
Участь загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах 

в еколого – натуралістичних організаційно – масових  

заходах на 2020 – 2021 н. р. 

 

Школа Назва заходу Дата 

СЗОШ№1 1. Всеукраїнська природоохоронна акція 

«Птах року – горлиця звичайна» 

до 5 листопада 

2.Всеукраїнська природоохоронна акція 

«День юного натураліста 

до 20 

листопада 

3. Всеукраїнський конкурс – виставка 

«Український сувенір» 

до 10 січня 

4. Обласний конкурс «Природа України 

очима дітей Хмельниччини» 

до 5 травня 

ЗОШ№2 1.Всеукраїнський еколого – 

натуралістичний похід «Біощит» 

до 10 жовтня 

2. Всеукраїнська трудова акція «Парад 

квітів біля школи» 

до 25 

листопада 

3. Всеукраїнський заочний конкурс робіт 

юних фотоаматорів «Моя країна – 

Україна» 

до 10 січня 

4. Всеукраїнська природоохоронна акція 

«Годівничка» 

до 5 квітня 

НВК№3 1 . Всеукраїнська трудова акція 

«Дослідницький марафон» 

до 10 

листопада 

2. Всеукраїнська трудова акція 

«Юннатівський зеленбуд» 

до 25 

листопада 

3. Всеукраїнський тематичний конкурс 

«День рослин» 

до 5 квітня  

4.Обласний конкурс «Природа України 

очима дітей Хмельниччини» 

до 5 травня 

СЗОШ№5 1.Всеукраїнський еколого – 

натуралістичний похід «Біощит» 

до 10 жовтня 

2. Всеукраїнський конкурс молодіжних 

проектів з енергозбереження «Енергія і 

середовище» 

до 25 грудня 

3. Всеукраїнський заочний конкурс робіт 

юних фотоаматорів «Моя країна – 

Україна» 

до 10 січня 

4. Всеукраїнська трудова акція «Кролик» до 20 березня 

ЗОШ№6 1 . Всеукраїнський екологічний конкурс 

«Мала річка моєї батьківщини» 

до 25 серпня  



2. Всеукраїнський заочний конкурс – 

огляд внутрішнього та зовнішнього 

озеленення навчальних закладів «Галерея 

кімнатних рослин» 

до 25 

листопада 

3. Всеукраїнська природоохоронна акція 

«Годівничка» 

до 5 квітня  

4. Обласний конкурс «Природа України 

очима дітей Хмельниччини» 

до 5 травня 

ЗОШ№7 1. Всеукраїнська трудова акція 

«Дослідницький марафон» 

до 10 

листопада 

2. Всеукраїнська трудова акція 

«Юннатівський зеленбуд» 

до 25 

листопада 

3. Всеукраїнський конкурс «Парки – 

легені міст і сіл» 

до 10 лютого 

4. Всеукраїнська природоохоронна акція 

«Годівничка» 

 

до 5 квітня  

ЗОШ№8 1.Всеукраїнська природоохоронна акція 

«Птах року – горлиця звичайна» 

до 5 листопада 

2.Всеукраїнський юнацький фестиваль 

«В об’єктиві натураліста» 

До 10 грудня 

3. Всеукраїнський конкурс дитячого 

малюнка «Зоологічна галерея» 

до 25 березня  

4.Обласний конкурс «Природа України 

очима дітей Хмельниччини» 

до 5 травня 

НВК№9 1.Всеукраїнська природоохоронна акція 

« День юного натураліста» 

до 20 

листопада 

2. Всеукраїнська трудова акція «Парад 

квітів біля школи» 

до 25 

листопада 

3. Всеукраїнський конкурс – виставка 

«Український сувенір» 

до 10 січня 

4. Всеукраїнський тематичний конкурс 

«День рослин» 

до 5 квітня 

ЗОШ№10 1.Всукраїнська природоохоронна акція 

«Птах року – горлиця звичайна» 

до 5 листопада 

2. Всеукраїнський конкурс «Вчимось за 

повідувати» 

до 25 

листопада 

3. Всеукраїнський конкурс «Новорічна 

композиція» 

до 10 січня 

4. Всеукраїнська природоохоронна акція 

«День зустрічі птахів» 

до 5 квітня 

ЗОШ№11 1.Всеукраїнська трудова акція 

«Дослідницький марафон» 

до 10 

листопада 

2. Всеукраїнський заочний конкур – до 25 



огляд внутрішнього та зовнішнього 

озеленення навчальних закладів «Галерея 

кімнатних рослин» 

листопада 

3. Всеукраїнський юнацький фестиваль « 

В об’єктиві натураліста» 

До 10 грудня 

4.Обласний конкурс «Природа України 

очима дітей Хмельниччини» 

до 5 травня 

ЗОШ№12 1.Всеукраїнська природоохоронна акція 

«день юного натураліста» 

до 20 

листопада 

2.Всеукраїнський конкурс молодіжних 

проектів з енергозбереження «Енергія і 

середовище» 

до 25 грудня 

3.Всеукраїнський конкурс дитячого 

малюнку «Зоологічна галерея» 

до 25 березня 

4. Всеукраїнська природоохоронна акція 

«День зустрічі птахів»  

до 5 квітня 

НВК№13 1.Всеукраїнська природоохоронна акція 

«Птах року – горлиця звичайна» 

до  5 листопада 

2. Всеукраїнський конкурс – виставка 

«Український сувенір» 

до 10 січня 

3. Всеукраїнський юнацький фестиваль 

«В об’єктиві натураліста» 

до 10 грудня 

4.Всеукраїнська природоохоронна акція 

«Годівничка» 

до 5 квітня 

НВК№14 1.Всеукраїнська природоохоронна акція 

«День юного натураліста» 

до 20 

листопада 

2.Всеукраїнський конкурс «Вчимось за 

повідувати» 

до 25 

листопада 

3.Всеукраїнський екологічний конкурс 

наукових проектів з охорони довкілля 

«DreamECO» 

до 25 лютого 

4. Всеукраїнський конкурс дитячого 

малюнка «Зоологічна галерея» 

до 25 березня 

ЗОШ№15 1.Всеукраїнський конкурс «Новорічна 

композиція» 

до 10січня 

2.Всеукраїнський юнацький фестиваль 

«В об’єктиві натураліста» 

до 10 грудня 

3. Всеукраїнська трудова акція «Кролик» до 25 березня 

4. Всеукраїнський конкурс дослідницько 

– експериментальних робіт з 

природознавства «Юний дослідник» 

до 5 квітня 

ЗОШ№16 1.Всеукраїнський екологічний конкурс 

«Мала річка моєї батьківщини» 

до 25 серпня 

2.Всеукраїнська трудова акція «Плекаємо до 10 



сад» листопада 

3. Всеукраїнський конкурс «Новорічна 

композиція» 

до 10 січня 

Всеукраїнський конкурс дослідницько – 

експериментальних робіт з 

природознавства «Юний дослідник» 

до 5 квітня 

ЗОШ№17 1.Всеукраїнський конкурс «Вчимося за 

повідувати» 

до 25 

листопада 

2.Всеукраїнський юнацький фестиваль 

«В об’єктиві натураліста»  

до 10 грудня 

3.Всеукраїнський конкурс дитячих 

малюнків «Зоологічна галерея» 

до 25 березня 

4. Всеукраїнська природоохоронна акція 

«Годівничка» 

до 5 квітня 

Ліцей 1.Всеукраїнський юнацький фестиваль 

«В об’єктиві натураліста» 

до 10 грудня 

2. Всеукраїнський конкурс юних зоологів 

тваринників 

до 25 грудня 

3. Всеукраїнський  заочний конкурс робіт 

юних фотоаматорів «Моя країна – 

Україна» 

до 10 січня 

4. Всеукраїнський екологічний конкурс 

наукових проектів з охорони довкілля 

«DremECO» 

до 25 лютого 

ПНВО Всеукраїнський юнацький фестиваль «В 

об’єктиві натураліста» 

до 10 грудня 

Всеукраїнський екологічний конкурс 

наукових проектів з охорони довкілля 

«DremECO» 

до 25 лютого 

Всеукраїнська природоохоронна акція 

«Годівничка» 

до  5квітня 

Всеукраїнський конкурс дитячих 

малюнків «Зоологічна галерея» 

до 25 березня 

Всеукраїнська природоохоронна акція 

«День зустрічі птахів» 

до 5 квітня  

Всеукраїнська природоохоронна акція 

«Птах року – горлиця звичайна» 

до 5  листопада  

Всеукраїнська трудова акція «Кролик» до 20 березня 

Всеукраїнський еколого – 

натуралістичний похід «Біощит» 

до 10 жовтня 

Всеукраїнський екологічний конкурс 

«Мала річка моєї батьківщини» 

до 25 серпня 

Всеукраїнський тематичний конкурс 

«День рослин» 

до 5 квітня 



Всеукраїнський заочний конкурс – огляд 

внутрішнього та зовнішнього озеленення 

навчальних закладів «Галерея кімнатних 

рослин»     

до 25 

листопада 

Всеукраїнський конкурс – виставка 

«Український сувенір» 

до 10 січня 

Всеукраїнський конкурс «Новорічна 

композиція» 

до 10 січня 

Всеукраїнська трудова акція «Парад 

квітів біля школи» 

до 25  

листопада 

Всеукраїнський заочний конкурс робіт 

юних фотоаматорів «Моя країна – 

Україна» 

до 10 січня 

Всеукраїнська трудова акція 

«Дослідницький марафон» 

до 10 

листопада 

Всеукраїнська трудова акція «Плекаємо 

сад» 

до 10 

листопада 

Всеукраїнський конкурс юних зоологів і 

тваринників 

до 25 грудня 

Всеукраїнський конкурс «Парк – легені 

міст і сіл» 

до 10 лютого 

Всеукраїнська природоохоронна акція 

«Ліси для нащадків» 

до 25 вересня 

Всеукраїнська трудова акція 

«Юннатівський зеленбуд»  

до 25 

листопада 

Всеукраїнська природоохоронна акція 

«День юного натураліста» 

до 20 

листопада 

Всеукраїнський конкурс «Вчимося за 

повідувати»  

до 25 

листопада 

Всеукраїнський конкурс дослідницько – 

експериментальних робіт з 

природознавства «Юний дослідник» 

до 5 квітня 

 


