Координація обласних та Всеукраїнських масових заходів відділами ОЕНЦУМ
Відділ біології
Методист Вівчарук Леся
Дмитрівна
Тел.: 066-69-99-479
068-19-86-734

 Обласний конкурс «Юні
господарі землі»;
 Обласний конкурс юних
зоологів;
 Обласний етап
Всеукраїнського конкурсу
«Юний селекціонер і генетик»;
 Всеукраїнський конкурс
дослідницькоекспериментальних робіт з
природознавства «Юний
дослідник»;
 Всеукраїнський конкурс
винахідницьких і
раціоналізаторських проектів
еколого-натуралістичного
напряму (вікова категорія від
12 до 15 років включно).

Відділ організаційнометодичної роботи
Завідувач відділу
Кухар Ірина Миколаївна
Тел.: 096-95-43-044
066-08-49-288
 Обласний конкурс
внутрішнього озеленення
приміщень закладів освіти;
 Обласний конкурс
«Ландшафтний дизайн
територій закладів освіти»;
 Фахові конкурси з
педагогічної майстерності:
- Всеукраїнський конкурс
науково-методичних
розробок та віртуальних
ресурсів з екологонатуралістичного напряму
позашкільної освіти хімікобіологічного профілю у
2019р.;
- «Цікава
школа»
або
«Виховати особистість»;
- Відкритий рейтинг якості
позашкільної освіти «Золота
когорта позашкільників»;

Відділ екології
Завідувач відділу Грабівчук
Мирослава Володимирівна
Тел.: 066 927 54 16
098 95 141 57
Методист Мартинюк Леся
Дмитрівна
Тел.: 066 877 09 16

Обласний
марафон
«Знавці лікарських рослин»;

Обласний
конкурс
«Плекаємо сад»;

Обласний турнір «Юний
пасічник»;

Обласні змагання команд
учнівських лісництв;

Обласний
дитячий
екологічний хакатон;

Обласні
природоохоронні акції «День
Землі», «День Довкілля»;

Обласна екологічна акція
«Збережемо первоцвіти»;

Обласна
природоохоронна акція «Чиста
вода – здорова нація»;

Проект «Рух лісових
рейнджерів»;

Конкурси
в
рамках

Відділ організаційно-масової
роботи
Завідувач відділу
Маліборська Людмила
Павлівна
Тел. 097 51 96 163
 Обласний
етап
Всеукраїнського
конкурсу «Земля – наш
спільний дім»
 Обласний конкурс
«Куток живої природи»;
 Обласний заочний етап
Всеукраїнського
фестивалю «В об’єктиві
натураліста» - 2019;
 Обласна
природоохоронна акція
«Допоможемо
пернатим»;
 Обласний етап
Всеукраїнської акції
«День юного
натураліста»;
 Участь у
Всеукраїнському
конкурсі «Земля – наш

- Заочна
виставка
видавничої
продукції
«Позашкільна педагогіка».
 Формування команди на
Всеукраїнський конкурс з
флористики та
фітодизайну;
 Формування команди на
Всеукраїнський
конкурс
«Квітуча Україна»;
 Формування команди в
Природничу школу
учнівської молоді.

Globe;

Екологічна
акція
«Міжнародний день чистих
берегів»;

Формування команди на
Всеукраїнський
фестиваль
«Україна – сад»;

Формування команди на
Всеукраїнський
біологічний
форум
учнівської
та
студентської молоді «Дотик
природи»;

Формування команди на
Всеукраїнський експедиційнопольовий збір команд юних
екологів;

Участь
у
Всеукраїнському
зльоті
учнівських лісництв;

Всеукраїнська
акція
«Ліси для нащадків»;

Міжнародний науковоосвітній проект «Екологічний
моніторинг Антарктида»












спільний дім»;
Формування команди
для участі у
Всеукраїнському
юнацькому фестивалі
«В об’єктиві
натураліста»;
Участь у зльоті юних
дослідниківприродознавців на базі
Всеукраїнського
профільного
табору
«Юннат»;
Формування команд для
участі у форумах (на базі
УДЦ «Молода гвардія»:
юних екологів України
(квітень);
учнівських
трудових
об’єднаннях (вересень);
Конкурс
«Квіткові
килими» (для кер.гуртків
ОЕНЦУМ);
Конкурс
квітководекоративних
композицій
до
Дня
працівників освіти (для
кер. гуртків ОЕНЦУМ);
Виставка
«Новорічна
композиція» (для кер.
гуртків ОЕНЦУМ);

 Участь у зльоті юних
дослідниківприродознавців на базі
Всеукраїнського
профільного
табору
«Юннат»;
 Формування команди на
поїздку в УДЦ «Молода
гвардія».

