
 
Протокол 

засідання журі по підведенню підсумків обласного етапу Всеукраїнського 

конкурсу «Парки – легені міст і сіл» 
серед закладів загальної середньої та позашкільної освіти Полтавської 

області 
 

   6 лютого 2020 року                                                              м. Полтава 
 
На засіданні присутні: 
Голова журі :  
        Сусахіна Людмила Володимирівна, заступник директора з навчально-
методичної роботи Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді. 
  Члени журі: 
          Ханнанова Л.Р., к.б.н., викладач кафедри ботаніки, екології та 

методики навчання біології Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г.Короленка. 
          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 9 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 135 школярів області. 
2. Ханнанову Л.Р. к. б. н., викладача ПНПУ ім. В.Г. Короленка. 
          Більшість звітів змістовні, описано видовий склад досліджуваних 

територій,  робота підкріплена фотографіями. Змістовно оформлений звіт 

учасників творчого об’єднання «Друзі природи» Семенівського БДЮТ, що 

працює при Криворудській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів (керівник 

Бабарика В.Г.). Вони надіслали проєкт «Плекаємо ботанічні родзинки 

Криворудського дендропарку». У цьому році висадили нові рослини: 

кельрейтерію, сосну гімалайську, сосну чорну пірамідальну. Юні дослідники 

регулярно поливають рослини, мульчують, щоб вони легше переносили 

спеку. 
         У роботі описано вивчення колекції дендрофлори парку, особливості 

розвитку інтродукованих та аборигенних рослин. Творчим об’єднанням  

«Друзі природи» розроблено рекомендації з озеленення пришкільних 

територій, проведена оцінка сучасного стану дендрофлори  парку. 
          Члени шкільного лісництва Вороньківського ліцею імені О.Д. Перелета 

Чорнухинського району (керівник Карасенко О.Ф.) оформили звіт на тему 

«Сквер, посаджений з любов’ю». Шкільне лісництво нараховує 16 членів, які 

чітко виконують свої доручення. Вони вивчили історію створення скверу в с. 

Вороньки, вивчили видове різноманіття рослинного покриву села. Проєкт 

створення скверу склали самостійно. Активними учасниками посадки дерев і 

кущів у сквері були учні школи. Висаджували квіти: ромашки, троянди, 

чорнобривці, іриси. Діти подбали і про насіння на майбутній рік, 

заготовивши 300 кг жолудів, посадили молоді саджанці – біля 50 штук 

(троянди, туї, кизильник, айву, бересклет, барбарис, самшит, форзицію, 
спірею тощо). 
3. Чайка Т.В., методист. 
           Участь у цьогорічному конкурсі взяли заклади загальної середньої і 

позашкільної освіти, окремі учасники. Учениця комунального закладу 

«Полтавська загальноосвітня школа №35»  Гапчич Діана, член екологічного 
загону «Друге дихання» (керівник Гуржій І.М.) працювала над темою 

«Відродження Полтавського міського дендропарку як рекреаційного та 

еколого-просвітницького центру», вивчила історію створення та розвитку 

міського дендропарку. З цією метою призначили відповідальних за 

благоустрій парку, проводили прибирання, організували роботу з пропаганди 

щодо збереження зелених насаджень. Але роботи щодо насадження нових 

рослин не проводилися. Не займалися юннати і вирощенням садивного 

матеріалу, озелененням території. Значна частина звіту – це матеріал 

Інтернету.  
        Пошукові групи Полтавської гімназії №32 вивчали зелені легені 

мікрорайону Половки - Пушкарівський парк: досліджували флору,  вивчали 



стан зелених насаджень, прибирали територію біля пам’ятника Мартину 

Пушкарю.  
         Проте у звіті багато недоречностей, а саме: звіт за 2019 рік, а в описі 

називаються заходи, що проводились у 2018 році, у тексті та підписах під 

фотографіями є технічні та граматичні помилки, фото розташовані технічно 

неграмотно, великий об’єм займає науково-дослідницька робота, хоча 

Положенням про конкурс вона не передбачена. У результаті висновки не 

співпадають зі змістом роботи, тобто, невідомо, яким чином проводилось 

збереження рідкісних представників флори і фауни на території парку, 
співпраця з громадськими організаціями, збагачення рослинного світу 

реінтродукованими рідкісними  рослинами тощо.               
4. Брижак Л.М., завідувача відділу біології та методичної роботи. 
          Більшість звітів змістовні, описано видовий склад досліджуваних 

територій,  робота підкріплена фотографіями. Вихованці гуртка «Народна 

творчість» Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді (керівник Охінько А.О.) вивчали рослини Придніпровського парку. У 

звіті члени експедиційного загону  описали відомості про парк, історію його 

створення, рекреаційні можливості. Практична частина роботи висвітлює 

особистий вклад вихованців у благоустрій парку – прибирання території в 

осінньо-весняний період. Проте особистого вкладу дітей у озеленення, 

висадження дерев, кущів, квітів не було.  
           Проект «Краса Павленківського парку» представили учні Полтавської 

загальноосвітньої школи №9. Ними проведено екологічно-трудову акцію 

«Зробимо затишним і чистим Павленківський парк», упорядковані кущі 

спіреї, висаджені на клумбах квіти – тюльпани, лілеї, барвінок. Щороку на 

клумбах висаджується 50 цибулин тюльпанів, кілька десятків канн, 

чорнобривці, морозець та лілії. Діти прибирають опале листя, впорядковують 

територію парку. Звіт оформлений естетично, але є незначні технічні 

помилки. 
 
         5. Грищенко Н.Ю. завідувача лабораторії квітництва та овочівництва. 
        Члени екологічної бригади «Юні екологи» КЗ «Полтавський навчально-
виховний комплекс № 36» (керівник Гуржій О.О.) представили проєкт 

«Збережемо красу Землі». Юні екологи дослідили історію розвитку садово-
паркового мистецтва Полтавщини, встановили видовий склад, 

біоморфологічні та екологічні особливості флори селища Рибці, залучили 

молодь до природоохоронної діяльності. Вони проводили активну роботу з 

місцевими жителями, активізували їх діяльність щодо озеленення території 

селища, займалися еколого-просвітницькими заходами, виготовили буклети 

та листівки, повели анкетування серед населення. 
            Члени пошукового загону комунального закладу «Полтавська 

загальноосвітня школа № 38 Полтавської міської ради Полтавської області» 

(керівник Мухіна С.Г.) надали на конкурс науково-дослідницький проєкт на 

тему «Сучасний стан та шляхи оптимізації зелених насаджень пришкільної 

території». Вони вивчили видовий склад та провели еколого-ботанічний 



аналіз зелених насаджень, дослідили декоративні якості деревних рослин. 
Значну роботу юні дослідники провели по догляду за зеленими 

насадженнями, зі збереження та примноження зеленої зони, впорядкування 

території закладу освіти, висадили хвойні рослини (тую західну та самшит), 

доглядали клумби, склали таблицю зелених насаджень пришкільної 

території. 
         Члени екологічного гуртка «Екос» КЗ «Полтавська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст. №27» (керівник Треміля С.І.) вивчали історію та досліджували 

парк імені І.П. Котляревського. Вони дослідили рослинний світ парку, 

провели оцінку екологічного стану атмосферного повітря у парку, прибирали 

територію парку, залучивши до цього громадськість, насадили верби та 

клумби, виростили посадковий матеріал.                            
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 екологічної бригади «Юні екологи» комунального закладу 

«Полтавський навчально-виховний комплекс № 36» (керівник Гуржій О.О.); 
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.); 
- членів шкільного лісництва Вороньківського ліцею імені О.Д. Перелета 

(керівник Карасенко О.Ф.); 
за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
- членів пошукового загону комунального закладу «Полтавська 

загальноосвітня школа № 38 Полтавської міської ради Полтавської області» 
(керівник Мухіна С.Г.); 
- членів пошукового загону  «Мандрівники» Полтавської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ № 9 (керівники  Макаренко Н.П., Калюжна Т.Ю.); 
- членів екологічного гуртка «Екос» КЗ «Полтавська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ст. №27» (керівник Треміля С.І.).                            
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»:  
- Гапчич Діану, ученицю КЗ «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

№ 35»; 
- вихованців гуртка «Народна творчість» Кременчуцького еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді; 
- пошукову групу КЗ «Полтавська гімназія №32». 
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»: 
- Гуржій Олену Олександрівну, керівника екологічної бригади «Юні 
екологи» КЗ «Полтавський навчально-виховний комплекс № 36»; 
- Бабарику Валентину Геннадіївну, керівника творчого об’єднання «Друзі 

природи» Семенівського БДЮТ, який працює на базі  Криворудської ЗОШ    
І-ІІІ ступенів; 
- Карасенко Олену Федорівну, керівника шкільного лісництва 

Вороньківського ліцею імені О.Д. Перелета Чорнухинської районної ради 

Полтавської області; 
- Мухіну Світлану Григорівну; керівника пошукового загону КЗ «Полтавська 

загальноосвітня школа № 38 Полтавської міської ради Полтавської області»; 
- Макаренко Надію Петрівну та Калюжну Тетяну Юріївну, керівників 

пошукового загону  «Мандрівники» Полтавської загальноосвітньої школи     
І-ІІІ № 9;  
- Тремілю Світлану Іванівну, керівника екологічного гуртка «Екос» КЗ 

«Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.. №27» . 
 
 Голова журі:                                                                                  Сусахіна Л.В.  

 
Члени журі:    

                                                                                                        Ханнанова Л.Р.. 
 

                                                                                           Брижак Л.М. 
                                                                   

                                                                                                 Чайка Т.В. 

Грищенко Н.Ю. 

 

 

        

 
 


