
ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

ПРОТОКОЛ 

Засідання журі по підведенню підсумків обласної природоохоронної акції 

 ,,Великий зимовий облік птахів’’ 

 

 05 лютого 2021 року                                                                 м. Полтава 

На засіданні присутні: 

Голова журі  Закалюжний Віктор Маркович, кандидат геолого-

мінералогічних наук, викладач кафедри біології та основ здоров’я людини 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г.Короленка; 

Члени журі:  

- Дулій Валентина Олександрівна, заступник директора Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

- Чайка Тетяна Василівна, методист Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 

- Лещенко Інна Вікторівна, методист Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді 

 

Слухали: 

 Закалюжного Віктора Марковича, кандидата геолого-мінералогічних 

наук, викладач кафедри біології та основ здоров’я людини Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. Обласна  

природоохоронна акція ,,Великий зимовий облік птахів’’ проводиться з 1996 

року з метою привернення уваги та активізації роботи учнів що до проблеми 

охорони птахів взимку та їх природних біотопів. 

Завданням акції є вивчення особливостей будови та зовнішнього 

вигляду зимуючих птахів, спостереженнь за ними та їх поведінкою біля 

годівниць і в природі; проведення обліків спостережень за зимуючими 

птахами та їх чисельності, заповнення анкет; опрацювання літератури, 

перегляд відеороликів про спосіб життя птахів взимку, проведення 

відповідних бесід, лекцій, свят, конкурсів; виготовлення плакатів, листівок та 

малюнків про птахів. 

 

Виступили: 

Дулій Валентина Олександрівна, заступник директора Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді про участь 

дітей та учнівської молоді Полтавської області в обласному етапі 

природоохоронної акції  «Великий зимовий облік птахів» у 2021 році. 



У обласному етапі акції брали участь 507 учнів із закладів загальної 

середньої освіти та вихованців позашкільних закладів освіти із 5 об’єднаних 

територіальних громад (Гадяцької, Решетилівської, Зіньківської, 

Кобеляцької, Новоселівської) та 4 міст (Полтави, Лубен, Миргорода, 

Кременчука). 

Лещенко Інна Вікторівна, методист Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді. 

До участі було надіслано 14 робіт. В них було вміщено 123 фото, 25 

малюнків, 8 сценаріїв виховних годин та масових свят, 42 анкети, 3 буклети. 

Під час своїх спостережень вихованці та учні мали змогу зафіксувати 15 

видів зимуючих птахів в кількості 16092 особин (це сова вухата, снігур, чиж, 

горобець польовий, горобець хатній,синиця велика, синиця блакитна, 

омелюх, ворона сіра, грак, сорока, сорокопуд сірий, жайворонок рогатий, 

горлиця садова, посмітюха). 

- вихованці біологічного гуртка ,,Екос’’ Божківського навчально-

виховного комплексу Полтавського району ознайомилися із видами птахів, 

які перебувають у зимовий період у нашій місцевості, ознайомилися з 

літературою та відеоматеріалами про спосіб життя птахів. Провели 

роз’яснювальну роботу та агітаційну роботу серед учнів школи, жителів 

селища про користь птахів у природі, про дбайливе ставлення до птахів та їх 

охорону. Навчилися допомагати птахам у зимовий період, облаштовувати 

пташині ,,їдальні’’, спостерігали за поведінкою птахів у природі та біля 

годівниць. Провели облік птахів своєї місцевості та оформили дані у вигляді 

анкет-спостережень. Підготували буклети, створили презентації, провели 

бесіди на відповідні теми. 

- вихованці гуртка ,,Юний зоолог’’ Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді в рамках акції проводили 

спостереження за птахами у місцевих парках, коло річки. Діти відновили свої 

знання з біології, поглибили знання про особливості птахів. Серед вихованців 

було проведено конкурс на кращий малюнок ,,Зимуючі птахи нашої 

місцевості’’. Протягом всього сезону проводили підгодівлю зимуючих 

птахів.  

- вихованці гуртків ,,Знавці тераріуму’’, ,,Цікавий світ акваріумів’’, 

,,Чарівний світ природи’’ Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді створили базу даних про зимуючих птахів, 

поглибили свої знання з біології представників орнітофауни на території 

Полтавщини, проводили серед населення роз’яснювальну роботу з приводу 

необхідності підгодівлі птахів взимку. В рамках акції виготовили плакати, 

буклети, листівки. Тренувалися в розвитку навичок дослідження та методів 

спостереження. 

- вихованці гуртків ,,Орнітологи’’, ,,Юні орнітологи’’ 

Миргородського міського центру еколого-натуралістичної творчості  

учнівської молоді вивчали особливості зовнішньої будови, способу життя 

зимуючих птахів, розвішували годівнички та підгодовували птахів на 

подвір’ях, проводили інформаційні хвилинки для школярів про роль птахів в 



природі та господарській діяльності людини, пропагували дбайливе 

ставлення до птахів. До акції долучилося 75 вихованців. 

- еколого-природничий гурток ,,Зелені Робінзони’’ Гадяцької 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 імені І. Виговського Гадяцької 

районної ради активно долучилися до акції. Ними була зібрана та 

опрацьована література про зимівлю птахів, їх видовий склад в межах 

району. Діти майстрували та розвішували на території закладу годівниці, 

проводили спостереження за птахами, фотографували. Дані спостережень 

були оформлені у вигляд щоденнику спостережень. Було організовано та 

проведено конкурс малюнків, випуск агітаційних листівок, проведено заходи 

присвячені птахам взимку. 

 

Ухвалили: 

І. На підставі рішення обласного журі за участь в обласній 

природоохоронній акції ,,Великий зимовий облік птахів’’ 

1. Нагородити переможців та призерів 

за І місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки Полтавської 

облдержадміністрації: 

- членів гуртка ,,Віконечко у природу’’ Бірківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені І.А. Цюпи Зіньківської міської 

ради (керівники: Костенко Ярослава Іванівна, Шевченко Діана 

Олександрівна), 29 балів; 

 

за ІІ місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки Полтавської 

облдержадміністрації: 

- вихованців гуртків ,,Знавці тераріуму’’, ,,Цікавий світ акваріумів’’, 

,,Чарівний світ природи’’ Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді (керівник Петренко Вікторія Юріївна), 25 балів; 

- еколого-природничий гурток ,,Зелені Робінзони’’ Гадяцької 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 імені І. Виговського Гадяцької 

міської ради (керівник Кравченко Людмила Володимирівна), 25 балів; 

 

за ІІІ місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки Полтавської 

облдержадміністрації: 

- вихованців гуртка ,,Цікава зоологія’’ Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Костюк 

Оксана Анатоліївна), 20 балів;  

- біологічний гурток ,,Екос’’ Божківського навчально-виховного 

комплексу Новоселівської сільської ради (керівник: Васюкова Надія 

Миколаївна), 19 балів; 



- вихованців гуртків ,,Юні кролівники’’, ,,Чарівний світ природи’’ 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

(керівник: Титаренко Тетяна Миколаївна), 19 балів. 

 

2. Нагородити грамотою Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді за високий рівень виконання 

робіт в обласній природоохоронній акції ,,Великий зимовий облік птахів’’  

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

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Журавель 

Микола Олексійович); 

- учнівський колектив Лубенської міської станції юних техніків і 

натуралістів; 

- гурток ,,Основи інформаційних технологій з елементами 

англійської мови’’ Кременчуцького еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді (керівник: Пушкаренко Ксенія Олександрівна); 

- гурток ,,Юні зоологи’’ Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Гайдар Ірина 

Семенівна); 

- вихованців гуртків ,,Орнітологи’’, ,,Юні орнітологи’’ 

Миргородського міського центру еколого-натуралістичної творчості  

учнівської молоді (керівник: Лашко Олена Анатоліївна). 

 

 

Підписи: 

 

Голова журі      В.ЗАКАЛЮЖНИЙ 

 

Члени журі       В. ДУЛІЙ 

 

Т. ЧАЙКА 

 

І. ЛЕЩЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 


