
ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

 

  ПРОТОКОЛ 

засідання журі по підведенню підсумків обласної  

природоохоронно-пропагандистської акції 

 ,,Птах року - 2021’’ 

 

13 жовтня 2021 р.  м. Полтава 

 

На засіданні присутні: 

 

Голова журі  Новописьмений Сергій Анатолійович, доцент кафедри 

біології та охорони здоров’я людини Полтавського 

національного педагогічного університету імені 

В.Г.Короленка. 

 

Члени журі   - 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; 

 

 - Гудзь Яна Романівна, культорганізатор Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді; 

  

- Лещенко Інна Вікторівна, методист Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді. 

 

Слухали:  Новописьменного С.А. про участь у обласній 

природоохоронно-пропагандистськії акції ,,Птах року – 2021’’. 

Національний еколого-натуралістичний центр разом з Українським 

товариством охорони птахів щорічно проводять Всеукраїнську 

природоохоронно-пропагандистську акцію ,,Птах року’’, мета даної акції 

привернути увагу учнів до проблем охорони птахів та їх природних біотопів 

через поширення знань та пропаганду охорони. 

 

Виступила: Дулій В.О.  

Птахом 2021 року було обрано синицю чубату. 



При проведенні акції до обласного оргкомітету було надіслано                              

29 робіт, 2 лепбуки, 1 картина із шерсті, 1 панно, 45 малюнків, 4 розробки 

занять, презентації та буклети. Конкурсні матеріали надійшли від                              

9 об’єднаних територіальних громад (Білоцерківської, Чорнухинської, 

Піщанської, Лохвицької, Карлівської, Полтавської, Зіньківської, Котелевської, 

Глобинської) та 4 міст (Полтава, Горішні Плавні, Миргород, Кременчук.) 

Всього брало участь в акції 168 дітей з 26 закладів загальної середньої та 

позашкільних освіти області, з них 15 дітей надіслали роботи окремо. 

Юні орнітологи області протягом року вивчали особливості будови та 

зовнішнього вигляду синиці чубатої, її поширення, живлення, гніздування, 

розмноження, розвиток пташенят. 

В процесі дослідження юннатами проведено широку роз’яснювальну 

роботу та анкетування серед школярів та населення. 

За період проведення акції діти разом із педагогами опрацювали багато 

літератури, переглянули та обговорили телепередачі і відеофільми, поділилися 

своїми враженнями від побаченого під час спостережень за птахами. 

Виступила: Лещенко І.В. 

- Вихованці гуртка ,,Юні орнітологи” Будинку дитячої та юнацької 

творчості Котелевської селищної ради ознайомились із птахом року – 2021, 

дослідили територію свого району, ознайомились із видовим складом птахів, 

під час спостережень оформили щоденники спостережень, маршрут. Провели 

агітаційну роботу сере населення та учнів, про необхідність допомоги 

пернатим та збереження видового різноманіття. В роботі були вміщені 

агітаційні буклети, мультимедійні презентації, сценарій проведення виховного 

заходу для учнів. Були розміщені творчі роботи вихованців: малюнки, вірші, 

оповідання та лепбук. 

- Члени гуртка ,,Цікава зоологія’’ Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді разом із своїм педагогом 

виознайомилися із будовою, способом життя, ареалом поширення синиці 

чубатої. Сої спостереження проводили на 3 локація. В роботі були вміщені 

щоденники проведених спостережень, маршрути руху. Також була проведена 

агітаційна робота серед населення, роздані листівки. В роботі були вміщені 

творчі роботи учнів. 

- Деркача Григорій, учень 10 класу Білоцерківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Білоцерківської сільської ради ознайомився із 

літературними джерелами, на основі яких у своїй роботі описав біологічні 

особливості синиці чубатої, ареал поширення птахів. Результати своїх 

проведених спостережень на території хвойного та мішаного лісів внесені до 

таблиці спостережень. Проведена серед учнів роз’яснювальна робота щодо 

необхідності допомоги та збереження видового складу птахів, також 

проведено конкурс малюнків серед учнів.  

Також на розляд журі були надіслані малюнки синиці чубатої, виконані у 

різних техніках (олівець, акварель).  

Кондратій Марина, Миргородська Анна, Ковалевич Валентина, учениці 

Лип’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Карлівської районної ради 



підготували лепбук ,,Синиця чубата’’. В ньому вміщена цікава інформація 

щодо поширення, особливостей будову та спосіб життя синиці чубатої. 

Були роботи, які не відповідали вимогам, а саме віковій категорії. Також були 

і такі, в яких була присутня лише описова частина (огляд літературних 

джерел) без спостережень.  

 

Ухвалили:  

1.  Згідно з розглянутими матеріалами, надісланими районними та 

міськими оргкомітетами, про наслідки проведення обласної 

природоохоронно-пропагандистської акції ,,Птах року – 2021’’ та на підставі 

рішення обласного журі нагородити переможців та призерів 

за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки  

Полтавської облдержадміністрації 

- гурток ,,Юні орнітологи” Будинку дитячої та юнацької творчості 

Котелевської селищної ради (27 балів). Керівник: Колевид Леся Олексіївна; 

 

за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки  

Полтавської облдержадміністрації 

- гурток ,,Цікава зоологія’’ Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (22 бали). Керівник: Костюк 

Оксана Анатоліївна; 

- гурток ,,Знавці тераріумів’’ Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (23 бали). Керівник: Петренко 

Вікторія Юріївна; 

 

за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки  

Полтавської облдержадміністрації 

- гурток ,,Юні екологи’’ Кобеляцької філії Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (16 балів). Керівник: 

Журавель Микола Олексійович; 

- Деркача Григорія, учня 10 класу Білоцерківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Білоцерківської сільської ради (20 балів). Керівник: 

Демочко Валентина Григорівна; 

- пошуковий загін ,,Юний орнітолог’’ спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів№ 5 з поглибленим вивченням 

предметів природничо-математичного циклу імені Л.І. Бугаєвської 

Горішньоплавнівської міської ради (18 балів). Керівник: Біленко Людмила 

Аркадіївна. 
 

2. Згідно з розглянутими матеріалами та на підставі рішення 

обласного журі за високий рівень виконання робіт та активну 



природоохоронну діяльність нагородити грамотами Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді: 

- членів гуртків ,,Орнітологи’’, ,,Юні орнітологи’’ центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді Миргородської міської ради 

(керівник: Лашко Олена Анатоліївна, керівник гуртка); 

- Фарафонову Христину, Бричку Анну, учениць 8 класу 

Вороньківського ліцею імені О.Д. Перелета Чорнухинської селищної ради 

(керівник: Сагань Наталія, вчитель біології); 

- Гнойового Артема, учня 6 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи № 4 з поглибленим вивченням англійської мови Горішньоплавнівської 

міської ради(керівник: Гнойова Ірина Олександрівна); 

- Кондратій Марину, Миргородську Анну, Ковалевич Валентину, 

учениць Лип’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Карлівської 

районної ради (керівник: Ківшик А.І., вчитель біології); 

- Збираник Яну, ученицю Бабичівської гімназії з дошкільним 

підрозділом Глобинської міської ради (керівник: Гриценко Юлія Федорівна); 

- членів гуртка ,,Віконечко в природу’’ Бірківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів імені І.А. Цюпи Зіньківської міської ради (керівники: 

Костенко Галина Іванівна, вчитель початкових класів, Шевченко Діана 

Олександрівна, вчитель української мови); 

- учнівський колектив 4 класу Пузиківської гімназії з дошкільним 

підрозділом Глобинської міської ради (керівник: Макайда Ніна Вікторівна); 

- Плутахіну Дар’ю, ученицю 7 класу Глобинської гімназії № 3 

Глобинської міської ради (керівник: Полівко О.М.); 

- Таровик Анастасію , ученицю 7 класу Глобинської гімназії № 3 

Глобинської міської ради (керівник: Полівко О.М.); 

- Середу Антона, учня Великокринківського ліцею Глобинської 

міської ради (керівник: Лисак Катерина Григорівна); 

- Ковтун Яну, ученицю 7 класу Радалівської гімназії з дошкільним 

підрозділом – філія Великокринківського ліцею Глобинської міської ради 

(керівник: Карпенко Наталія Василівна); 

- Бородина Владислава, учня 6 класу Веселодолинської гімназії – філії 

Великокринківського ліцею Глобинської міської ради (керівник: Бородина 

М.І.). 

 
3. Оголосити подяку Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді за активну діяльність у залученні дітей до 

природоохоронної роботи: 

– Журавлю Миколі Олексійовичу, керівнику гуртка ,,Юні екологи” 

Кобеляцької філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді; 

– Колевид Лесі Олексіївні, керівнику гуртка ,,Юні екологи” Будинку 

дитячої та юнацької творчості Котелевської селищної ради; 

– Костюк Оксані Анатоліївні, керівнику гуртка ,,Цікава зоологія” 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 



– Петренко Вікторії Юріївні, керівнику гуртка ,,Знавці тераріумів” 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

- Демочко Валентині Григорівні, вчителя біології та хімії 

Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Білоцерківської 

сільської ради; 

- Біленко Людмилі Аркадіївні, керівнику пошукового загону 

,,Юний орнітолог’’ спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 

5 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу 

імені Л.І.Бугаєвської. 

 
Підписи:        

Голова журі   Новописьмений С.А. 

Члени журі   Дулій В.О. 

    Брижак Л.М. 

      Гудзь Я.Р. 

      Лещенко І.В. 
  


	засідання журі по підведенню підсумків обласної

