
Інформаційна довідка 
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді до 

Державної доповіді “Становище дітей в Україні 2010” 
підрозділ  “Освіта, виховання, розвиток дітей” 

 
Практична спрямованість позашкільної освіти передбачає набуття 

вихованцями позашкільних навчальних закладів певних допрофесійних умінь 
та навичок. З цією метою проводяться  щорічні всеукраїнські зльоти учнівських 
лісництв та аграрних учнівських об’єднань. Зростає якісний рівень проведення 
заходів, підтримка Державного агентства лісового господарства України та 
Міністерства аграрної політики України. Широкі можливості для виявлення 
індивідуальних творчих здібностей учнів надає проведення Всеукраїнського 
конкурсу школярів і учнівської молоді  “Юний селекціонер”. Інноваційною 
формою підготовки учнівської молоді до науково-дослідницької діяльності є 
Інститут біологічних стажувань. 
         Важливим напрямом діяльності Національного центру еколого-
натуралістичної творчості є реалізація цілей освіти в інтересах збалансованого 
розвитку. У  рамках  програми підтримки біорізноманіття, визначених 
Конвенцією збереження біологічного різноманіття в Україні    проводиться 
всеукраїнські конкурси «Вчимося за повідувати», науково – освітні проекти 
«Мікроскопічні водорості – показники екологічного стану довкілля», 
“Урбанізоване довкілля”, природоохоронна акція «Збережемо українські 
степи», всеукраїнський еколого-натуралістичний похід «Біощит», 
природоохоронна акція «Птах року», Всеукраїнський збір учасників 
екологічних експедицій, походів, польових практик. Важливе місце в системі 
масових заходів щодо розвитку творчої обдарованості вихованців посідає 
Всеукраїнський тиждень юних раціоналізаторів та винахідників “Природа - 
людина - виробництво - екологія” . 

Значна увага приділяється творчому розвитку й відпочинку дітей в 
канікулярний час. 1209 юннатів  оздоровлено під час зимових та  літніх канікул. 
У 2010 році Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді 
було проведено 11 міжнародних і 38 всеукраїнських очно-заочних масових 
заходів з дітьми та учнівською молоддю. До участі у цих заходах на всіх рівнях 
було залучено понад 800 тисяч дітей та учнівської молоді, у фінальних заходах 
взяли участь 4374 учнів. 
        Зростає чисельність учасників міжнародних конкурсів, проектів та 
наукових програм, зокрема, міжнародного конкурсу науково-технічної 
творчості школярів Intel ISEF 2010 (International Science and Engineering Fair),  
INFOMATRIX, Міжнародного конкурсу I-SWEEEP (Міжнародна Олімпіада 
Проектів на тему Стабільного Світу), Міжнародного конкурсу молодіжних 
проектів з енергоефективност «Енергія і середовище», міжнародної програми 
“Globe”, “Міжнародний інститут води” тощо. 
 



Інформаційна довідка до Державної доповіді «Становище дітей в Україні 2010», підрозділ «Освіта, виховання, 
розвиток дітей». 

Еколого-натуралістичний напрям. 
Міжнародні  заходи з учнівською та студентською молоддю очно-заочного формату, що проведені Національним 

еколого-натуралістичним центром протягом 2010 року. 
 

Захід Дата місце проведення Кількість 
учасників 

Результати  Примітка 

Національний етап конкурсу 
Intel ISEF   

23.02-
26.02 

Київ, НЕНЦ 138 2 абсолютних переможця очно-
заочно 

Міжнародний етап конкурсу 
Intel ISEF   

09.05-
14.05.  

Сан-Хосе (штат 
Каліфорнія, США 

2 ІІ місце в категорії «Екологія і менеджмент» та 
іменний грант на навчання.-Токарев Олександр,  
учень 11 класу Комунального навчального 
закладу "Хіміко-екологічний ліцей" 
Дніпропетровської Міської Ради. Тема проекту: 
«Нікель гідроксид від 
 відходів гальванотехніки до електроенергетики  

очно 

Національний етап конкурсу з 
енергоефективності та 
енергозбереження  

16.02-
17.02 

Київ, НЕНЦ 350  дитячих 
проетів 
115 проектів 
вчителів 

І місце – 8 проектів 
ІІ місце- 4 проекти 
ІІІ місце – 8 проектів 

очно-
заочно 

Міжнародний етап конкурсу з 
енергоефективності та 
енергозбереження 

травень Осло, Норвегія 1  проект 
педагога 
5 проектів 
учнів 

І місце: Мулярчук Марія, учениця 10 класу 
Дзвиняцької ЗОШ І-ІІІ ступенів Борщівського 
району Тернопільської області,  робота «Проект 
річкової мікроелектростанції з низько 
швидкісною гідродинамічною турбіною»  
В  номінації «Педагогічні роботи» - Олена 
Анатоліївна Мітченко, викладач біології та 
географії Южноукраїнського професійного 
машинобудівного ліцею Миколаївської області за 
дидактичний матеріал – розробку екологічного 
турніру з теми: «Дамо Земну кулю дітям». 

очно 



Міжнародний конкурс 
комп'ютерних проектів серед 
учнівської та студентської 
молоді «INFOMATRIX -2010»,. 

22.04. 
26.04 
 

м.Бухарест 
(Румунія) 

5 золота медаль та премія у розмірі 1000 євро у 
номінації «Computer-art» за проект 
«Відлагодження»- Олексієнко Михайло, учень 11-
го класу ЗОШ №12 м.Одеси; заохочувальні 
бронзові медалі та диплом учасника: Хвиль 
Тарас, учень 11-го класу ЛНВК І-ІІІ ст.№22 
м. Луцька, Шеверницький Володимир, учень 11-
го класу Київського природничо-наукового ліцею 
№145 та Мога Євген, учень 11-го класу Білгород-
Дністровської  ЗОШ   І-ІІІ ст. №2 Одеської 
області, Касьянов Антон, учень 11 математичного 
класу Ліцею при Донецькому національному 
університеті. 

очно 

ХVІІІ Міжнародна олімпіада з 
екології 2010 року. 

18.05-
22.05   

м. Стамбулі 
(Туреччина) 

2 бронзова медаль: Бойко Соломія, учениця 11 
класу спеціалізованої школи-інтернату 
"Львівський фізико-математичний ліцей при 
Львівському національному університеті ім. І. 
Франка з поглибленим вивченням природничо-
математичних наук" (проект "Біоводень - 
альтернативне екологічно чисте паливо 
(конструювання продуцентів біоводню)". 

очно 

VI Міжнародної олімпіади з 
основ наук 

01-07 
квітня  
 

Київ, НЕНЦ 140  очно 

Всеукраїнський екологічний 
моніторинг за міжнародною 
програмою «Globe» 

протягом 
року 

   заочно 

Міжнародний конкурс I-
SWEEEP (Міжнародна 
Олімпіада Проектів на тему 
Стабільного Світу).   

14 по 19 
квітня   

м. Х'юстон, штат 
Техас, США 

 сертифікати учасників конкурсу I-SWEEEP 2010 
за «участь та суттєвий внесок у розвиток 
Міжнародної Олімпіади Проектів на тему 
Покращення Довкілля 2010». 

очно 



Національний етап 19-го 
Міжнародного конкурсу 
дитячих малюнків на тему: 
«Біорізноманіття: взаємозв`язок 
з природою». 

під час 
відзначенн
я 
Всесвітньо
го дня 
довкілля та 
Міжнародн
ого року 
біорозмаїт
тя 

Женева, 
Швейцарія 

300 ІІ місце: Альона Буйницька (14 років) 

Грамоти: Ганна Лукашова (7 років); Дарія Іовчева 
(7 років); Гліб Розов (7 років); Валерія Фадєєва 
(10 років); Яна Вікнянська (11 років); Софія 
Волкова (10 років); Ян Прохоров (11 років); Емма 
Наді (12 років); Єлизавета Кулікова (9 років); 
Руслана Пустемова (10 років); Дарія Лисенко (14 
років); Олена Трибусян (12 років); Ганна Репка 
(12 років); Жана Чернишова (11 років); Діата 
Кучер (12 років); Роман Гардашук (12 років); 
Олег Клімов (14 років); Олег Цибульник (7 років); 
Світлана Нечипоренко (8 років); Олеся Лукашук 
(11 років); Настя Єрмоленко (7 років); Катя 
Кобильнікова (7 років); Карина Войтенко (7 
років). 

заочно 

ІІІ Міжнародний екологічний 
конкурс «Ліс–зелений друг 
Землі» 

 Польща 26 В номінації „Мультимедійна презентація”: 
1 місце: 
Стефашена Ольга, учениця 6 класу 
Кармалюківської ЗОШ І-ІІІ ст. Жмеринського 
району Вінницької області, з темою: «Умійте всім 
серцем природу любити!»; 
2 місце: 
Ломака Данило, учень 5 класу, вихованця гуртка 
“Любителі домашніх тварин” Алчевського 
ЦЕНТУМ Луганської області, з темою: «Лісові 
пригоди». 
2. В номінації «Комікси»: 
1 місце: 
Іванова Емма, вихованки гуртка «Рекламне 
агентство «РАЮТ» рай.ЦДЮТ «ЗОРІТ» м. 
Новоукраїнка Кіровоградської області; 
3. В номінації „Художній твір”:  
3 місце: 

заочно 



Куніцька Богдана, учениця 6 класу ЗОШ І-ІІІ ст. 
№13 Кіровоградської міської ради м. Кіровограда; 
4.В номінації „ Художня робота”:  
Грамота: 
1. Максимелюк Євген, учен 4 класу ЗОШ школи 
І-ІІІ ст. с. Комарівка Теплицького району 
Вінницької області; 
2. Коваль Олени, учениці 3 класу ЗОШ школи І 
ст. №1 м. Броди Львівської області; 
3.Гарника Олександра, учня 4 класу 
Тростянецької ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Вінницької 
області. 

Міжнародний освітній проект 
SPARE 

 Норвегія  4  заочно 

Національний етап 
Міжнародного  конкурсу 
Stockholm Junior Water Prize 
("Стокгольмський Юнацький 
Водний Приз"), 

14.04-16.04 Київ, на базі 
хіміко-
технологічного 
факультету НТУУ 
"КПІ". 
Посольства 
Швеції в Україні 

36 Гран-прі конкурсу присуджено учениці 10 класу 
Дзвиняцької ЗОШ І-ІІІ ступенів (Тернопільська 
обл.) Мулярчук Марії за роботу "Проект річкової 
мікроелектростанції з низькошвидкісною 
гідродинамічною турбіною з саморегулюючою 
системою рухомих лопатей". ІІ місце поділили 
між собою учень 9 класу Херсонського фізико-
технічного ліцею Румянцев Дмитро 
("Використання альтернативних джерел енергії 
для зменшення швидкості танення льодовиків") 
та учень 11 класу КМЗ "Хіміко-екологічний 
ліцей" м. Дніпропетровська Токарєв Олександр 
("Зелений" шлях Нікель Гідроксиду: від стічних 
вод до енергетики"). ІІІ місце отримала робота 
"Екологічний стан басейну ріки Отуз" учня 9 
класу Феодосійської школи №18 Забавки Віталія. 

очно 

 
 
 



Всеукраїнські   заходи з учнівською та студентською молоддю очно-заочного формату, проведені Національним 
еколого-натуралістичним центром протягом 2010 року. 

 
Захід Дата Місце проведення Кількість 

учасників 
Примітка 

Всеукраїнська заочна біологічна школа 
(весняна сесія) 

22.03-
27.03 

Київ, НЕНЦ 50 очно-заочний 

Всеукраїнська заочна біологічна школа (оснні 
сесія) 

01.11-
05.11 

Київ, НЕНЦ 92 очно-заочний 

Інститут біологічних стажувань   22.03.-
27.03 

Київ, НЕНЦ  
Інститут ботаніки ім. Холодного 
Інститу  зоології ім. Шмальгаузена  

9 очно-заочна 

Інститут біологічних стажувань  01.11-
05.11 

Київ, НЕНЦ  
Інститут ботаніки ім. Холодного 
Інститу  зоології ім. Шмальгаузена 

16 очно-заочний 

Всеукраїнський конкурс юних раціоналізаторів 
та винахідників «Природа – людина – 
виробництво - екологія»  

09.02-
11.02 

Київ, НЕНЦ 58 очно-заочний 

Всеукраїнський конкурс – виставка досягнень 
юних –зоологів-тваринників  

09.02-
11.02 

Київ, НЕНЦ 72 очно-заочний 

ІХ Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних 
технологій «Екософт 2010».  

09.02-
11.02 

Київ, НЕНЦ 44 очно-заочний  

Всеукраїнський конкурс «Юний селекціонер». 10.03- 
13.03 

Київ, НЕНЦ 26 очно-заочий 

І Всеукраїнський  конкурс учнівського 
винахідництва та проектування в галузі 
природничих наук. 

04.05-
06.05 

Київ, НЕНЦ 92 очно-заочний 

Всеукраїнський конкурс експериментально-
дослідницьких робіт «Юний дослідник 

25.05-
27.05 

Київ, НЕНЦ 134 очний 

IV Всеукраїнський зліт учнівських виробничих 
бригад. 

23.09- 
25.09 

м. Луганськ 125 очний 



IV Всеукраїнський зліт учнівських лісництв. 05.10- 
08.10 

м. Чернівці 123 очний 

Всеукраїнський юнацький фестиваль "В 
об'єктиві натураліста". 

16.04-
18.04 

м.Луганськ 193 очний 

Всеукраїнський форум студентської та 
учнівської молоді «Дотик природи» 

26.10-
27.10  

м. Київ 80 очний 

ІХ Всеукраїнський конкурс колективів 
екологічної просвіти (агітбригад) 
загальноосвітніх і позашкільних  

14.05-
16.05 

 м. Донецьк 210 очний 

ІV Всеукраїнський збір учасників екологічних 
експедицій, походів, польових практик 

06.07-
08.07 

м.Кам`янець-Подільський Хмельницької 
області (Національний природний парк 
«Подільськи Товтри»). 

90 очний 

Всеукраїнський зліт юних натуралістів. 

-Конкурс-ярмарок юних квітникарів 
«Прикрасимо Землю своїми руками» 
- Виставка - ярмарок членів учнівських 
трудових об’єднань «Турбота юних, тобі 
Україно». 
- Всеукраїнська виставка дизайнерського 

оформлення акваріума «Панорама акваріума». 

12.10-
14.10 

Київ, НЕНЦ  
 
35 
 
45 
 
26 

очний 

Національний етап конкурсу «Науковці 
майбутнього 

01.09-
10.09 

Київ, НЕНЦ 15 заочний 

Всеукраїнський науково – освітній проект 
«Мікроскопічні водорості – показники 
екологічного стану довкілля». 

лютий Київ, НЕНЦ 45 заочний 

Новорічно-різдвяна виставка “Новорічна 
композиція 

грудень-
січень 

Київ, НЕНЦ 100 заочний 

Виставка-конкурс «Український сувенір» березень Київ, НЕНЦ 120 заочний 

Всеукраїнський заочний конкурс-огляд 
внутрішнього та зовнішнього озеленення 
навчальних закладів «Галерея кімнатних 

квітень Київ, НЕНЦ 145 заочний 



рослин».  

Науково – освітній проект «Оптимізація 
озеленення території навчальних закладів». 

квітень Київ, НЕНЦ 88 заочний 

Всеукраїнський конкурс на кращу НДЗД березень Київ, НЕНЦ 72 заочний  

Всеукраїнський еколого-натуралістичний похід 
«Біощит».  

грудень Київ, НЕНЦ 85 заочний 

Всеукраїнський конкурс школярів і учнівської 
молоді „Вчимося заповідувати – ІІІ етап”. 

січень  Київ, НЕНЦ 60 заочний 

Всеукраїнський проект “Урбанізоване довкілля”
           

січень Київ, НЕНЦ 229 заочний 

Трудова акція “Парад квітів біля школи”.  травень Київ, НЕНЦ 121 заочна 

Трудова акція «Кролик» квітень Київ, НЕНЦ 59 заочна 

Трудова акція «Парки легені міст і сіл» травень Київ, НЕНЦ 98 заочна 

Трудова акція «Посади сад» квітень Київ, НЕНЦ 400 заочна 

Трудова акція «Дослідницький марафон» квітень Київ, НЕНЦ 94 заочна 

Трудова акція «Майбутнє лісу в твоїх руках» квітень Київ, НЕНЦ 115 заочна 

Природоохоронна акція «Птах року» травень Київ, НЕНЦ 106 заочна 

Природоохоронна акція «Діти за гуманне 
ставлення до тварин» 

травень Київ, НЕНЦ 72 заочна 
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