
 

 

ПЛАН МАСОВИХ ЗАХОДІВ 
Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

на 2021/2022 навчальний рік 

№ 
пп 

Назва заходу 
Підведення 

підсумків обласних 
етапів  

1. Залучення вихованців та учнів навчальних закладів області до участі у всеукраїнських заочних конкурсах: 
- Всеукраїнському конкурсі малюнків «Зоологічна галерея» 
- Всеукраїнському художньому конкурсі «Календар  GLOBE » в рамках міжнародної науково-освітньої 
програми «Globe» 
- Всеукраїнському конкурсі «Український сувенір» 
- Всеукраїнському конкурсі на кращу НДЗД 
- Всеукраїнському конкурсі «Вчимося заповідувати» 
- Всеукраїнському конкурсі-огляді «Галерея кімнатних рослин» 
- Всеукраїнських GLOBE Іграх 2022  в рамках  міжнародної програми  GLOBE 

 
До 02.04.2022 
До 15.11.2021 

 
До 16.12.2021 
До 19.11.2021 
До 19.11.2021 
До 25.11.2021 
Червень 2022 

2 Залучення вихованців та учнів навчальних закладів області до участі у всеукраїнських заочних трудових та 
природоохоронних акціях: 
- Всеукраїнській трудовій акції «Кролик» 
- Всеукраїнській природоохоронній акції «Ліси для нащадків» 
- Всеукраїнському місячнику охорони навколишнього природного середовища (природоохоронні акції 
«День Землі», «День Довкілля», «Годівничка») 
- Всеукраїнських заочних трудових та природоохоронних акціях («Дослідницький марафон», «Плекаємо 
сад», «Юннатівський зеленбуд», «До чистих джерел», «Птах року») 
- Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході «Біощит» 
- Всеукраїнській трудовій акції «Парад квітів біля  школи» 

- Всеукраїнській акції «День юного натураліста» 
- Всеукраїнському турнірі юних натуралістів 
- Всеукраїнський дитячо-юнацькій еколого-патріотичній грі «Паросток» 
- Всеукраїнській акції «День зустрічі птахів 2022» 

 
 

До 25.03.2022 
До 30.09.2021 

Березень-квітень 
2022 

Листопад 2021 
 

До 02.11.2021 
До 17.11.2021 

ІІІ тиждень вересня 
Березень 2022 
До 15.11.2021 

16.04.2022 

3 Залучення вихованців та учнів навчальних закладів області до участі у всеукраїнських очно-заочних конкурсах, 
зльотах, виставках: 
- Всеукраїнському конкурсі винахідницьких  і рац. проектів еколого-натуралістичного напряму 

 
 

 Січень, травень 2022 



 

 

 
Заступник директора з виховної роботи                                                                                          Тетяна ЧЕБАН 

- Всеукраїнському юнацькому фестивалі «В об’єктиві натураліста» 
- Всеукраїнському конкурсі досягнень юних зоологів та тваринників 
- Всеукраїнському конкурсі з квітництва і ландшафтного дизайну «Квітуча Україна» 
- Всеукраїнському конкурсі «Юний селекціонер і генетик» 
- Всеукраїнському конкурсі проектів енергоефективності «Енергія і середовище» 
- Всеукраїнській  традиційній новорічно-різдвяній виставці «Новорічна композиція» 
- Всеукраїнському чемпіонаті з інформаційних технологій «Екософт-2022» 
- Всеукраїнській екологічній олімпіаді наукових проектів з охорони довкілля «DreamEco» 
- Всеукраїнській науково-практичній конференції «День рослин Espo» 
- Заходи з талановитою та обдарованою учнівською молоддю на базі Всеукраїнського профільного 
табору «Юннат» (Збори лідерів Дитячого екологічного парламенту) 
- Всеукраїнському зльоті учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань загальноосвітніх і 
позашкільних навчальних закладів  
- Всеукраїнському форумі учнівських трудових об’єднань (Молода Гвардія)  

- Всеукраїнському форумі юних екологів України (МДЦ Артек) 

- Всеукраїнському фестивалі «Україна-сад» 

 
Лютий 2022 

До 31.12.2021 
Травень 2022 
До 01.12.2021 
До 20.12.2021 
До 16.12.2021 

Січень 2022 
Квітень 2022 
Травень 2022 
Червень 2022 

 
Вересень 2022 

Квітень, верес. 2022 
Червень 2022 
Жовтень 2021 

4 Очні (або онлайн) заходи (проведення обласних заходів та обласних етапів всеукраїнських заходів):  

Обласний збір юних зоологів-тваринників, аграрників, садівників, квітникарів-дизайнерів імені В.Аксенина 28.10.2021 

Обласний учнівський екологічний конгрес «Живи, Земле» 18.11.20201 

Обласна традиційна новорічно-різдвяна виставка «Новорічна композиція» Грудень 2021 

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Експ.-дослідницьких робіт з природознавства «Юний дослідник» Березень 2022 

Обласний  етап Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти «Земля – наш спільний дім» Березень 2022 

Обласний збір юних лісівників Червень 2022 

Участь у Всеукраїнських експедиційно-польових зборах команд: 
- Юних ботаніків 
- Юних зоологів 
- Юних екологів 

Червень 2022 

Обласний очно-заочний етап Всеукраїнської природоохоронної акції «За чисте довкілля» Квітень-травень 2022 

Обласна природоохоронна акція «Буковині на згадку» Березень-черв. 2022 

Оздоровлення вихованців у ПОВЗ «Лунка» Липень-серпень 2022 


