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Присутні: 

Голова журі: 

 Сусахіна Людмила Володимирівна, виконуюча обов’язки 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. 

 Смоляр Наталія Олексіївна, доцент кафедри прикладної екології та 

природокористування Національного університету ,,Полтавська політехніка 

імені Юрія Кондратюка”, кандидат біологічних наук. 

 Лебідь Ірина Володимирівна, провідний спеціаліст відділу експертизи, 

моніторингу та зв’язків з громадськістю Департаменту екології та природних 

ресурсів Полтавської облдержадміністрації. 

 Гудзь Яна Романівна, культорганізатор Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді.  

Секретар:  

          Грищенко Наталія Юріївна, завідувач лабораторії квітництва та 

овочівництва Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді. 

 

СЛУХАЛИ:   

Гудзь Яну Романівну, культорганізатора Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, яка повідомила, що до 

обласного оргкомітету надійшло 18 звітів про виконану роботу за 3 

напрямками. 

   

Операція:  ,,Чисте подвір’я», «Жива зелена хвиля подвір’я” 

           Група учнів 6-Г класу, комунального закладу „Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38” Полтавської міської ради 

(керівник: Мухіна Світлана Григорівна) продовжила працювати над науково-

дослідницьким проектом ,,Сучасний стан та шляхи оптимізації зелених 

насаджень на території пришкільної території закладу освіти” який було 

розпочато у закладі освіти ще у 2016 році. Проєкт складається з 6 етапів: 



- на І-ІІ етапі (2016-2017рік) було проведено дослідження видового 

складу деревних насаджень на  території закладу освіти, визначено 

співвідношення покритонасінних і голонасінних у складі дендрофлори, 

виявлено дерева, які потребують особливого догляду (додаткового поливу, 

підживлення); 

- ІІІ етап (2017-2018рік)  розпочався з обговорення виконаних завдань 

попередньої роботи  та планування наступних завдань дослідження.  Проведена 

робота по догляду за рослинами. Створено гербарій деревних рослин, 

виготовлено буклет з відповідною інформацією про озеленення території 

закладу освіти, проведена  роз’яснювальна робота серед учнів школи  та 

населення мікрорайону; 

-  під час ІV етапу (2018-2019 рік)  учні займалися озелененням закладу 

освіти, а саме  висаджено: 17 кущів троянд, дві магнолії, 8 кущів самшиту, одну 

тую, айстру багаторічну (морозець). Здійснювався відповідний догляд за цими 

рослинами (полив, розпушування грунту, боротьба з бур’янами); 

- на ІV етапі учні продовжили здійснювати заплановане. Запросили до 

співпраці студентів Полтавського фахового аграрного економічного коледжу 

попрацювати над плануванням  озеленення території закладу освіти, 

відбувалися неодноразові зустрічі студентів з адміністрацією закладу та 

вчителями біології щодо спільного визначення проєкту.  За результатом 

проєктування  видовий склад рослин закладу поповнився хостами, ялівцем 

горизонтальним, туєю західною. Учні займалися пошуково-краєзнвчою 

роботою, зібрали прислів’я, приказки, легенди про дерева. Продовжують 

займатися просвітницькою роботою. 

 Миць Мирослав, учень 8 класу гімназії №35 Полтавської міської ради 

(керівник: Грисик Ірина Михайлівна) підготував інформаційний звіт про 

проведену роботу в рамках акції ,,Зелений паросток майбутнього”. Озеленення 

школи радикально змінило зовнішній вигляд прибудинкової території закладу 

освіти. Створено умови для дослідницької роботи, дослідження технологій 

вирощування насінням різних порід дерев, кущів, квітів, догляду за рослинами 

(обрізка,  полив тощо). Облаштування ,,Зеленого класу” дає можливість 

проводити урок на свіжому повітрі. Робота містить фото звіт проведеної 

роботи.  

     Учнівським колектив Полтавського ліцею № 13 ,,Успіх” (керівник: Зубко 

Олександр Анатолійович) в рамках акції було проведено заходи: 

- впорядкування території ліцею засобами ,,трудових десантів”, операцій з 

прибирання; 

- проведення роз’яснювальної роботи серед місцевого населення 

(виготовлення і розповсюдження пам’яток-буклетів екологічної 

спрямованості); 

проведено акції: ,,Збери папір-збережи дерево”, ,,Пластик небезпечний”; 

операції ,,Годівничка”, ,,Печиво для птахів” 

- проведення квестів: ,,Природа рідного краю”, ,,Давайте завжди природу 

берегти”, операції ”Каштанчик”(зібрано близько 3 т. каштанів), проєктів 



,,Врятуй дерево-прикрась гімназію”, ,,Мішечок” (виготовлено 476 еко-торб та 

еко-мішечків).  

Волонтерський загін ,,Поклик” визнаний кращим волонтерським загоном 

у сфері охорони та збереження навколишнього середовища і тварин у ХІ 

міському конкурсі ,,Волонтер року”(2021рік). 

- відвідано  музей природи (м.Харків), Полтавський еколого-

натуралістичний центру учнівської молоді.  Робота містить фотозвіт проведеної 

роботи.  

 

Операція: ,,Лісам, паркам, скверам – бути чистими” 

Члени гуртка ,,Лікарські рослини” Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Боєва Альона 

Михайлівна) об’єктом свого дослідження обрали ,,Студенський парк  

,,Полтавського державного аграрного університету”. Вихованці ознайомилися з 

його історією, видовим складом дерев, кущів, представниками тваринного 

світу, вивчили вплив омели  білої на ріст і розвиток зелених насаджень, 

приймали участь у прибиранні території парку від опалого листя. Узимку 

розвішали  годівнички, які виготовили своїми руками із цитрусових кірок під 

час гурткового заняття. Робота містить фотозвіт проведеної роботи. 

Вихованці гуртка „Цікавий світ акваріума” Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Петренко 

Вікторія Юріївна) продовжили розпочату в минулому році роботу над проєктом 

,,За майбутнє”. Для вихованців було проведено ряд тематичних гурткових 

занять, вони взяли участь у акціях ,,Посади дерево - укріпи берег”, 

,,Прибирання паркових зон”. 

Учасники творчого об’єднання «Друзі природи» Семенівського будинку 

дитячої та юнацької творчості при Криворудській загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів (керівник: Бабарика Валентина Геннадіївна) дбайливо доглядають за 

вже існуючими зеленими насадженнями Криворудського дендропарку. 

Кожного року примножують його  видовий склад. Так у 2021 році на території 

дендропарку висаджено саджанці шовковиці плакучої форми, райських яблунь, 

гінго дволопатевого,  фундука пурпурового, глоду махрового ,,Пауль Скарлет”, 

магнолії, модрини, церсису канадського, магнолії білої. Квіткова колекція 

поповнилася ірисами Спурія, хризантемами, трояндами (яких висаджено 60 

кущів). Учасники об’єднання самі почали вирощувати рослини, створивши 

розсадник і охоче діляться ними. Учні старших класів закладу працюють над 

створенням ,,Музею живого дерева” Криворудського дендропарку. Вони вже 

описали 60 рослин із 320. Короткі відомості про них нанесено на таблички, а 

також QR код за допомого якого можна отримати відомість про ту чи іншу 

рослину. 

 

Операція: ,,Чисті прибережні смуги – живі водні плеса і джерела” 

Члени агітбригади ,,Зелений патруль” комунального закладу 

позашкільної освіти ,,Будинок дитячої та юнацької творчості” Опішнянської 

сільської ради (керівник: Кардаш Наталія Григорівна) взяли активну участь у  



весняному прибиранні ,,Чистий берег 2021”,  прибиранні берегової зони річки 

Ворскла з нагоди Дня довкілля. Робота містить фотозвіт проведеної роботи. 

Вихованці гуртка „Цікавий світ акваріума” Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник: Петренко 

Вікторія Юріївна) вивчили біологічно - екологічні особливості прибережних 

зон Полтавщини. Розробили проект „Будемо обізнаними – зможемо врятувати”.           

В рамках якого було проведено ряд заходів: 

- виховні години екологічного виховання; 

- виготовлення контейнерів для відпрацьованих батарейок та пластикових 

кришок; 

- участь у акції ,,Чистота починається з тебе”; 

- виготовлення флаєрів: „Будемо обізнаними – зможемо врятувати”; 

- проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо 

профілактики забруднення водойм. 

Члени гуртка „Цікавий тераріум” Миргородського міського центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (Керівник: Мазанка 

Сітлана Вікторівна) велику увагу приділяють просвітницькій та інформації. Для 

вихованців проведені лекторії  та тематичні заняття ,,Охорона водних ресурсів” 

, ,,Вода – цариця природи”, уроки-конференції ,,Що може зробити кожен з нас 

для збереження води?” , конкурси малюнків і плакатів. З метою інформування 

мешканців Миргородського ОТГ було проведено анкетування, випущено та 

розповсюджено екологічні листівки.   Разом з колективом закладу брали участь 

у дні Довкілля, яке проводиться разом з місячником чистоти та благоустрою в 

місті Миргород, під час якого упорядкували прибудинкові території, парки, 

дитячі майданчики, а також очистили від сміття береги річки Хорол. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

1. Нагородити за участь у обласній акції "Зелений паросток майбутнього" 

               операції „Чисте подвір’я”, „Жива зелена хвиля подвір’я”: 

за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

– групу учнів 6-Г класу, комунального закладу „Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38” Полтавської міської ради; 

за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

– учнівський колектив Полтавського ліцею № 13 ,,Успіх” Полтавської 

міської ради; 

за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

- Миця Мирослава, учня 8 класу гімназії № 35 Полтавської міської ради  

операція „Чисті прибережні смуги – живі водні плеса і джерела”: 

за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 



– агітбригаду „Зелений патруль” комунального закладу позашкільної 

освіти ,,Будинок дитячої та юнацької творчості” Опішнянської селищної ради; 

за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

– вихованців гуртка „Цікавий світ акваріума” Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

– членів гуртка „Цікавий тераріум” Центру еколого-натуралістичної 

творчості Миргородської міської ради. 

операція ,,Лісам, паркам, скверам – бути чистими”: 

за перше місце 

Дипломом І ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

– вихованців гуртка „Цікавий світ акваріума” Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

за друге місце 

Дипломом ІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

– вихованців гуртка „Лікарські рослини” Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

за третє місце 

Дипломом ІІІ ступеня Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

– творче об’єднання ,,Друзі природи” Семенівського будинку дитячої та 

юнацької творчості. 

 

2. Грамотою за високий рівень проведених заходів у рамках  обласної 

акції ,,Зелений паросток майбутнього”: 

–  учнівський колектив Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 9 Полтавської міської ради; 

–   Путрю Анастасію, ученицю 11-А класу, командира екологічної 

агітбригади ,,Оберіг” Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №34 

Полтавської міської ради; 

– учнів 6-Б Карлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 

Карлівської міської ради; 

– педагогічний та учнівський колектив Кременчуцького еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 

– вихованців гуртка ,,Юний еколог” Кобеляцької філії Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;  

– Калашник Анну, ученицю 8-А класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням предметів природничого-

математичного циклу ім. Л.І.Бугаєвської Горішньоплавнівської міської ради; 

– природничий гурток  ,,Дивосвіт” Корсунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Сенчанської сільської ради Миргородського району; 

– учнівський колектив Лубенського міського центру дитячої та юнацької 

творчості учнівської молоді; 



– Герасименко Кристину, Глушакову Карину, учениць 9-А класу 

Кременчуцької гімназії №26 Кременчуцької міської ради. 

 

3. Нагородити Подякою Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді за організацію дослідницької 

діяльності, значний внесок у екологічне виховання дітей та учнівської молоді: 

–  Мухіну Світлану Григорівну, вчителя біології комунального закладу 

„Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38” Полтавської міської 

ради; 

– Зубка Олександра Анатолійовича, вчителя історії та географії 

Полтавського ліцею № 13 ,,Успіх” Полтавської міської ради; 

– Грисик Ірину Михайлівну, вчителя хімії та біології гімназії № 35 

Полтавської міської ради; 

– Боєву Альону Михайлівну, керівника гуртка „Лікарські рослини” 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

– Петренко Вікторію Юріївну, керівника гуртка „Цікавий світ акваріума”  

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

– Мазанку Світлану Вікорівну, керівника гуртка ,,Цікавий тераріум” 

Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Миргородської 

міської ради; 

– Бабарику Валентину Геннадіївну, керівника творчого об’єднання 

,,Друзі природи” Семенівського будинку дитячої та юнацької творчості 

Семенівської селищної ради; 

– Кардаш Наталію Григорівну, керівника  агітбригади ,,Зелений патруль” 

комунального закладу позашкільної освіти ,,Будинок дитячої та юнацької 

творчості” Опішнянської селищної  ради.     
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