталія ГРИЩЕНКО  

 

Секретар:      Яна ГУДЗЬ 
 

 

 


