
Програма проведення Всеукраїнського  
форуму юних екологів «Збережемо рідний край»

в Українському дитячому центрі «Молода гвардія»

Перший день – 10 травня 

09.30 - 10.00  Урочиста лінійка та відкриття екологічного форуму
«Збережемо рідний край» 

 Привітання з відкриттям Форуму:
1. Лебединський Е. Б. – директор Українського дитячого центру
«Молода гвардія».
2. Макосій Д.І. – директор Одеського обласного гуманітарного
центру позашкільної освіти та виховання.

10.00 –13.00 Змагання команд (різновікових) у екологічному   квесті 
«Зелений фургон»

13:00 -13.20  Фотовернісаж  «Я – це ти, ти – це я! »

Другий день – 11 травня

9.30-10.10

10.10-10.30

10.30-10.45

10.45-11.05

11.05-11.35

11.35–11.50

І група
Виїзд з державного підприємства «Український Дитячий Центр
«Молода гвардія» до Одеської національної академії харчових
технологій (вулиця Канатна, 112)

Відвідування  та  презентація  Одеської  національної  академії
харчових технологій (вулиця Канатна, 112)

Екскурсія  до  науково-технічної  бібліотеки  національній
академії харчових технологій

Екскурсія  до  науково-дослідницької  лабораторії  технологій
питної води.

Екскурсія  до  науково-дослідницької  лабораторії  механіки  і
робототехніки

Переїзд  до  Одеського  національного   політехнічного
університету (проспект Шевченко,1)



9.30 - 10.10

10.10 -10.30

10.30 -11.05

11.05–11.35

11.35– 11.50

ІІ група
Виїзд з державного підприємства «Український Дитячий Центр
«Молода  гвардія»  до  Центру  енергозберігаючих  технологій
Одеського  національного  політехнічного  університету
(проспект Шевченко, 1)

Відвідування  та  презентація  Центру  енергозберігаючих
технологій  Одеського  національного  політехнічного
університету (проспект Шевченко, 1)

Центр  енергоефективних  технологій  –  майданчик  для
популяризації  сучасних  енергозберігаючих  технологій  серед
школярів 

Квест.  Приклади  спрощених  інтерактивних  моделей  і
конструкцій у сфері енергоефективності  та їх застосування у
позашкільній освіті.

Переїзд до Одеської національної академії харчових технологій
(вулиця Канатна, 112)

11.50-12.15

12.15–12.45

12.45–13.15

13.15-14.00

І група

Відвідування  та  презентація  Центру  енергозберігаючих
технологій  Одеського  національного  політехнічного
університету (проспект Шевченко, 1)

Центр  енергоефективних  технологій  –  майданчик  для
популяризації  сучасних  енергозберігаючих  технологій  серед
школярів 

Квест.  Приклади  спрощених  інтерактивних  моделей  і
конструкцій у сфері енергоефективності  та їх застосування у
позашкільній освіті.

Переїзд  до  державного  підприємства  «Український  Дитячий
Центр «Молода гвардія»

11.55-12.15

12.15–12.25

ІІ група

Відвідування  та  презентація  Одеської  національної  академії
харчових технологій (вулиця Канатна, 112)

Екскурсія  до  науково-технічної  бібліотеки  національній
академії харчових технологій



12.25-12.45

12.45–13.15

13.15-14.00

Екскурсія до науково-дослідницької лабораторії технологій 
питної води  

Екскурсія до науково-дослідницької лабораторії механіки і 
робототехніки.

Переїзд до державного підприємства «Український Дитячий 
Центр «Молода гвардія»

Третій день – 12 травня

10.00 -13.00 Змагання команд (різновікових), у конкурсі «День Чорного 
моря»

Четвертий день – 14 травня

14.00 -15.30  Концертна програма  «Збережемо рідний край».
Нагородження учасників екологічного форуму

 Привітання з завершенням Форуму:
1. Лебединський Е. Б. – директор Українського дитячого центру
«Молода гвардія».
2. Макосій Д.І. – директор Одеського обласного гуманітарного 
центру позашкільної освіти та виховання.

Заступник директора
з навчально-виховної роботи
еколого-натуралістичного підрозділу                                    В.В.Галюткіна


