
  
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon.gov.ua 

 

від   11.08.10             №  _1/9-548__                    

від   ___ на №    
 

Міністерство освіти і науки Автономної 
Республіки Крим, управління освіти і 
науки обласних, Київської та 
Севастопольської міських 
держадміністрацій 

 
 
Про орієнтовний план  
всеукраїнських і міжнародних  
очно-заочних масових заходів 

 
 
Міністерство освіти і науки України направляє орієнтовний план 

всеукраїнських і міжнародних очно-заочних масових заходів з учнівською та 
студентською молоддю на 2011 рік для використання його при плануванні роботи 
позашкільних навчальних закладів на наступний  рік, а також врахування при 
формуванні бюджетних пропозицій до Державного бюджету на 2011 рік. 

Одночасно просимо до 1 жовтня ц.р подати міністерству (відділ позашкільної 
освіти, виховної роботи та захисту прав дитини) пропозиції до зазначеного проекту.  

 
  
 
 

Заступник Міністра                                                                              І.П. Зайцева   
 
 
 
 

Рудакова З.М.486-2071

mailto:vvv@minosvit.niiit.kiev.ua


 
Додаток  до листа  МОН 
від  11.08.2010 №1/9-548 

Орієнтовний план  
всеукраїнських і міжнародних очно-заочних масових заходів з учнівською та студентською молоддю 

Міністерства освіти і науки України на 2011 рік. 
 

№ 
п/п 

Назва заходу Місце  
проведення 

Строк 
проведення 

Відповідальні за проведення 

 Всеукраїнські та міжнародні масові заходи з учнівською та студентською молоддю  з  еколого-натуралістичного напряму позашкільної 
освіти 

І Всеукраїнські і міжнародні науково-освітні проекти     
1. Всеукраїнський тиждень «Україна-Європа-Світ»:-  

 - Всеукраїнський конкурс юних раціоналізаторів та винахідників «Природа-
людина-виробництво-екологія»; 
- Всеукраїнський конкурс наукових досягнень юних зоологів і тваринників;  
- Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій «Екософт-2011»; 

м. Київ 
 

лютий Національний еколого-натуралістичний 
центр учнівської молоді 

2. Всеукраїнський тиждень екологічних проектів: 
- Міжнародний конкурс молодіжних проектів з енергоефективності «Енергія 
і середовище» -Конкурс «Всеукраїнський юнацький водний приз» 
(національний етап  Міжнародного конкурсу «Stockholm Junior Water Prize» 

м. Київ  лютий Національний еколого-натуралістичний 
центр учнівської молоді 

3. Національний тиждень міжнародних ресурсних проектів: 
- Національній конкурс «Інтел ЕкоУкраїна» Міжнародного конкурсу «Intel 
ISEF 2011» 
- Національний етап міжнародного конкурсу «I-SWEEP 2011» 
- Національний етап Міжнародного конкурсу «INFOMATRIX – 2011» 
- П’ята олімпіада міжнародних проектів по охороні оточуючого середовища 
«INEPO-Euroasia» (Баку) 
- дистанційна Міжнародна предметна олімпіада з основ наук (Єкатеринбург - 
Київ) 

м. Київ лютий - 
травень 

Національний еколого-натуралістичний 
центр учнівської молоді  

ІІ Всеукраїнські освітні проекти    



№ 
п/п 

Назва заходу Місце  
проведення 

Строк 
проведення 

Відповідальні за проведення 

4. Всеукраїнська очно-заочна біологічна школа: 
- відділення юних майстрів народних ремесел; 
- відділення флористики і фітодизайну, 
- відділення пасічників, зоологів,тваринників, юних садівників, лісового 
господарства; 
- відділення біологів, хіміків, іноземні мови, інформатики, кінологів, 
агрономії. 
- Всеукраїнський Інститут біологічних стажувань (відділення ботаніки та 
зоології, біохімії, гідробіології); 

м. Київ листопад, 
березень 

Національний еколого-натуралістичний 
центр учнівської молоді  

5. - ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер»; м. Київ березень, 
грудень 

Національний еколого-натуралістичний 
центр учнівської молоді  

6. - Всеукраїнський зліт шкільних лісництв м. Київ жовтень Національний еколого-натуралістичний 
центр учнівської молоді 

7. - Всеукраїнський зліт учнівських виробничих бригад м. Київ вересень Національний еколого-натуралістичний 
центр учнівської молоді  

8. - Всеукраїнський конкурс експериментально-дослідницьких робіт із 
природознавства та біології (2-6 кл.); 
- Конкурс науково-дослідницьких та винахідницьких  проектів (7, 8, 9 кл.); 
- Всеукраїнський конкурс «Юний дослідник» (9-11 кл.). 

м. Київ  травень Національний еколого-натуралістичний 
центр учнівської молоді  

ІІІ Всеукраїнські екологічні проекти:    
9. Всеукраїнський конкурс екологічних колективів (агітбригади) Київська обл., 

м. Біла Церква 
квітень-
травень 

Національний еколого-натуралістичний 
центр учнівської молоді  

10. Міжрегіональна експедиція юннатів V Всеукраїнський збір учасників 
екологічних експедицій, походів, польових практик  Біосферний заповідник 
«Асканія Нова» 

Херсонська  
обл. 

квітень-
травень 

Національний еколого-натуралістичний 
центр учнівської молоді 

11. Всеукраїнський юнацький фестиваль «В об’єктиві натураліста» м. Харків січень Національний еколого-натуралістичний 
центр учнівської молоді 

12. Фестиваль народних ремесел «Природна мозаїка народних ремесел» м. Київ  протягом Національний еколого-натуралістичний 



№ 
п/п 

Назва заходу Місце  
проведення 

Строк 
проведення 

Відповідальні за проведення 

року центр учнівської молоді 
ІV Всеукраїнські та міжнародні освітянські виставки:    
13. Виставка – презентація «Освіта України 2011»  м. Київ лютий, 

листопад 
Національний еколого-натуралістичний 
центр учнівської молоді 

14. Національна виставка голубів, декоративних птахів, домашніх тварин м. Київ серпень Національний еколого-натуралістичний 
центр учнівської молоді 

V Трудові акції та суспільно-корисна робота «Турбота молоді тобі, 
Україно»: 

   

15. Природоохоронні акції :  
День Землі”, “День Довкілля”, “До чистих джерел”,  «Ліси для нащадків» 

м. Київ  протягом 
року 

Національний еколого-натуралістичний 
центр учнівської молоді 

16. Трудові акції:  
«Плекаємо сад», «Дослідницький марафон»,  «Парад квітів біля школи», 
«Кролик» 

м. Київ протягом 
року 

Національний еколого-натуралістичний 
центр учнівської молоді 

VІ Всеукраїнські заочні масові еколого-біологічні конкурси, операції:    
17. Всеукраїнський конкурс «Моя батьківщина - Україна» 

Всеукраїнський конкурс «Мій рідний край – моя земля» 
м. Київ протягом 

року 
Національний еколого-натуралістичний 
центр учнівської молоді 

18. Всеукраїнська акція «Діти за гуманне ставлення до тварин» м. Київ протягом 
року 

Національний еколого-натуралістичний 
центр учнівської молоді 

19 Очно-заочний конкурс «Новорічна композиція» м. Київ протягом 
року 

Національний еколого-натуралістичний 
центр учнівської молоді 

20. Конкурс-огляд «Географічний майданчик в дії»   
 
 

на місцях  

протягом 
року 

Національний еколого-натуралістичний 
центр учнівської молоді 21. Моніторинг стану оточуючого середовища «Globe» 

22. Конкурс - огляд «Галерея кімнатних рослин» (внутрішнє озеленення) 
23. Екологічний конкурс  «Вчимося за повідувати», 
24. Міжнародний  проект-естафета: «Малі річки – життя України».  Перший 

етап: басейн р. Вісли (Львівська, Волинська обл.), басейн р. Дністер 
(Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька, Вінницька, 
Одеська, Чернівецька обл.), басейн р. Дунай (Закарпатська, Івано-



№ 
п/п 

Назва заходу Місце  
проведення 

Строк 
проведення 

Відповідальні за проведення 

Франківська, Чернівецька, Одеська обл.) 
25. Всеукраїнський еколого-натуралістичний похід «Біощит» 
26. Всеукраїнський проект НЕНЦ та НАН України «Урбанізоване довкілля» 
27. Національний тур Європейського дитячого екологічного конкурсу (Вроцлав, 

Польща) 
Польща протягом 

року 
Національний еколого-натуралістичний 
центр учнівської молоді 

28. Національний тур ХХ міжнародного конкурсу дитячих малюнків (Женева, 
Швейцарія) 

Швейцарія протягом 
року 

Національний еколого-натуралістичний 
центр учнівської молоді 

29. Всеукраїнський конкурс «Мікроскопічні водорості – показники екологічного 
стану довкілля» 

м. Київ протягом 
року 

Національний еколого-натуралістичний 
центр учнівської молоді 

30. Науково-освітній проект «Оптимізація озеленення території навчальних 
закладів» 

м. Київ протягом 
року 

Національний еколого-натуралістичний 
центр учнівської молоді 

31. День юного натураліста в Україні  на місцях вересень Національний еколого-натуралістичний 
центр учнівської молоді 

32. Фестиваль «Україна - сад»  м. Київ вересень Національний еколого-натуралістичний 
центр учнівської молоді 

VІІ Оздоровчі заходи з учнівською молоддю на базі Всеукраїнського табору 
«Юннат»: 

   

33. Всеукраїнська школа передового юннатівського досвіду. 
І- ІІ- ІІІ зміни Всеукраїнського табору «Юннат» (зимове оздоровлення)  
Зимова школа вчителя-методиста 

м. Київ грудень-
січень 

Національний еколого-натуралістичний 
центр учнівської молоді 

34 Всеукраїнський оздоровчий табір праці та відпочинку у таборі «Юннат»:  
І-ІІ-ІІІ зміни Всеукраїнського табору «Юннат» (літнє оздоровлення),  
Культура педагогічного менеджменту 

м. Київ червень - 
липень 

Національний еколого-натуралістичний 
центр учнівської молоді 

VІІІ Виїзні форми навчання:    
35. Експедиція до Канівського природного заповідника Черкаська обл.  липень-

серпень 
Національний еколого-натуралістичний 
центр учнівської молоді 

36. Дитячий оздоровчий центр  «Ласпі» м.Севасто- 
поль 

червень-
серпень  

Національний еколого-натуралістичний 
центр учнівської молоді 



№ 
п/п 

Назва заходу Місце  
проведення 

Строк 
проведення 

Відповідальні за проведення 

37. Карпатський біосферний заповідник «Ойкос» Закарпатська 
обл. 

червень-
серпень  

Національний еколого-натуралістичний 
центр учнівської молоді 

 Всеукраїнські та міжнародні масові заходи з учнівською та студентською молоддю  з науково-технічного напряму позашкільної освіти 
38. Всеукраїнські оздоровчі та масові заходи (профільні оздоровчі зміни, зльоти, 

збори, школи, експедиції, екскурсії учнівської молоді України) 
на місцях протягом 

року 
Український державний центр 
позашкільної освіти 

39. Всеукраїнські змагання учнівської молоді з картингу Хмельницька 
обл., 
 м. Кам’я- 
нець-
Подільський, 
 

травень Український державний центр 
позашкільної освіти 

40. Всеукраїнські змагання учнівської молоді з ракетомодельного спорту  Закарпатська 
обл. 

травень Український державний центр 
позашкільної освіти 

41. Всеукраїнська виставка-конкурс науково-технічної творчості учнівської 
молоді "Наш пошук і творчість - тобі, Україно!" 

м. Київ травень Український державний центр 
позашкільної освіти 

42. Всеукраїнські змагання учнівської молоді з судномодельного спорту: 
- (моделі до 600 мм ) 

Херсонська 
обл.,  
м. Глу 
хів, 
м.Євпаторія 
АР Крим  

липень Український державний центр 
позашкільної освіти 

43. Всеукраїнський конкурс учнів молодшого шкільного віку з початкового 
технічного моделювання 

м. Київ квітень Український державний центр 
позашкільної освіти 

44. Всеукраїнські змагання учнівської молоді з автомодельного спорту (трасові 
моделі ) 

м. Черні- 
гів, 
м. Дніпро- 
петровськ 
 

червень-
вересень 
 

Український державний центр 
позашкільної освіти 
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45. Всеукраїнські змагання учнівської молоді з автомодельного спорту (кордові 
моделі ) 

м. Мико- 
лаїв 
 

червень-
липень 
 

Український державний центр 
позашкільної освіти 

46. Всеукраїнські змагання учнівської молоді з авіамодельного спорту 
(вільнолітаючі моделі ) 

Чернігівська 
обл.,  
Сумська обл.  

липень Український державний центр 
позашкільної освіти 

47. Всеукраїнські змагання учнівської молоді з авіамодельного спорту 
(мікромоделі та найпростіші) 

м. Кірово- 
град 
 

березень-
квітень 

Український державний центр 
позашкільної освіти 

48. Всеукраїнські відкриті змагання на Кубок В.І. Бойка з  кордових автомоделей   м. Вінниця  вересень-
жовтень  

Український державний центр 
позашкільної освіти 

49. Всеукраїнські змагання учнівської молоді з радіозв'язку на коротких та 
ультракоротких хвилях (очні) 

Херсонська 
обл. 

серпень Український державний центр 
позашкільної освіти 

50. Всеукраїнські змагання учнівської молоді з автомодельного спорту ( 
радіокеровані моделі ) 

АР Крим, 
м. Євпаторія 

серпень Український державний центр 
позашкільної освіти 

51. Всеукраїнські змагання учнівської молоді з судномодельного спорту 
(радіокеровані яхти ) м. Харків 

 

квітень-
травень 
 

Український державний центр 
позашкільної освіти 

52. Всеукраїнські відкриті  змагання учнівської молоді зі спортивної 
радіопеленгації 

Сумська обл., 
м. Кроле- 
вець; 
Волинська 
обл., 
м. Луцьк 

 
вересень 

Український державний центр 
позашкільної освіти 

53. Всеукраїнські змагання учнівської молоді з авіамодельного спорту: 
- кордові моделі; 
 
- повітряний бій. 

 
Луганської 
обл. 
м. Алчевськ; 

 
 
вересень 
 

Український державний центр 
позашкільної освіти 



№ 
п/п 

Назва заходу Місце  
проведення 

Строк 
проведення 

Відповідальні за проведення 

Київської 
обл., 
м. Борис- 
піль  

квітень-
травень 

54. Всеукраїнський  колоквіум "Космос. Людина. Духовність” Закарпатська 
обл., 
м. Ужгород 

вересень-
жовтень 

Український державний центр 
позашкільної освіти 

55. Відкриті  змагання  на Кубок Українського державного центру позашкільної 
освіти  із судномодельного спорту (морський бій ) 

м. Донецьк вересень-
жовтень  

Український державний центр 
позашкільної освіти 

56. Всеукраїнська виставка робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового 
технічного моделювання 

м. Київ травень-
червень 

Український державний центр 
позашкільної освіти 

57. 
Відкриті змагання на Кубок Українського державного центру позашкільної 
освіти: 
- з кордових автомоделей; 
 
- з радіокерованих автомоделей 

 
 
Львівська 
обл.,   
м. Стрій, 
м. Сева -
стополь 

 
 
вересень-
жовтень 
 
вересень 

Український державний центр 
позашкільної освіти 

58. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з радіозв'язку на коротких 
хвилях (заочні): 
- ЮТ України;  - Дні активності;  - Міні-тест ЮТ 

на місцях протягом  
року 

Український державний центр 
позашкільної освіти 

59. Всеукраїнська виставка – конкурс з історико-технічного стендового 
моделювання 

Київська  обл. Лютий 
 

Український державний центр 
позашкільної освіти 

60. Всеукраїнський збір лідерів школи управлінської майстерності  учнівського 
самоврядування 

м. Київ січень, 
лютий 

Український державний центр 
позашкільної освіти 

61. Всеукраїнський збір лідерів  учнівського самоврядування АР Крим, 
МДЦ 
«Артек», 

Орієнтовно 
вересень 
(за 

Український державний центр 
позашкільної освіти 



№ 
п/п 

Назва заходу Місце  
проведення 

Строк 
проведення 

Відповідальні за проведення 

м.Одеса, 
УДЦ 
«Молода 
гвардія» 

погодженн
ям з 
МінСМС) 

62. Профільна зміна для обдарованих і талановитих дітей:  
переможців всеукраїнських, обласних змагань, конкурсів зі спортивно-
технічного напряму позашкільної освіти  

АР Крим, 
МДЦ 
«Артек», 
м.Одеса, 
УДЦ 
«Молода 
гвардія» 

Орієнтовно 
квітень (за 
погодженн
ям з 
Мінсімяۥ) 

Український державний центр 
позашкільної освіти 

 Всеукраїнські та міжнародні масові заходи з учнівською та студентською молоддю з художньо-естетичного напряму позашкільної освіти 
63. Всеукраїнські оздоровчі та масові заходи (профільні оздоровчі зміни, зльоти, 

збори, школи, експедиції, екскурсії учнівської молоді України) на місцях протягом 
року 

Український державний центр 
позашкільної освіти 

64. Профільна оздоровча зміна для обдарованих і талановитих дітей - 
:переможців всеукраїнських, обласних  виставок, фестивалів, змагань та 
конкурсів 

ДП УДЦ 
“Молода 
гвардія” 
 

червень – 
липень 
 
 

Український державний центр 
позашкільної освіти 

65. Оздоровча зміна для обдарованих і талановитих дітей  “Здорова молодь – 
сильна країна” 

ДП УДЦ 
“Молода 
гвардія” 

 
вересень – 
жовтень 

Український державний центр 
позашкільної освіти 

66. Участь учнівської молоді у міжнародних  фестивалях, змаганнях, виставках 
та  конкурсах  

Польща, 
Росія, 
Молдова, 
Білорусь, 
Словаччина, 
Угорщина, 
Болгарія, 

протягом  
року за 
окремим 
викликом 

Український державний центр 
позашкільної освіти 



№ 
п/п 

Назва заходу Місце  
проведення 

Строк 
проведення 

Відповідальні за проведення 

Німеччина, 
67. Всеукраїнський оздоровчий збір юних митців. Гала-концерт переможців 

Всеукраїнських фестивалів та конкурсів, присвячений Дню соборності 
України. 

м. Київ січень 
Український державний центр 
позашкільної освіти 

68. Всеукраїнський дитячо-юнацький фестиваль естрадної пісні «Різдвяна 
зіронька – 2010» 

Закарпатська 
обл.,  
м. Мукачево 

січень 
Український державний центр 
позашкільної освіти 

69. Всеукраїнський літературно-музичний фестиваль  м. Житомир лютий Український державний центр 
позашкільної освіти 

70. Всеукраїнський конкурс читців «Тарасовими шляхами» м. Луганськ березень Український державний центр 
позашкільної освіти 

71. Всеукраїнський фестиваль оркестрів народних інструментів м. Севасто-
поль березень Український державний центр 

позашкільної освіти 
72. Всеукраїнський відкритий фестиваль театральних колективів «Маски 

Мельпомени» м.Харків березень Український державний центр 
позашкільної освіти 

73. Всеукраїнський конкурс писанкарства  м. Київ  
 березень Український державний центр 

позашкільної освіти 
74. Всеукраїнський фестиваль-конкурс юних вокалістів «Пісня над Бугом» м. Хмель -

ницький березень Український державний центр 
позашкільної освіти 

75. Всеукраїнська відкрита виставка “Мистецтво оригамі” м. Полтава квітень Український державний центр 
позашкільної освіти 

76. Всеукраїнський фестиваль дитячої та юнацької творчості, присвячений Дню 
Землі 

м. Кірово -
град квітень Український державний центр 

позашкільної освіти 
77. Міжнародний фестиваль мистецтв  «Таланти ІІІ тисячоліття» (номінації 

«образотворче та ужиткове мистецтво», «народні інструменти і вокал» та 
«народна хореографія») 

м. Харків травень 
Український державний центр 
позашкільної освіти 

78. Всеукраїнський фестиваль бардівської пісні м. Запорі жжя травень Український державний центр 
позашкільної освіти 



№ 
п/п 

Назва заходу Місце  
проведення 

Строк 
проведення 

Відповідальні за проведення 

79. Всеукраїнський конкурс дитячої творчості «Знай і люби свій край» 
(номінація «ужиткове  та образотворче мистецтво»)  м. Київ травень Український державний центр 

позашкільної освіти 
80. Всеукраїнський фестиваль фольклорного мистецтва «Смарагдові витоки» Закарпатська 

обл. травень Український державний центр 
позашкільної освіти 

81. Всеукраїнський фестиваль дитячих театральних колективів «Світ надії 
Дивосвіт» 

Херсонська  
обл. червень Український державний центр 

позашкільної освіти 
82 Всеукраїнський фестиваль циркових колективів «Парад-але!» Донецька 

обл., 
м.Маріуполь 
 

липень 

Український державний центр 
позашкільної освіти 

84. Міжнародний фестиваль дитячого кіно та телебачення «Веселка» та 
Всеукраїнський конкурс юних фотоаматорів «Ми – діти України» 

Полтавська 
обл.,  
м. Кремен-
чук 

серпень 

Український державний центр 
позашкільної освіти 

85. Всеукраїнський конкурс дитячого малюнку «Безпека та мир» м. Київ 
 жовтень Український державний центр 

позашкільної освіти 

86. Всеукраїнський конкурс робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!» (заочний) м. Київ листопад Український державний центр 
позашкільної освіти 

87. 
Всеукраїнський конкурс юних гумористів «Посміхнемось щиро Вишні» 
(номінація «художнє читання», «авторські твори» та «образотворче 
мистецтво») 

м. Полтава листопад 
Український державний центр 
позашкільної освіти 

88. Всеукраїнський фестиваль хорового мистецтва «Співає юність України» м. Київ жовтень Український державний центр 
позашкільної освіти 

 Всеукраїнські очно-заочні масові заходи з учнівською молоддю туристсько-краєзнавчого напряму позашкільної освіти 

89. 

Всеукраїнська філософська історико-краєзнавча конференція учнівської 
молоді „Пізнай себе, свій рід, свій нарід” 

м. Харків  січень Український державний центр туризму 
і краєзнавства учнівської молоді, 
Харківська обласна станція юних 
туристів 



№ 
п/п 

Назва заходу Місце  
проведення 
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проведення 

Відповідальні за проведення 

90. Всеукраїнський збір переможців та лауреатів Всеукраїнської історико-
географічної експедиції "Історія міст і сіл  України" 

Закарпатська 
обл. 

січень-
лютий, 

червень-
73.серпень 

Український державний центр туризму 
і краєзнавства учнівської молоді 

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

 Закарпатська 
обл. 

С74.ічень-
лю75.тий, 
Черве76.нь
-серпен77.ь 

Український державний центр туризму 
і краєзнавства учнівської молоді 

92. Кубок України серед юніорів з пішохідного туризму в закритих 
приміщеннях 

Донецька 
обл. 

лютий Український державний центр туризму 
і краєзнавства учнівської молоді,  
Донецький обласний центр туризму та 
краєзнавства учнівської молоді 

93. Кубок України серед юніорів з лижного туризму Івано-
Франківська 

обл. 

лютий Український державний центр туризму 
і краєзнавства учнівської молоді,  Івано-
Франківський обласний державний 
центр туризму  і краєзнавства 
учнівської молоді 

94. Відкриті змагання Миколаївської області серед юніорів з пішохідного 
туризму  «Кубок Бугу»  

Миколаївська 
обл.. 

травень Український державний центр туризму 
і краєзнавства учнівської молоді,  
Миколаївський обласний центр 
туризму, краєзнавства та екскурсій 
учнівської молоді 

95. Кубок України серед юніорів з пішохідного туризму „Кам’янецькі скелі” Хмельницька 
обл. 

березень Український державний центр туризму 
і краєзнавства учнівської молоді,  
Хмельницький обласний центр 
туризму і краєзнавства учнівської 
молоді 

96. Відкритий Чемпіонат Закарпатської області з пішохідного туризму серед 
юнаків „Євро Карпати-2011”  

Закарпатська 
обл. 

червень Український державний центр туризму 
і краєзнавства учнівської молоді,  
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проведення 

Відповідальні за проведення 

Закарпатський центр туризму, 
краєзнавства, екскурсій і спорту 
учнівської молоді 

97. 40-й Чемпіонат України серед юніорів з пішохідного туризму   Вінницька 
обл. 

липень-
серпень 

Український державний центр туризму 
і краєзнавства учнівської молоді 

98. I Чемпіонат України серед студентів з велосипедного туризму   Вінницька 
обл. 

липень 
серпень 

Український державний центр туризму 
і краєзнавства учнівської молоді 

99. II Чемпіонат України серед юніорів з велосипедного туризму   Вінницька 
обл. 

липень-
серпень 

Український державний центр туризму 
і краєзнавства учнівської молоді 

100. VIII Всеукраїнський зліт .юних туристів-краєзнавців – активістів руху 
учнівської молоді „Моя земля – земля моїх батьків” 

Закарпатська 
обл. 

липень-
серпень 

Український державний центр туризму 
і краєзнавства учнівської молоді 

101. Всеукраїнська літня школа юних археологів Закарпатська 
обл. 

серпень Український державний центр туризму 
і краєзнавства учнівської молоді 

102. II Чемпіонат України серед  юніорів з гірського туризму   АР Крим вересень Український державний центр туризму 
і краєзнавства учнівської молоді 

103. Міжнародні змагання зі спортивного туризму серед юніорів „Волинь” Волинська 
обл. 

жовтень Український державний центр туризму 
і краєзнавства учнівської молоді, Центр 
туризму, спорту та екскурсій 
Управління освіти і науки Волинської  
облдержадміністрації 

104. Міжрегіональна (із статусом всеукраїнської) краєзнавча конференція 
учнівської молоді «Мій рідний край, моя земля очима сучасників»   

м. Миколаїв  жовтень-
листопад  

Український державний центр туризму 
і краєзнавства учнівської молоді,  
Миколаївський обласний центр 
туризму, краєзнавства та екскурсій 
учнівської молоді 

105. VI регіональна (із статусом всеукраїнської) краєзнавча конференція 
учнівської молоді „Південно-східна Україна: із стародавності в XXI століття” 

м. Донецьк листопад Український державний центр туризму 
і краєзнавства учнівської молоді,  
Донецький обласний центр туризму та 
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краєзнавства учнівської молоді 
106. Всеукраїнські туристсько-краєзнавчі експедиції, огляди, конкурси, ігри 

учнівської молоді:  
- Чемпіонат України зі спортивних туристських походів серед учнівської та 
студентської молоді; 
- експедиція “Історія міст і сіл України”; 

- експедиція   «Моя Батьківщина  - Україна»; 
- дитячо-юнацька військово-спортивна патріотична гра «Сокіл» («Джура») 
Українського козацтва 
 

на місцях   I-IV Український державний центр туризму 
і краєзнавства учнівської молоді   

107. Пересувні наметові багатопрофільні табори юних туристів-краєзнавців Україна, 
країни СНД 

 II-III кв. Український державний центр туризму 
і краєзнавства учнівської молоді 

 Всеукраїнські та міжнародні масові заходи з учнівською молоддю з дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти 
108. Всеукраїнська виставка-фестиваль 

«Обдаровані діти України» 

м. Київ травень 

Український державний центр 
«Мала академія наук України» 
Міністерства освіти і науки 
України 
та Національної академії наук 
України 

109. Всеукраїнські профільні наукові школи: 
- Всеукраїнська літня науково-технічна 
школа; 
- Всеукраїнська літня фізико-математична 
школа; 
- Всеукраїнська літня астрономічна школа; 
- Всеукраїнська літня історико-географічна 
школа; 
- Всеукраїнська літня школа 

 
м. Київ 

 
м. Львів 

 
АР Крим 
м. Рівне 

 
м. Львів 

 
червень 

 
червень-
липень 

 
 

липень 
 

Український державний центр 
«Мала академія наук України» 
Міністерства освіти і науки 
України та Національної 
академії 
наук України спільно з: 
Львівською обласною Малою 
академією наук 
Республіканським позашкільним 
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проведення 

Строк 
проведення 
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комп'ютерних наук; 
- Всеукраїнська літня школа 
журналістики; 
- Всеукраїнська літня школа 
мистецтвознавства; 
- Всеукраїнська літня школа 
фольклористики; 
- Всеукраїнська літня хіміко-біологічна 
школа. 
 

 
м. Рівне 

 
м. Рівне 

 
м. Рівне 

 
м. Суми 

 

липень 
 
 

червень-
липень 

 
червень 

 
червень-
липень 

 
червень-
липень 

 
серпень 

навчальним закладом «Мала 
академія наук учнівської молоді 
Автономної республіки Крим 
«Шукач» 
Обласним комунальним 
позашкільним закладом 
«Рівненська Мала академія наук 
учнівської молоді» Рівненської 
обласної ради 
Львівською обласною Малою 
академією наук 
Обласним комунальним 
позашкільним закладом 
«Рівненська Мала академія наук 
учнівської молоді» 
Рівненської обласної ради 
Комунальним закладом Сумської 
обласної ради – Сумського 
обласного центру позашкільної 
освіти та роботи з талановитою 
молоддю (Сумське 
територіальне 
відділення МАН) 

110. Всеукраїнська школа-семінар «Сучасне 
матеріалознавство: матеріали та технології» в рамках 
міжнародної науково-практичної конференції «Матеріали для 
роботи в екстремальних умовах».  

м. Київ вересень 

Український державний центр 
«Мала академія наук України» 
Міністерства освіти і науки 
України та Національної 
академії наук України 
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 Освітній проект «Україно-німецький дитячий 
університет»: 
- фізико-математичний 
- технічний 
- філологічний 
- хіміко-біологічний 
- історико-географічний 
- інформаційних технологій 

м. Київ 
 

вересень 
 

Український державний центр 
«Мала академія наук України» 
Міністерства освіти і науки 
України та Національної 
академії наук України 
 

111. Всеукраїнська науково-технічна виставка 
молодіжних інновацій та творчих проектів. 

м. Київ вересень 
 

Український державний центр 
«Мала академія наук України» 
Міністерства освіти і науки 
України та Національної 
академії наук України 

112. ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН України  

м. Київ квітень   Український державний центр 
«Мала академія наук України» 

Міністерства освіти і науки 
України та Національної академії 
наук України,  Національний еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді,  
Український державний центр 
«Мала академія наук України» 
Міністерства освіти і науки 
України та Національної академії 
наук України 

113. Всеукраїнський урочистий збір переможців Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої академії наук України у 2011 році для 
вручення стипендій Президента України та проведення 

м. Київ жовтень 

Український державний центр 
«Мала академія наук України» 
Міністерства освіти і науки 
України та Національної 
академії наук України 
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всеукраїнського форуму переможців конкурсів науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, а також 
всеукраїнська науково-практична конференція учнів літніх 
профільних шкіл Малої академії наук. 
 

 

114. Всеукраїнський колоквіум «Світ науки». 

м. Київ листопад 

Український державний центр 
«Мала академія наук України» 
Міністерства освіти і науки 
України та Національної 
академії наук України 

 
 
 
 
 
 


