
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 
НАКАЗ 
м. Київ 

 
" 18 "   01    2011 р.       №   37  
 
Про затвердження  Плану  
міжнародних і всеукраїнських  
заходів з учнівською та студентською  
молоддю на 2011 рік 
 

З метою пошуку та підтримки здібних, обдарованих і талановитих дітей і 
молоді та для організації їх участі в міжнародних і всеукраїнських фестивалях, 
конкурсах, змаганнях, зльотах, експедиціях  

 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити План міжнародних і всеукраїнських заходів з учнівською та 
студентською молоддю на 2011 рік (далі - План), що додається. 

2. Міністру освіти і науки Автономної Республіки  Крим,  начальникам  
управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій: 

 2.1. Довести План до відома керівників навчальних закладів для його 
врахування при плануванні роботи закладу на 2011 рік. 

2.2. Сприяти участі учнівської та студентської молоді в  міжнародних і 
всеукраїнських заходах. 

3. Національному еколого-натуралістичному центру учнівської молоді 
(Вербицький В.В.), Національному центру «Мала академія наук України» 
(Лісовий О.В.), Українському державному центру позашкільної освіти 
(Ткачук В.В.), Українському державному центру туризму і краєзнавства 
учнівської молоді (Савченко Н.В.) подавати міністерству на затвердження 
програму заходу та кошторис  не менше, ніж за один місяць до їх  проведення. 

4. Відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини 
(Середницька А.Д.) здійснювати контроль за якістю проведення заходів з 
учнівською та студентською молоддю. 

5. Опублікувати наказ в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і 
науки України та розмістити на  офіційному веб-сайті Міністерства 
www.mon.gov.ua та Інтернет-порталі www.osvita.com. 

  6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

Перший заступник Міністра,                                                          
Голова комісії з реорганізації                                                      Б.М. Жебровський 

http://www.mon.gov.ua/
http://www.osvita.com/


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ  Міністерства освіти і науки України 

від  18.01..2011 №  37 
 

План  
міжнародних і всеукраїнських  заходів  

з учнівською та студентською молоддю на 2011 рік. 
№ 

п/п 
Назва заходу Місце  

проведення 
Терміни  

проведення 
Відповідальні за проведення 

Заходи з учнівською та студентською молоддю, які проводяться Міністерством освіти і  науки України спільно з іншими органами 
виконавчої влади, установами та організаціями 

1.  Різдвяні свята в м. Києві (за окремим планом) м. Київ січень Національний еколого-
натуралістичний центр учнівської 
молоді, Український державний 

центр позашкільної освіти, 
Український державний центр 

туризму і краєзнавства учнівської 
молоді 

Заходи з учнівською та студентською молоддю  з  еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти 
І Всеукраїнські і міжнародні науково-освітні 

проекти:  
   

 
 

22. 

Всеукраїнський тиждень «Україна-Європа-
Світ»:  
 Всеукраїнський конкурс юних раціоналізаторів 
та винахідників «Природа-людина-виробництво-
екологія»; 

 
м. Київ 

 

 
 

лютий 
 
 

 
Національний еколого-
натуралістичний центр  

23. Всеукраїнський конкурс наукових досягнень 
юних зоологів і тваринників;  

м. Київ 
 

лютий 
 
 

Національний еколого-
натуралістичний центр  
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№ 
п/п 

Назва заходу Місце  
проведення 

Терміни  
проведення 

Відповідальні за проведення 

24. Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних 
технологій «Екософт-2011» 

м. Київ 
 

лютий Національний еколого-
натуралістичний центр 

25. Конкурс «Оптимізація озеленення території 
навчальних закладів» регіони протягом року  Національний еколого-

натуралістичний центр 
 
 

26. 

Всеукраїнський тиждень екологічних 
проектів: 
Міжнародний конкурс молодіжних проектів з 
енергоефективності «Енергія і середовище»; 

м. Київ лютий 
 

Національний еколого-
натуралістичний центр 

27.   конкурс «Всеукраїнський юнацький водний 
приз» (національний етап  Міжнародного 
конкурсу «Stockholm Junior Water Prize» 

м. Київ 
 

квітень-травень Національний еколого-
натуралістичний центр 

 Національний тиждень міжнародних 
ресурсних проектів:    

28. Національній конкурс «Інтел ЕкоУкраїна» 
Міжнародного конкурсу «Intel ISEF 2011»; м. Київ лютий 

 
Національний еколого-
натуралістичний центр 

29. Національний етап  Міжнародного конкурсу «I-
SWEEP 2011»; м. Київ лютий 

 
Національний еколого-
натуралістичний центр 

30. Національний етап  Міжнародного конкурсу 
«INFOMATRIX – 2011» 

м. Київ 
 

лютий Національний еколого-
натуралістичний центр  

 Міжнародні освітні проекти:    
31.   Міжнародний конкурс комп’ютерних проектів 

«INFOMATRIX 2011»   
м. Бухарест, 
(Румунія) 

травень  
 

Національний еколого-
натуралістичний центр 

32. V олімпіада міжнародних проектів з охорони 
оточуючого середовища «INEPO-Euroasia» (Баку) 

м. Баку  (Азербайджан) 
 

квітень 
 

Національний еколого-
натуралістичний центр 

33. XIX Міжнародна олімпіада з екологічних 
проектів 

м. Стамбул  
(Туреччина) 

травень 
 

Національний еколого-
натуралістичний центр 
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№ 
п/п 

Назва заходу Місце  
проведення 

Терміни  
проведення 

Відповідальні за проведення 

34. дистанційна Міжнародна предметна олімпіада з 
основ наук (Єкатеринбург - Київ) 

м. Київ 
 

квітень 
 

Національний еколого-
натуралістичний центр 

35. Міжнародний конкурс Intel ISEF 2011 м. Лос-Анжелес 
(США) 

травень 
 

Національний еколого-
натуралістичний центр 

36. Міжнародний конкурс I-SWEEEP 
 м.Сан-Хосе (США) травень 

 
Національний еколого-
натуралістичний центр 

37. XV Білоруська конференція учнів 
  

м. Мінськ  
(Білорусь) 

лютого 
 

Національний еколого-
натуралістичний центр 

38. Балтійський науково-інженерний конкурс м. Санкт-Петербург 
(Росія) 

лютий Національний еколого-
натуралістичний центр 

ІІ Всеукраїнські освітні проекти:    
 

39. 
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 

м. Київ 

 
 

листопад, 
березень 

 
 

Національний еколого-
натуралістичний центр  

40. Всеукраїнський Інститут біологічних стажувань 
(відділення ботаніки та зоології, біохімії. 
гідробіології) 

   

41. ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу «Юний 
селекціонер» 

м. Київ березень, грудень Національний еколого-
натуралістичний центр  

42. Всеукраїнський зліт шкільних лісництв м. Кіровоград жовтень Національний еколого-
натуралістичний центр 

43. Всеукраїнський зліт учнівських виробничих 
бригад 

м. Вінниця  вересень Національний еколого-
натуралістичний центр 
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№ 
п/п 

Назва заходу Місце  
проведення 

Терміни  
проведення 

Відповідальні за проведення 

44. 
 
 

45. 

 Всеукраїнський конкурс експериментально-
дослідницьких робіт із природознавства та 
біології «Юний дослідник» (9-11 років); 
конкурс науково-дослідницьких та 
винахідницьких  проектів (12 – 15 років) 

м. Київ  травень  Національний еколого-
натуралістичний центр  

ІІІ Всеукраїнські екологічні проекти:    
46. Всеукраїнський конкурс екологічних колективів 

(агітбригади) 
м. Біла Церква  

квітень-травень 
Національний еколого-

натуралістичний 
 центр  

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

Херсонська  
область квітень-травень Національний еколого-

натуралістичний центр 

ІV Всеукраїнський юнацький фестиваль «В 
об’єктиві натураліста» 

м. Харків січень Національний еколого-
натуралістичний центр 

48. Фестиваль народних ремесел «Природна мозаїка 
народних ремесел» 

м. Київ  червень-липень Національний еколого-
натуралістичний центр 

V Всеукраїнські та міжнародні освітянські 
виставки: 

  Національний еколого-
натуралістичний центр  

49.   виставка – презентація «Освіта України 2011»;  
  Всеукраїнська виставка «Інноватика в освіті» 

м. Київ лютий,  
вересень-жовтень 

Національний еколого-
натуралістичний центр 

50. Національна виставка голубів, декоративних 
птахів, свійських тварин 

м. Київ серпень Національний еколого-
натуралістичний центр 

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

   

51. природоохоронні акції :  
«День Землі», «День Довкілля», «До чистих 

м. Київ  протягом року Національний еколого-
натуралістичний центр 
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№ 
п/п 

Назва заходу Місце  
проведення 

Терміни  
проведення 

Відповідальні за проведення 

джерел»,  «Ліси для нащадків», «Годівничка» 
52. трудові акції:  

«Плекаємо сад», «Дослідницький марафон»,  
«Парад квітів біля школи», «Кролик», 
«Юннатівський зеленбуд» 

м. Київ протягом року Національний еколого-
натуралістичний центр 

VІІ Всеукраїнські заочні масові еколого-біологічні 
конкурси, операції: 

   

53. Всеукраїнський конкурс «Моя батьківщина - 
Україна» 

регіони    протягом року Національний еколого-
натуралістичний центр 

54. Всеукраїнський конкурс «Мій рідний край – моя 
земля» 

регіони    протягом року Національний еколого-
натуралістичний центр 

55. Всеукраїнський конкурс «Український сувенір» регіони    протягом року Національний еколого-
натуралістичний центр 

56. Всеукраїнський конкурс навчально-дослідних 
земельних ділянок 

м. Київ протягом року Національний еколого-
натуралістичний центр 

57. Всеукраїнська акція «Діти за гуманне ставлення 
до тварин» 

м. Київ протягом року Національний еколого-
натуралістичний центр 

58. конкурс «Новорічна композиція» м. Київ протягом року Національний еколого-
натуралістичний центр 

59. конкурс-огляд «Географічний майданчик в дії» регіони    протягом року  Національний еколого-
натуралістичний центр  

60. моніторинг стану оточуючого середовища 
«Globe»; 

регіони    протягом року Національний еколого-
натуралістичний центр  

61. конкурс-огляд «Галерея кімнатних рослин» 
(внутрішнє озеленення) 

регіони    протягом року Національний еколого-
натуралістичний центр 

62. екологічний конкурс  «Вчимося за повідувати» регіони    протягом року Національний еколого-
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№ 
п/п 

Назва заходу Місце  
проведення 

Терміни  
проведення 

Відповідальні за проведення 

натуралістичний  центр  
63. 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-
Франківська, Чернівецька, Одеська області) 

регіони    протягом року Національний еколого-
натуралістичний  центр  

64. Всеукраїнський еколого-натуралістичний похід 
«Біощит» регіони    протягом року Національний еколого-

натуралістичний  центр  
65. Всеукраїнський проект Національного еколого-

натуралістичного центру та Національної академії 
наук України «Урбанізоване довкілля» 

регіони    протягом року Національний еколого-
натуралістичний  центр  

67. Національний тур Європейського дитячого 
екологічного конкурсу (Вроцлав, Польща) 

Польща 
 

протягом року 
 

Національний еколого-
натуралістичний  центр 

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

Швейцарія 
 

протягом року 
 

Національний еколого-
натуралістичний  центр 

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

м. Київ 
 

протягом року 
 

Національний еколого-
натуралістичний  центр 

70. День юного натураліста в Україні м. Київ 
 

вересень 
 

Національний еколого-
натуралістичний  центр 

71. Фестиваль «Україна – сад» регіони    жовтень Національний еколого-
натуралістичний  центр 

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

   Національний еколого-
натуралістичний центр 
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№ 
п/п 

Назва заходу Місце  
проведення 

Терміни  
проведення 

Відповідальні за проведення 

72. Всеукраїнська школа передового юннатівського 
досвіду: 
І- ІІІ зміни Всеукраїнського табору «Юннат»  

м. Київ грудень-січень Національний еколого-
натуралістичний центр 

73. Всеукраїнський оздоровчий табір праці та 
відпочинку у таборі «Юннат»:  
І-ІІІ зміни Всеукраїнського табору «Юннат»  

м. Київ червень - липень Національний еколого-
натуралістичний центр 

ІХ Виїзні форми навчання:    
74. Експедиція до Канівського природного 

заповідника Черкаська область  липень-серпень Національний еколого-
натуралістичний центр  

75. Дитячий оздоровчий центр  «Ласпі» м. Севастополь червень-серпень  Національний еколого-
натуралістичний центр 

76. Всеукраїнський екологічний  наметовий табір 
«Ойкос» на базі Карпатського біосферного 
заповідника  Закарпаття червень-серпень  

Національний еколого-
натуралістичний центр 

 
 

 


