
План масових заходів 

Вінницької обласної станції юних  натуралістів 

на 2021 рік 

 

№ 

з/

р 

Назва заходу Назва 

закладу, 

який є 

координатор

ом проекту 

Відповідальний за 

організацію заходу 

Січень 

1. Нарада директорів районних СЮН 

та керівників еколого-

натуралістичних центрів на 

громадських засадах 

 Шмаль Н.А. 

2. Обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу «Енергія і середовище» 

«Збережемо клімат – збережемо 

Планету» 

https://nenc.gov.u

a/doc/polozhenie/

min-

uyst/29.11.2013-

15018.pdf  

Страшевський Ю.М.. 

3. Обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу юних зоологів і 

тваринників 

https://nenc.gov.u

a/doc/polozhenie/

min-

uyst/YuZT.pdf  

Баланюк О.В.. 

4 Обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу «В об’єктиві натураліста» 

https://nenc.gov.u

a/doc/polozhenie/

min-

uyst/31_08_12_9

61.pdf  

Гаврилюк І.А. 

5. Обласний етап Міжнародного 

екологічного конкурсу 

 Іваськевич Г.Л. 

Лютий 

1. ІІ етап Всеукраїнського конкурсу 

захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів – членів ВМАН 

 Корінна Т.М. 

2. Дні методичної допомоги  в закладах 

освіти Чечельницького  району 

 Шмаль Н.А. 

3. Обласний етап Всеукраїнського 

хакатону для учнівської молоді  «Х 

Reality Hack – 2021» 

 Жовтоножук  Л.Я. 

4. Обласний тиждень «Молодь за 

здоровий спосіб життя» 

 Баланюк О.В. 

5. Захист пошуково – дослідницьких 

робіт  «Єдина краса - Здоров’я » 

 Баланюк О.В. 

6. Обласний етап Всеукраїнського https://nenc.gov.u Сташевський Ю.М. 
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конкурсу винахідницьких і 

раціоналізаторських проектів 

еколого-натуралістичного напряму: 

- учнівська молодь 16-23 років; 

- учнівська молодь 12-15 років. 

a/doc/polozhenie/

min-

uyst/03.10.2012_

1068.pdf  

7. Заочний етап Всеукраїнського 

конкурсу «Гуманне ставлення до 

тварин» 

Додаток до 

листа НЕНЦ № 

175 від 

04.09.2020р.  

Баланюк О.В. 

Березень 

1. Обласний тиждень зоології та 

тваринництва 

 Баланюк О.В. 

2. Обласний етап Всеукраїнського 

відео огляду куточків живої природи 

 Баланюк О.В. 

3.  Обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу дитячого малюнку 

«Зоологічна галерея» 

https://nenc.gov.u

a/old/1244.html  
Баланюк О.В. 

4. Трудова акція «Кролик» https://nenc.gov.u

a/wp-

content/uploads/2

015/01/117.pdf  

Баланюк О.В. 

 5. Свято «День зустрічі птахів»  Черній В.А. 

6 Обласний (заочний ) етап 

Всеукраїнської акції «День зустрічі 

птахів» 

https://nenc.gov.u

a/wp-

content/uploads/2

015/01/DZP.pdf  

Баланюк О.В. 

6. Обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу дослідницьких робіт з 

природознавства «Юний дослідник» 

https://nenc.gov.u

a/doc/polozhenie/

min-

uyst/08.10.2012_

1078.pdf  

Жовтоножук Л.Я. 

7. Захист дослідницьких робіт  

«Експериментальне дослідництво з 

зоології та тваринництва» 

https://nenc.gov.u

a/doc/polozhenie/

min-

uyst/YuZT.pdf  

Баланюк О.В. 

8. Обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу «Земля – наш спільний 

дім»  

https://nenc.gov.u

a/doc/polozhenie/

min-

uyst/ZND.pdf  

Корінна Т.М. 9.  ОСЮН Драгомирецька О.А. 

9. Дні методичної допомоги  в закладах 

освіти Тиврівського  району  

 Шамль Н.А. 

10 Заочний відбірковий етап 

Всеукраїнського конкурсу з 

квітникарства і ландшафтного 

дизайну «Квітуча Україна» 

Наказ МОН 

України 

від 25.02.13р. 

№197  

Чупринко І.М. 

11 Обласний  (заочний) етап 

Всеукраїнського еколого – 

мистецького фестивалю «Лендарт 

https://nenc.gov.u

a/wp-

content/uploads/2

015/01/polLAV.p

Чупринко І.М. 
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весна -2021» df  

Квітень 

1. Обласний юннатівський 

природоохоронний рух «Зелена 

естафета» 

https://nenc.gov.u

a/wp-

content/uploads/2

015/01/VR-

ZE.pdf  

Іваськевич Г.Л. 

2 Обласний збір юних майстрів 

народних ремесел: «Поділля. 

Творчість. Діти.» 

 Чупринко І.М. 

3. Обласний (заочний ) етап 

Всеукраїнської відеотеки зоологів 

 Баланюк О.В. 

4. Обласний семінар – практикум «Роль 

еколого – натуралістичної та 

природоохоронної роботи в процесі 

національно – патріотичного 

виховання учнівської молоді в 

закладах освіти Оратівського 

району». 

 Шмаль Н.А. 

5. Природоохоронні акції «День 

Землі», «День довкілля», «Птах 

року», «Годівничка» 

https://nenc.gov.u

a/doc/polozhenie/

Bird_Year.pdf  

https://nenc.gov.u

a/?page_id=749 

https://nenc.gov.u

a/doc/nakaz/2014

/12-04_29.pdf  

 

Іваськевич Г.Л. 

Баланюк О.В. 

6. Обласний тиждень народознавства 

«Любіть Україну вишневу свою» 

 Чупринко І.М. 

7. Обласний конкурс – захист науково 

– дослідницьких робіт «Дерево мого 

роду»   

 Чупринко І.М. 

8. Дні методичної допомоги в закладах 

освіти Жданівської ОТГ 

 Шмаль Н.А. 

Травень 

1. Обласні експедиційно-польові збори 

команд юних екологів і натуралістів: 

- юних ботаніків; 

- юних  зоологів; 

- юних екологів. 

 Жовтоножук Л.Я. 

Баланюк О.В. 

Іваськевич Г.Л. 

2. Обласний  зліт учнівських лісництв https://nenc.gov.u

a/doc/polozhenie/

min-uyst/UL.pdf  

Іваськевич Г.Л. 

3. Дні методичної допомоги в закладах 

освіти Бершадського району. 

ОСЮН Шмаль Н.А. 

4. Обласний   етап Всеукраїнського https://nenc.gov.u Баланюк О.В. 
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турніру «Юний бджоляр» a/wp-

content/uploads/2

015/01/bee.pdf  

5 Обласний семінар – практикум 

«Експериментальне дослідництво на 

НДЗД та його значення в 

екологічному вихованні шкільної 

молоді» на базі Олександрівської 

ЗОШ І-ІІІ ст.  Тростянецької ОТГ 

 Шмаль Н.А. 

6. Обласний етап (заочного) 

Всеукраїнського конкурсу «Мала 

річка моєї Батьківщини» 

Додаток до 

листа НЕНЦ 

№389 від 

27.12.2018р. 

Іваськевич Г.Л. 

Червень 

1. Конкурс «Прикрасимо дім, в якому 

ми живемо» 

 Іваськевич Г.Л. 

2. День охорони навколишнього 

середовища. 

 Іваськевич Г.Л. 

3. Обласний етап  Всеукраїнського 

конкурсу з флористики та 

фітодизайну 

Наказ МОН 

України від 21 

березня 2014 

року 

 № 248  

Чупринко І.М. 

4. Дні методичної допомоги в 

м.Жмеринка 

 Шмаль Н.А. 

Вересень 

1. Обласний етап Всеукраїнської акції 

«День юного натураліста» 

https://nenc.gov.u

a/old/697.html 

https://nenc.gov.u

a/wp-

content/uploads/2

020/01/09-14-

201.pdf  

 

Іваськевич Г.Л. 

2. Обласна природоохоронна акція 

«Скарбниця здоров’я» 

 Чупринко І.М. 

3. Обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу учнівської та студентської 

молоді «Україна рушникова» 

https://nenc.gov.u

a/wp-

content/uploads/2

015/01/umovy-

ur.pdf    

Чупринко І.М. 

4. Обласний (заочний ) етап 

Всеукраїнської акції школярів та 

учнівської молоді «Ліси для 

нащадків» 

https://nenc.gov.u

a/wp-

content/uploads/2

015/01/umovy-

Lisydn.pdf  

Іваськевич Г.Л. 

5. Загальні збори ВМАН   Корінна Т.М. 
Жовтень  

1. Обласний тиждень біології,  Жовтоножук Л.Я. 
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рослинництва та 

експериментального дослідництва 

2. Обласний фестиваль «Україна – сад» https://nenc.gov.u

a/doc/polozhenie/

min-

uyst/25_02_2013

_196.pdf.  

Мигун П.П. 

3. Обласний зліт учнівських трудових 

аграрних об’ єднань 

старшокласників. 

https://nenc.gov.u

a/doc/polozhenie/

min-uyst/uvb.pdf  

Жовтоножук Л.Я. 

4. Дні методичної допомоги в 

Дашівській ОТГ 

 Шмаль Н.А. 

5. Обласний семінар – практикум 

«Еколого – натуралістична, 

дослідницька та робота з 

обдарованими дітьми в закладах 

освіти Погребищенського району»  

 Шмаль Н.А. 

6. Обласний етап дитячо-юнацької  

еколого-патріотичної гри 

«Паросток» 

 Мельник В.А. 

Мигун П.П. 

7 Обласний етап Всеукраїнського 

еколого-натуралістичного походу 

«Біощит» 

https://nenc.gov.u

a/?page_id=3523  
Баланюк О.В. 

8 Обласний конкурс – захист науково 

– дослідницьких робіт з 

експериментального дослідництва  

2021 

 Жовтоножук  Л.Я. 

Листопад 

1. Дні методичної допомоги в 

Теплицькому районі 

 Шмаль Н.А. 

2. Обласний семінар-практикум 

«Робота з обдарованими дітьми в 

умовах роботи Гайсинської ОТГ»  

 Шмаль Н.А. 

3. Обласний тиждень екології та 

охорони природи. 

 Іваськевич Г.Л. 

4. Захист пошукових робіт  «Дивосвіт 

природи» 

 Іваськевич Г.Л. 

5. Виставка досягнень юних екологів -  

природоохоронців 

 Іваськевич Г.Л. 

6. Обласний етап Всеукраїнських 

трудових акцій  «Плекаємо сад», 

«Дослідницький марафон», «Парад 

квітів біля школи», «Юннатівський 

зеленбуд» 

https://nenc.gov.u

a/wp-

content/uploads/2

015/01/umovy-

Zelenbud.pdf  

 

Іваськевич Г.Л. 

Чупринко І.М. 

Жовтоножук Л.Я. 

 

7. Обласний етап Всеукраїнського https://nenc.gov.u Іваськевич Г.Л. 
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конкурсу «Вчимося заповідувати» a/old/2147.html  

9. Обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу навчально-дослідних 

земельних ділянок. 

https://zakon.rada

.gov.ua/laws/sho

w/z0337-15#Text  

Жовтоножук Л.Я. 

. 

10 Обласний конкурс-огляд 

внутрішнього озеленення приміщень 

навчальних закладів «Галерея 

кімнатних рослин» 

https://nenc.gov.u

a/old/1172.html  
Чупринко І.М. 

Грудень 

1. Обласний етап Всеукраїнських 

конкурсів: 

- «Новорічна композиція»; 

- «Український сувенір». 

https://nenc.gov.u

a/wp-

content/uploads/2

015/01/umovy-

nk.pdf  

Чупринко І.М. 

2. Обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу «Парки – легені міст і сіл» 

https://nenc.gov.u

a/old/1582.html  
Іваськевич Г.Л. 

3. Обласний заочний конкурс робіт 

юних фотоаматорів «Моя країна – 

Україна»  

https://nenc.gov.u

a/wp-

content/uploads/2

015/01/MKU.pdf  

Іваськевич Г.Л. 

4. Обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу «Юний селекціонер і 

генетик» 

https://nenc.gov.u

a/doc/polozhenie/

min-

uyst/31_08_12_9

60.pdf  

Жовтоножук Л.Я. 

 

5. Обласний конкурс «Країна 

веселкова» 

 Іваськевич Г.Л. 

6. Обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу – огляду навчальних 

теплиць «Дивовижна теплиця» 

Затверджено 

педагогічною 

радою НЕНЦ 

протокол №1 від 

23.01.2015 р. 

Жовтоножук Л.Я. 
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