Таблиця 1 Розподіл конкурсів між відділами ОЕНЦУМ на 2019-2020 навчальний рік
Відділ організаційно-масової роботи
Завідувач відділу – Мартинюк Леся
Дмитрівна м.т. 096-46-92-986

Обласні заочні

Обласні очні








Конкурс «Юні господарі землі»
Конкурс «Куток живої природи»
Конкурс юних зоологів














Всеукраїнські очні

Конкурс колективів екологічної
просвіти
Конкурс «Юний пасічник»

Відділ біології
Завідувач відділу – Самійло Ольга
Відділ екології
Дмитрівна м.т. 050-75-56-769
Завідувач відділу – Грабівчук Мирослава
Методист відділу – Вівчарук Леся
Володимирівна м.т. 098-95-14-157
Дмитрівна м.т. 066-69-99-479 ; 06819-86-734










В об’єктиві натураліста
Конкурс «Квіткові килими»
Конкурс квіт-декор.композицій до
Дня працівника освіти
День юного натураліста
Конкурс великодних композицій

Конкурс колективів екологічної
просвіти
В об’єктиві натураліста
Дотик природи
Юний дослідник
Конкурс раціоналізаторів-винахід.
Паросток
Новорічна композиція
Заходи з творчою молоддю на
базі табору «Юннат»
Молода гвардія







Обласний етап Генетикселекціонер
Акція «Допоможемо пернатим»
Акція «Птах року»








Конкурс юних зоологів-тварин
Генетик-селекціонер
Збір юних ботаніків
Збір юних зоологів
Зліт УВБ
Фестиваль Україна-сад







Змагання команд учнівських лісництв
Марафон «Юні знавці лікарських
рослин»
Обласний дитячий екологічний хакатон
(разом з Шинкарук)
Конкурс «Плекаємо сад»

Конкурси в рамках Глобе
Природоохоронна акція «Чиста вода –
здорова нація»
Акція «Міжнародний день чистих
берегів»
Акція «Ліси для нащадків»
День Землі
День навколишнього середовища
Акція «Збережемо первоцвіти»

Відділ
організаційнометодичної роботи
Завідувач відділу – Кухар Ірина
Миколаївна м.т. 066-08-49-288













Зліт учнівських лісництв
Збір юних- екологів
Глобе-ігри





Конкурс з ландшафтного
дизайну
Конкурс із внутрішнього
озеленення

Конкурс фахової
майстерності «Джерело
творчості»
Конкурс рукописів, програм,
посібників
Конкурс методичних
розробок

Осіння сесія Природничої
школи
Весняна сесія Природничої
школи
Конкурс «Квітуча Україна»
Конкурс із флористики та
фітодизайну

Всеукр. заочні








В об’єктиві натураліста
День юного натураліста
Гра Паросток







Генетик-селекціонер
Конкурс зоологів і тваринників
Трудова акція «Дослідницький
марафон»
Трудова акція «Парад квітів біля
школи»
Трудова акція «Кролик»
Трудова акція «Юннатівський
зеленбуд»
Трудова акція «Плекаємо сад»
Конкурс «Галерея кімнатних
рослин»







Всеукраїнська фенологічна кампанія
«Глобе 365»
Акція «Ліси для нащадків»
Міжнародний екологічний конкурс
Конкурс «Вчимося заповідувати»
Календар Глобе



Конкурс методичних
розробок

