
ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання обласного журі по підведенню підсумків   

обласного дитячого еколого-краєзнавчого конкурсу 

,,Малі ріки Полтавщини” 

в навчальних закладах  

Полтавської області 

 

13 жовтня 2021 року        м. Полтава 

 

На засіданні присутні: 

Голова журі: Сусахіна Людмила Володимирівна, виконувач обов’язків 

директора Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді. 

Члени журі: Дулій Валентина Олександрівна, заступник директора з 

навчально-виховної роботи Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 

Лебідь Ірина Володимирівна, провідний спеціаліст відділу експертизи, 

моніторингу та зв’язків з громадськістю Департаменту екології та природних 

ресурсів Полтавської облдержадміністрації; 

Смоляр Наталія Олексіївна, кандидат біологічних наук,                            

доцент Національного університету ,,Полтавська політехніка                                 

імені Юрія Кондратюка”; 

Гудзь Яна Романівна, культорганізатор Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 

 

Слухали: Смоляр Н.О., голову журі, про екологічний стан водної сітки 

Полтавської області. На сучасному етапі розвитку суспільства екологічна 

проблема розглядається як соціальна і тому особливе місце в системі 

виховання дітей займає практична природоохоронна діяльність. 

 

Виступила: Гудзь Я.Р., культорганізатор Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, про участь школярів 

області у обласному конкурсі ,,Малі ріки Полтавщини”. 

До обласного оргкомітету надійшов 14 звітів з 12 територіальних 

одиниць області. Велика робота по поліпшенню екологічного стану малих 

річок Полтавщини здійснена учнівськими та педагогічними колективами з 

Кременчуцької, Полтавської, Горішньоплавнівської та Карлівської міських 

рад. 

 

Об’єктом дослідження Карандіної Анни, учениці 11-А класу 

Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 34 Полтавської міської 

ради Полтавської області є річка Лютенька. Протягом 2016-2021 років 



проводились візуальні та лабораторні дослідження водойми від витоку до 

впадання в річку Псел в різні пори року, пошук інформації щодо її історії, 

використання, екологічного стану та можливого розвитку в спеціальній 

літературі. У роботі наведений загальний опис річки, історичні матеріали про 

її назву, описаний рослинний і тваринний світ як самої річки, так і 

прибережних територій, наведені екологічні проблеми та шляхи покращення 

екологічного стану водойми. 

 

Метою роботи пошукової групи вихованців гуртка ,,Спортивний 

туризм” Лубенського міського дитячо-юнацького клубу спортивного 

орієнтування і туризму ,,Валтекс”, учнів 10-Б класу закладу загальної 

середньої освіти № 1 Лубенської міської ради було вивчення видового складу 

рослин і тварин водної та прибережно-водної частини річки Кам’яний Потік, 

спостереження за  екологічним станом  річки в межах Лубенської міської 

ради. Дітьми оформлено систематичний аналіз видового складу макролітів 

руслової частини річки Кам’яний потік, в результаті чого встановлено, що 

водна та прибережно-водна рослинність нараховує 48 видів родини, що 

належать до 36 родів та 48 родин. 

 

Учнівським колективом гуртка ,,Дослідник” Комунального закладу 

,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38 Полтавської міської 

ради Полтавської області” було досліджено рослинний і тваринний світ та 

екологічний стан долини річки Ямка та зв’язок між природно-кліматичними 

умовами та рослинним, тваринним світом, антропогенним навантаженням та 

екологічним станом річки. У роботі представлений опис місцевості, де тече 

річка, досліджено та описано стан водойми. Досліджено заболочену частину 

водойми, її флору та фауну. 

 

Вихованці гуртка ,,Квіткова фантазія” Карлівського центру 

позашкільної освіти, учні Карлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 1 у своїй роботі ,,Річка Ланна – ліва притока річки Орчик” визначили, що 

останнім часом долина річки зазнає значного антропогенного впливу. У 

багатьох місцях річка пересихає, в інших потребує негайного очищення 

русла від замулення. Досліджувана водна артерія не має зон відпочинку, так 

як русло дуже замулене та зарощене прибережно-водною рослинністюю. 

 

У ході акції екологічний загін ,,АкваПироги” Пирогівського ліцею 

Глобинської міської ради провів екопросвітницьку роботу серед учнів ліцею 

та жителів села Пироги щодо питань збереження і раціонального 

використання води. Виявили основні екологічні проблеми річки та знайшли 

шляхи її усунення. Активна практична робота була направлена на 

збереження належного санітарного стану прибережної смуги річки Сухий 

Кагамлик. Була проведена агітаційно-пропагандистська робота серед учнів 

школи, громади та населення сіл Пироги і Яроші по збереженню річки та 

водних ресурсів. 



Учасники екологічного загону ,,Едельвейс” Полтавської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18 Полтавської міської ради 

провели дослідження річки Тарапунька, визначили її місцезнаходження 

відносно географічних прив’язок, протяжність, ширину, швидкість течії, 

поперечний переріз, витрату води. Була звернена увага місцевого населення 

на екологічний стан річки, припинення викидів у річку, очищення від сміття 

прибережних зон. Була проведена узагальнена робота, що велася з 2015 року. 

 

Ухвалили: 1. Згідно з розглянутими матеріалами, надісланими 

районними та міськими оргкомітетами про проведення обласного дитячого 

еколого-краєзнавчого конкурсу ,,Малі ріки Полтавщини” нагородити 

переможців дипломами Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

І ступеня 

– вихованців гуртка ,,Квіткова фантазія” Карлівського центру 

позашкільної освіти, учнів Карлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 1. Керівник: Кузьменко Ірина Миколаївна, керівник гуртка ,,Квіткова 

фантазія” Карлівського центру позашкільної освіти, учитель біології 

Карлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1; 

 

ІІ ступеня 

– екологічний загін ,,АкваПироги” Пирогівського ліцею Глобинської 

міської ради. Керівник: Шакун Валентина Ярославівна, учитель біології 

Пирогівського ліцею Глобинської міської ради; 

– вихованців гуртка ,,Спортивний туризм” Лубенського міського                

дитячо-юнацького клубу спортивного орієнтування і туризму ,,Валтекс”,                 

учнів 10-Б класу закладу загальної середньої освіти № 1 Лубенської міської 

ради. Керівники: Полонський Микола Миколайович, керівник гуртка 

,,Спортивний туризм” Лубенського міського дитячо-юнацького клубу 

спортивного орієнтування і туризму ,,Валтекс”, Чорнуха Вікторія 

Олександрівна, учитель географії закладу загальної середньої освіти № 1 

Лубенської міської ради; 

ІІІ ступеня 

– учасників екологічного загону ,,Едельвейс” Полтавської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18 Полтавської міської ради. 

Керівник: Рогальська Віта Володимирівна, учитель біології Полтавської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18 Полтавської міської ради; 

– Карандіну Анну, ученицю 11-А класу Полтавської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 34. Керівник: Чабан Тамара Іванівна, учитель 

Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 34; 

– учнівський колектив гуртка ,,Дослідник” Комунального закладу 

,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38 Полтавської міської 

ради Полтавської області”. Керівник: Мяло Вікторія Володимирівна, учитель 

біології Комунального закладу ,,Полтавська загальноосвітня школа                              

І-ІІІ ступенів № 38 Полтавської міської ради Полтавської області”. 

 



2. Нагородити грамотами Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді за активну участь в обласному  

конкурсі „Малі ріки Полтавщини” : 

– Берсима Олександра, учня 10 класу опорного закладу 

,,Вирішальненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сенчанської 

сільської ради”; 

– вихованців гуртка ,,Юні квітникарі” Градизької гімназії імені Героя 

України Олександра Білаша Градизької селищної ради; 

– Голуб Наталію, ученицю 9 класу Вороньківського ліцею                   

імені О.Д. Перелета Чорнухинської селищної ради; 

– Ісіченко Анастасію, ученицю 6 класу Головачанського комунального 

закладу загальної середньої освіти Терешківської сільської ради; 

– Ісіченко Анну, ученицю 11 класу Головачанського комунального 

закладу загальної середньої освіти Терешківської сільської ради; 

– Ланцевича Владислава, учня 10 класу опорного закладу 

,,Вирішальненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сенчанської 

сільської ради”; 

– Олешка Олега, вихованця гуртка ,,Юні ботаніки” Кременчуцького 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

– учнів 11 класу Малобакайського закладу загальної середньої освіти   

І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради; 

– членів загону ,,Екологічна варта” спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 5 імені Л.І. Бугаєвської Горішньоплавнівської міської 

ради; 

– членів загону ,,Пізнайки” Малобудищанської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Опішнянської селищної ради; 

– Чобітько Аліну, ученицю 10 класу опорного закладу 

,,Вирішальненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сенчанської 

сільської ради”. 

 

3. Нагородити подяками Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді за організацію дослідницької 

діяльності, значний внесок у екологічне виховання дітей та учнівської 

молоді: 

– Кузьменко Ірину Миколаївну, керівника гуртка ,,Квіткова фантазія” 

Карлівського центру позашкільної освіти, учителя біології Карлівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1; 

– Мяло Вікторію Володимирівну, учителя біології Комунального 

закладу ,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38 Полтавської 

міської ради Полтавської області”; 

– Полонського Миколу Миколайовича, керівника гуртка ,,Спортивний 

туризм” Лубенського міського дитячо-юнацького клубу спортивного 

орієнтування і туризму ,,Валтекс”; 

– Рогальську Віту Володимирівну, учителя біології Полтавської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18 Полтавської міської ради; 



– Чабан Тамару Іванівну, учителя Полтавської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 34; 

– Чорнуху Вікторію Олександрівну, учителя географії закладу 

загальної середньої освіти № 1 Лубенської міської ради; 

– Шакун Валентину Ярославівну, учителя біології Пирогівського ліцею 

Глобинської міської ради. 

 

 

Підписи: Голова журі     Людмила СУСАХІНА 

 

  Члени журі      Валентина ДУЛІЙ 

 

         Ірина ЛЕБІДЬ 

 

         Наталія СМОЛЯР 

 

         Яна ГУДЗЬ 

 

 


