МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ
14.08.2014

№ 936

Про затвердження Плану всеукраїнських
і міжнародних організаційно-масових
заходів з дітьми та учнівською молоддю
на 2014/2015 навчальний рік за основними
напрямами позашкільної освіти

На виконання статті 8 Закону України «Про позашкільну освіту»,
пункту 23 Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433, з метою
визначення рівня практичної підготовки вихованців позашкільних
навчальних закладів, організації їх участі у всеукраїнських і міжнародних
заходах, виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та
учнівської молоді
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити План всеукраїнських і міжнародних організаційномасових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2014/2015 навчальний рік
за основними напрямами позашкільної освіти (далі – План), що додається.
2. Директорам (начальникам) департаментів, управлінь освіти і науки
обласних та Київської міської державної адміністрації:
2.1. Довести План до керівників позашкільних, загальноосвітніх та
професійно-технічних навчальних закладів для його врахування при
плануванні роботи цих закладів на 2014/2015 навчальний рік.
2.2. Сприяти участі дітей та учнівської молоді у всеукраїнських та
міжнародних заходах.
3. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В.В.) не пізніше
ніж за місяць інформувати листами обласні департаменти (управління) освіти
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і науки про уточнені строки, місце та плани проведення заходів.
4. Національному еколого-натуралістичному центру учнівської молоді
(Вербицький В. В.), Національному центру «Мала академія наук України»
(Лісовий О. В.), Українському державному центру позашкільної освіти
(Шкура Г. А.), Українському державному центру туризму і краєзнавства
учнівської молоді (Савченко Н. В.):
4.1. Забезпечити організаційно-методичний супровід всеукраїнських,
регіональних і міжнародних заходів відповідно до напрямів позашкільної
освіти.
4.2. Подавати відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту
прав дитини департаменту професійно-технічної освіти (Середницька А. Д.)
до 10 червня 2015 року звіт про їх виконання.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра

Павло Полянський
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Додаток
до наказу Міністерства
освіти і науки
від 14.08.2014 № 936
План
всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів
з дітьми та учнівською молоддю на 2014/2015 навчальний рік
за основними напрямами позашкільної освіти
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Назва заходу

Місце проведення

Строки
Відповідальні
проведення
за проведення
Заходи з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти
Всеукраїнський зліт учнівських виробничих бригад,
Рівненська обл.
вересень
Національний еколого-натуралістичний центр
трудових аграрних об’єднань позашкільних та
учнівської молоді
загальноосвітніх навчальних закладів
Всеукраїнський фестиваль «Українська паляниця»
м. Київ
жовтень
Національний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді
Всеукраїнський фестиваль «Україна-сад»
м. Київ
жовтень
Національний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді
Всеукраїнський біологічний форум учнівської та
м. Київ
жовтень
Національний еколого-натуралістичний центр
студентської молоді «Дотик природи»
учнівської молоді
Всеукраїнська очно-заочна біологічна школа
м. Київ
листопад
Національний еколого-натуралістичний центр
березень
учнівської молоді
Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій
м. Київ
лютий-березень Національний еколого-натуралістичний центр
«Екософт-2015»
учнівської молоді
Національний етап Міжнародного конкурсу науковом. Київ
лютий-березень Національний еколого-натуралістичний центр
технічної творчості школярів «Intel ISEF 2015» учнівської молоді
«IntelЕко Україна»
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№
з/п
8.
9.

Назва заходу

Місце проведення

Національний етап Міжнародного конкурсу науковотехнічної творчості школярів «Енергія і середовище –
2015»
Всеукраїнський конкурс юних зоологів і тваринників

м. Київ
м. Київ

10. Всеукраїнський конкурсу «Юний селекціонер і генетик»

м. Київ

11.

м. Київ

12.
13.

14.

Всеукраїнський конкурс винахідницьких і
раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного
напряму
Всеукраїнський конкурс дослідницькоекспериментальних робіт з природознавства «Юний
дослідник» (9-11 років)
Всеукраїнський юнацький фестиваль «В об’єктиві
натураліста»
Всеукраїнський конкурс учнівських колективів
екологічної просвіти «Земля – наш спільний дім»

Строки
Відповідальні
проведення
за проведення
лютий-березень Національний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді
лютий-березень

Національний університет біоресурсів та
природокористування,
Національний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді
березень
Національний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді
Національний університет біоресурсів та
природокористування
лютий, березень Національний еколого-натуралістичний центр
травень
учнівської молоді

м. Київ

травень

Миколаївська обл.

травень

Волинська обл.

Національний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді

Національний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді,
Миколаївський обласний екологонатуралістичний центр
квітень-травень Національний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді,
Волинський обласний екологонатуралістичний центр
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№
з/п
15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Назва заходу

Місце проведення

Строки
проведення

Відповідальні
за проведення
Всеукраїнські експедиційно-польові збори команд:
Національний еколого-натуралістичний центр
- юних ботаніків;
Закарпатська обл.
червень
учнівської молоді,
- юних зоологів;
Кіровоградська обл.
Закарпатський обласний еколого- юних екологів
Львівська обл.
натуралістичний центр,
Кіровоградський обласний екологонатуралістичний центр,
Львівський обласний еколого-натуралістичний
центр
Всеукраїнський конкурс з квітникарства і ландшафтного
м. Київ
травень
Національний еколого-натуралістичний центр
дизайну «Квітуча Україна»
учнівської молоді
Всеукраїнський конкурс з флористики та фітодизайну
м. Київ
серпень
Національний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді
Участь переможців національного етапу в
США
травень
Національний еколого-натуралістичний центр
Міжнародному конкурсі науково-технічної творчості
(м. Піттсбург, штат
учнівської молоді,
школярів «Intel ISEF 2015»
Пенсильванія)
Society for Science & the public
Заходи з дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти
Всеукраїнський конкурс дослідницьких робіт для учнів
Національний центр
м. Київ
жовтень
6-8 класів
«Мала академія наук України»
Національний центр
V Всеукраїнський Інтернет-турнір із природничих
м. Київ
жовтень-грудень
«Мала академія наук України»
дисциплін
Національний центр
V Всеукраїнська науково-технічна виставка-конкурс
м. Київ
листопад
«Мала академія наук України»
молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України»
Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН – Юніор
Національний центр
м. Київ
листопад-грудень
Ерудит»
«Мала академія наук України»
Національний центр
ІV Всеукраїнській форум учнів-членів Малої академії
м. Київ
грудень
«Мала
академія наук України»
наук України
Семінари-практикуми «Інноваційні підходи в організації
Національний центр
навчально-дослідницької діяльності учнів-членів МАН»
протягом
«Мала академія наук України»
м. Київ
в рамках науково-освітнього проекту «Навчатися, щоб
навчального року
навчати»
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№
з/п
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.

Назва заходу

Місце проведення

Всеукраїнські навчально-дослідницькі експедиції Малої
академії наук України

регіони

протягом
навчального року

регіони

протягом
навчального року

м. Київ

березень-травень

регіони

Протягом
навчального року

м. Київ

листопад-лютий

м. Київ

березень-квітень

м. Київ

березень

м. Львів

квітень

м. Київ

квітень-травень

регіони

травень

Всеукраїнські лекторії, телемости, наукові читання,
відеоконференції в рамках науково-освітнього проекту
«Наука XXI століття: перспективні напрями розвитку»
Всеукраїнський літературний конкурс «Розкрилля душі»
Всеукраїнське освітньо-мистецьке турне «Справжня
Україна»
Всеукраїнські очно-заочні профільні школи Малої
академії наук України
III етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів МАН України
VII Всеукраїнська олімпіада з робототехніки

Міжнародна науково-практична конференція учнів-членів
Малої академії наук «Україна – очима молодих»
Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН – Юніор
Дослідник»

Строки
проведення

34.
ІХ Всеукраїнський фестиваль науки
35.
Участь в Міжнародній конференції молодих вчених
«ICYS 2015»

Туреччина

квітень

Відповідальні
за проведення
Регіональні відділення МАН
За підтримки Національного центру
«Мала академія наук України»
Національний центр
«Мала академія наук України»
Національний центр
«Мала академія наук України»
Національний центр
«Мала академія наук України»
Національний центр
«Мала академія наук України»
Національний центр
«Мала академія наук України»
Національний центр
«Мала академія наук України»
представник всесвітньої олімпіади з
робототехніки в Україні ТОВ «Пролего»
Національний центр
«Мала академія наук України»
Національний центр
«Мала академія наук України»
Національний центр
«Мала академія наук України»
Регіональні відділення МАН
Національний центр
«Мала академія наук України»,
Університет Eötvös Loránd (м. Будапешт),
Державний університет Білорусі (м. Мінськ)
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№
з/п

36.

37.

38.
39.
40.

Назва заходу

Місце проведення

Строки
проведення

Відповідальні
за проведення

Заходи з науково-технічного напряму позашкільної освіти
Всеукраїнські змагання учнівської молоді з
Український державний центр
м.
Рівне
радіоелектронного конструювання
позашкільної освіти
лютий
КЗ «Рівненський обласний центр науковотехнічної творчості учнівської молоді»
Рівненської обласної ради
Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з
Український державний центр
автомодельного спорту (трасові моделі)
позашкільної освіти
Чернігівський обласний центр науковоЧернігівська обл.,
технічної творчості учнівської молоді ,
Дніпропетровська
березень-червень Дніпропетровський обласний центр
обл.,
науково-технічної творчості та
Львівська обл.
інформаційних технологій учнівської
молоді,
Львівський обласний центр науковотехнічної творчості учнівської молоді
Відкриті змагання на Кубок Українського державного
Український державний центр
м. Київ
центру позашкільної освіти з радіокерованих
березень
позашкільної освіти
автомоделей (у приміщенні)
Всеукраїнський конкурс-змагання учнів молодшого
м. Київ
Український державний центр
березень-квітень
шкільного віку з початкового технічного моделювання
позашкільної освіти
Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з
Український державний центр
судномодельного спорту («S» - радіокеровані яхти)
м. Харків
позашкільної освіти
квітень - травень
Харківський Палац дитячої та юнацької
творчості Харківської міської ради
Харківської області
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№
Назва заходу
з/п
41. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді зі
спортивної радіопеленгації

Місце проведення
м. Луцьк

Строки
проведення
травень

42. Всеукраїнські змагання учнівської молоді з картингу
м. Київ,
м. Кам”янець Подільський
43.

Всеукраїнські змагання учнівської молоді з ракето
модельного спорту та юних ракетомоделістів

44. Участь дітей у національних першостях та Чемпіонатах
України з відбору до участі у Чемпіонатах Світу і
Чемпіонатах Європи зі спортивно-технічних видів спорту:

45. Участь дітей в Кубку Європи з судномодельного спорту
серед моделей секції "S"
46. Всеукраїнська виставка-конкурс науково-технічної
творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість –
тобі Україно!» (очно-заочна)
47. Всеукраїнська виставка-конкурс робіт учнів молодшого
шкільного віку з початкового технічного моделювання
(очно-заочна)

Дніпропетровська обл.,
Чернігівська обл.

Згідно календарного
плану Федерації
Дуже просять лишити,
оскільки це підтвердження
та присвоєння звань та
розрядів для спортсменів
Австрія
м. Київ
м. Київ

травень

травень

лютий - травень

квітень - травень

Відповідальні
за проведення
Український державний центр позашкільної освіти
«Центр науково-технічної творчості учнівської
молоді» управління освіти і науки Волинської
обласної державної адміністрації
Український державний центр позашкільної освіти
Київський міський координаційний
центр науково-технічної творчості
учнівської молоді «Сфера»
Кам’янець – Подільська міська
станція юних техніків
Дніпропетровський обласний центр
науково-технічної творчості та
інформаційних технологій учнівської
молоді
Чернігівський обласний центр науковотехнічної творчості учнівської молоді
Український державний центр позашкільної
освіти
спільно з Товариством сприяння оборони
України, Національними федераціями ,
Міністерством молоді та спорту України
Український державний центр позашкільної
освіти Всесвітня організація
судномодельного спорту NAVIGA

червень

Український державний центр
позашкільної освіти

червень

Український державний центр
позашкільної освіти
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48. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з
судномодельного спорту («М»- швидкісні радіокеровані)

Місце проведення

Строки
проведення

м. Полтава

квітень - травень

Рівненська обл.,
Чернівецька обл.

травень

49. Всеукраїнські змагання з повітряних зміїв

50. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з
радіозв’язку на коротких хвилях (заочні)

51.
52.
53.

54.

регіони

протягом
навчального року

Відповідальні
за проведення
Український державний центр
позашкільної освіти
Полтавський обласний центр науковотехнічної творчості учнівської молоді
Український державний центр
позашкільної освіти
КЗ «Рівненський обласний центр
науково-технічної творчості учнівської
молоді» Рівненської обласної ради
Чернівецький обласний центр науково-технічної
творчості учнівської молоді
Український державний центр
позашкільної освіти

Заходи з художньо-естетичного напряму позашкільної освіти
Український державний центр позашкільної
Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Різдвяні
м. Львів
січень
освіти
канікули» (хореографія, вокал)
Центр творчості дітей та юнацтва Галичини
Всеукраїнський відкритий дитячо-юнацький фестивальУкраїнський державний центр позашкільної
м. Мукачеве
конкурс естрадної пісні «Різдвяна зіронька»
січень
освіти
Закарпатської обл.
Мукачівський міський будинок школяра
Всеукраїнський літературно-музичний фестиваль
Український державний центр позашкільної
«Розстріляна молодість»
освіти
м. Житомир
лютий
Житомирський державний будинок художньої та
технічної творчості
Всеукраїнський відкритий дитячо-юнацький фестиваль –
Український державний центр позашкільної
конкурс юних вокалістів «Пісня над Бугом»
освіти
м. Хмельницький
березень
Хмельницький міський палац творчості дітей та
юнацтва
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55. Фестиваль циркових колективів
«Парад Але!»
56. Всеукраїнський пленер з ужиткового мистецтва
«Таланти твої, Україно!»

Місце проведення
м. Київ

Строки
проведення
березень

м. Львів

березень

м. Кіровоград

квітень

м. Львів

травень

57. Всеукраїнський відкритий фестиваль дитячої та
юнацької творчості присвячений Дню Землі

58. Міжнародний відкритий фестиваль театрального
мистецтва «Галицька Мельпомена»
59. ІІІ етап Всеукраїнського фестивалю – конкурсу дитячої
та юнацької творчості «Урок казки»
60. Всеукраїнська виставка-конкурс декоративно-ужиткового
і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край»

м. Київ

березень - грудень

м. Київ
1 червня

Відповідальні
за проведення
Український державний центр позашкільної
освіти
Український державний центр позашкільної
освіти
Центр творчості дітей та юнацтва Галичини
Український державний центр
позашкільної освіти,
Комунальний позашкільний навчальний заклад
«Кіровоградський обласний центр дитячої та
юнацької творчості»
Український державний центр позашкільної
освіти
Центр творчості дітей та юнацтва Галичини
Український державний центр
позашкільної освіти спільно з
Громадською організацією «Дитинство»
Український державний центр позашкільної
освіти

61. Звітний концерт дитячих творчих колективів
позашкільних навчальних закладів – переможців
Український державний центр позашкільної
м. Київ
1 червня
Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Чисті
освіти
роси»
Заходи з туристсько-краєзнавчого напряму позашкільної освіти
62. 43-й Чемпіонат України серед юніорів з пішохідного
Чернівецька обл.
вересень
Український державний центр туризму і
туризму
краєзнавства учнівської молоді
63. III Чемпіонат України серед юніорів з водного туризму
Чернівецька обл.
вересень
Український державний центр туризму і
краєзнавства учнівської молоді
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64. Кубок України серед юніорів пішохідного туризму
(Відкритий Чемпіонат Закарпатської області „Осінні
старти-2014”)

Місце проведення
Закарпатська обл..

Строки
проведення
жовтень

65. V Всеукраїнська краєзнавча конференція учнівської
молоді „Мій рідний край, моя земля очима сучасників”

м. Миколаїв

жовтень-листопад

66 Всеукраїнська туристсько-краєзнавча конференція
учнівської молоді

м. Ужгород

жовтень-листопад

м. Київ

квітень-травень

67.

IX Всеукраїнська філософська історико-краєзнавча
конференція учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід,
свій нарід ...»

68 Всеукраїнський збір переможців Чемпіонату України зі спортивних
туристських походів серед учнівської та студентської молоді

м. Харків

Закарпатська
область,
м. Київ

69. Всеукраїнський збір переможців та лауреатів Всеукраїнської історикогеографічної експедиції «Історія міст і сіл України»

Закарпатська область

70. Всеукраїнський збір переможців експедиції учнівської та
студентської молоді «Моя Батьківщина - Україна»

Закарпатська область

січень

січень-лютий

січень-лютий

січень-лютий

Відповідальні
за проведення
Український державний центр туризму і
краєзнавства учнівської молоді спільно з
Закарпатським центром туризму,
краєзнавства, екскурсій і спорту
учнівської молоді
Український державний центр туризму і
краєзнавства учнівської молоді спільно з
Миколаївським обласним центром
туризму, краєзнавства і екскурсій
учнівської молоді
Український державний центр туризму і
краєзнавства учнівської молоді спільно з
Закарпатським центром туризму,
краєзнавства, екскурсій і спорту
учнівської молоді
Український державний центр туризму і
краєзнавства учнівської молоді в
партнерстві з
Комунальним закладом «Харківська
обласна станція юних туристів»
Харківської обласної Ради
Український державний центр туризму і
краєзнавства учнівської молоді
Український державний центр туризму і
краєзнавства учнівської молоді
Український державний центр туризму і
краєзнавства учнівської молоді
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71. Всеукраїнський збір переможців та лауреатів конкурсу туристськокраєзнавчих експедицій «Мій рідний край»
72. Всеукраїнський збір лідерів учнівського самоврядування
загальноосвітніх навчальних закладів України

Начальник відділу позашкільної освіти,
виховної роботи та захисту прав дитини

Місце проведення
Закарпатська область
м. Київ

Строки
проведення
січень-лютий
жовтень
березень

Відповідальні
за проведення
Український державний центр туризму і
краєзнавства учнівської молоді
Міністерство освіти і науки

А. Д. Середницька

