
Протокол 

засідання журі по підведенню підсумків обласного етапу Всеукраїнського 

конкурсу «Парки – легені міст і сіл» 

серед закладів загальної середньої та позашкільної освіти Полтавської 

області 

 

   22 лютого 2021 року                                                              м. Полтава 

 

На засіданні присутні: 

Голова журі :  

        Сусахіна Людмила Володимирівна, виконуюча обов’язки директора 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 

  Члени журі: 

          Беседіна Ірина Сергіївна, канд. б. н., керівник гуртків Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 

          Дулій Валентина Олександрівна, заступник директора з навчально-

виховної роботи Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді. 

          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. 

          Грищенко Наталія Юріївна – завідувач лабораторії квітництва та 

овочівництва Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді. 

 

                         Порядок денний 
Підведення підсумків обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 

«Парки – легені міст і сіл»   

  

 Слухали: 

1.Сусахіну Л.В.- голову журі.  

        Журі підвело підсумки обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 

«Парки – легені міст і сіл»  серед закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти Полтавської області. Конкурс проводиться з метою 

залучення учнів до практичної природоохоронної роботи, оздоровлення і 

збереження існуючих та створення нових парків, скверів, формування 

екологічної культури особистості учнівської молоді.   

        Учасники конкурсу  вивчали історію створення зелених насаджень своїх 

населених пунктів, видову різноманітність садів, парків, скверів,  

вирощували садивний матеріал: саджанці дерев, кущів, розсаду квітів, 

доглядали, поливали, прибирали території від сміття.  

         Для участі в конкурсі його учасники надали 8 звітів про проведену 

роботу. Звіти містять описи проведеної роботи, фото, що підтверджують 



участь дітей у благоустрої закріплених територій та їх озелененні. Усього в 

конкурсі взяли участь 121 школяр області.  

          Серед загальних недоліків в оформленні робіт є те, що відсутні списки 

експедиційних загонів, керівники експедиційних загонів не можуть бути 

авторами, адже це – колективна робота. У деяких звітах використані фото,які 

вже були у попередніх звітах. 

2. Беседіна І.С., к. б. н., керівника гуртків Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді. 

          Більшість звітів змістовні, описано видовий склад досліджуваних  

територій,  робота підкріплена фотографіями. Змістовно оформлений звіт 

учасників експедиційного загону «Мандрівники» Полтавської 

загальноосвітньої школи №9 (керівники Макаренко Н.П., Щочка М.Ю.). У 

роботі представлено план дій з реалізації проєкту «Павленківський парк – 

перлина на Павленках» та етапи виконання плану. Юні пошуковці провели 

значну роботу з впорядкування насаджень у межах міста та навчального 

закладу, зібрали матеріал на тему «Стежками полтавських парків», проведено 

комплекс робіт з впорядкування Павленківського парку. 

         Учасники пошукового загону Полтавської гімназії № 32 описали проєкт 

парку «Гімназійний», дослідили зелені зони мікрорайону Половки. У роботі 

представлені фото, що ілюструють проведену роботу на території гімназії 

щодо створення нового парку. 

3. Чайка Т.В., методиста Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді. 

           Участь у цьогорічному конкурсі взяли заклади загальної середньої і 

позашкільної освіти, окремі учасники. Вихованці гуртка «Основи біології» 

Карлівської районної Станції юних натуралістів (керівник Хурдей О.В.) 

працювала над темою «Оптимізації зелених насаджень міста Карлівки». З 

цією метою проаналізували видовий склад зелених насаджень міста, вплив 

природно-кліматичних умов на стан декоративних насаджень, дослідили 

особливості формування декоративних насаджень. У роботі повинні бути 

фото, де видно участь дітей у роботі над темою.                 

 4. Брижак Л.М., завідувача відділу біології та методичної роботи. 

          Вихованці гуртка «Юні ботаніки» Кременчуцького еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (керівник Олешко Л.М.) вивчали 

рослини  Парку Миру. У звіті члени експедиційного загону зібрали  відомості 

про парк, історію його створення, рекреаційні можливості. Практична 

частина роботи висвітлює особистий вклад вихованців у благоустрій парку – 

вирощування та висадка розсади квітів, підв’язування дерев. 

       Творча група Полтавської гімназії №21 (керівник Татаріна Т.І.) 

досліджувала Полтавський міський парк культури та відпочинку «Перемога». 

Учасники пошукової групи дослідили історію заснування  Полтавського 

міського саду на матеріалах Державного архіву та архіву Полтавської міської 

ради. Вони долучилися до процесу благоустрою парку та відновлення його 

історичних традицій, вирощування посадкового матеріалу(дерев, кущів, 

квітів). 



5. Грищенко Н.Ю. завідувача лабораторії квітництва та овочівництва. 

          Звіт КЗ «Полтавська загальноосвітня школа №23» (керівник        

Поличко О.І.) надали дуже короткий опис парку ім.. Панаса Мирного, пара 

фотографій, які нічого не розповідають про участь дітей у благоустрої даного 

парку. Тобто, потреба у догляді за цим парком ніяк не розкрита. 

      Юннати гуртка «Саду мого дивосвіт» (керівник Макаренко Т.В.) 

Миргородського міського центру еколого-натуралістичної творчості надали 

звіт про участь вихованців у догляді за парками міста Миргорода, 

прибирання парку ветеранів, парку ім..Т.Г. Шевченка, Миру, Чорнобильської 

Слави. Діти висаджували саджанці сумаху, дуба, доглядали за клумбами, 

вирощували посадковий матеріал, збирали каштани. Про проведену роботу 

свідчать численні фотографії. Але на багатьох фото одна і та сама вихованка. 

Відсутній список членів гуртка. Керівник гуртка не може бути автором 

роботи – це колективна робота. 

Ухвалили:   
1. Вважати переможцями обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 

 «Парки – легені міст і сіл»  наступних учасників та запропонувати 

нагородити   

за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації  

- членів пошукового загону  «Мандрівники» Полтавської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 9 (керівники  Макаренко Н.П., Щочка М.Ю.);  

за друге місце 
Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації  

- творче  об’єднання «Друзі природи» Семенівського БДЮТ, що працює при 

Криворудській ЗОШ І-ІІІ ступенів (керівник Бабарика В.Г.); 

- творчу групу Полтавської гімназії № 21. 

за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

- вихованців гуртка «Саду мого дивосвіт» Миргородського міського центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; 

- вихованців гуртка «Основи біології» Карлівської районної станції юних 

натуралістів; 

- пошукову групу КЗ «Полтавська гімназія №32» (керівник Даниленко Н.В.); 

 

2. Дипломом Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за проведену пошукову роботу та активну участь в 

обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст і сіл»:  

- вихованців гуртка «Юні ботаніки» Кременчуцького еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді. 

3. Подякою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за творчий підхід до розвитку пізнавальних інтересів та 

екологічного виховання  учнів під час обласного етапу Всеукраїнського 

конкурсу «Парки – легені міст і сіл»: 



- Макаренко Надію Петрівну та Щочку Марину Юріївну, керівників 

пошукового загону  «Мандрівники» Полтавської загальноосвітньої школи     

І-ІІІ ступенів № 9;  

- Бабарику Валентину Геннадіївну, керівника творчого об’єднання «Друзі 

природи» Семенівського БДЮТ, який працює на базі  Криворудської ЗОШ    

І-ІІІ ступенів; 

- Татаріну Тетяну Іванівну, учителя Полтавської гімназії №21; 

- Хурдей Ольгу Василівну, керівника гуртка «Основи біології» Карлівської 

районної станції юних натуралістів; 

- Макаренко Тетяну Віталіївну, керівника гуртка «Саду мого дивосвіт» 

Миргородського міського центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді; 

- Даниленко Наталію Володимирівну, учителя КЗ «Полтавська гімназія 

№32».  

 

 Голова журі:                                                                                  Сусахіна Л.В. 

 

Члени журі:                                                                                    Беседіна І.С. 

                                                                                                 Дулій В.О. 

                                                                                               Брижак Л.М. 

                                                                   

                                                                                            Чайка Т.В. 

    Грищенко Н.Ю. 

 

 

        

 
 

 


