
 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  УКРАЇНИ 

Н А К А З  

м. Київ 

 27.01.2012                               № 74 

 
Про затвердження  Плану  
всеукраїнських і міжнародних   
заходів з дітьми та учнівською 
молоддю на 2012 рік 
 
         На виконання Закону України «Про позашкільну освіту», з метою пошуку 
і підтримки здібних, обдарованих, талановитих дітей та учнівської молоді,  для 
організації їх участі у всеукраїнських і міжнародних заходах, забезпечення 
змістовного дозвілля  
 
НАКАЗУЮ: 
 
     1. Затвердити План всеукраїнських і міжнародних заходів з дітьми  та 
учнівською молоддю на 2012 рік (далі - План), що додається. 
     2. Міністру освіти і науки, молоді та спорту 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 2012 рік. 
     2.2. Забезпечити участь дітей та учнівської молоді в міжнародних і 
всеукраїнських заходах. 
     3. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В.В.) не пізніше ніж 
за місяць інформувати обласні управління освіти і науки про уточнені терміни,  
місце та умови 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         
(Ткачук В.В.), Українському державному центру туризму і краєзнавства 
учнівської молоді (Савченко Н.В.): 



     4.1. Забезпечити організаційно-методичний супровід міжнародних і 
всеукраїнських заходів відповідно до напрямів позашкільної освіти.  
     4.2.  Подавати  відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав 
дитини (Середницька А. Д.) на погодження програми та умови проведення  
міжнародних і всеукраїнських заходів та до 10 січня 2013 року звіт про 
виконання. 
     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра  
Б. М. Жебровського. 
 
 
 
Міністр                                                                                               Д. В. Табачник



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ  Міністерства  освіти  і науки,   
молоді  та  спорту  України 
_27.01._2012    №_74__ 

 
План 

всеукраїнських  та  міжнародних заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2012 рік 
№ 
з/п 

Назва заходу Місце 
проведення 

Терміни 
проведення 

Відповідальні 
 за проведення 

Заходи  з  еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти 
 

              Всеукраїнські заходи: 
1. Всеукраїнський тиждень «Україна-Європа-Світ»: 

 - Всеукраїнський конкурс юних раціоналізаторів та 
винахідників «Евріка»; 
- Всеукраїнський конкурс наукових досягнень юних зоологів і 
тваринників «У світі юннатівських досліджень»; 

- XI Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій 
«Екософт-2012» 

м. Київ лютий-
березень 

Національний еколого-
натуралістичний центр 

учнівської молоді  
 

2. Національний тур Міжнародного конкурсу молодіжних 
проектів з енергоефективності «Енергія і середовище - 2012» 

м. Київ лютий Національний еколого-
натуралістичний центр 

учнівської молоді  
 



3. Всеукраїнський тиждень міжнародних ресурсних проектів: 
- Національній конкурс «Інтел ЕкоУкраїна» Міжнародного 
конкурсу «Intel ISEF- 2012» 
- Національний етап міжнародного конкурсу «I-SWEEP 2012» 
- Національний етап Міжнародного конкурсу «INFOMATRIX – 
2012» 
- Національний етап Міжнародної олімпіади «Genius 
Olympiade-2012» 
- Відбірковий етап Міжнародної олімпіади екологічних 
проектів «INEPO Euroasia» (м. Баку) 
- Відбірковий етап Міжнародної олімпіади екологічних 
проектів  INEРO ( м. Стамбул) 
- Відбірковий етап Балтійського науково-інженерного конкурсу 

-  Відбірковий етап Білоруської конференції учнів 

м. Київ лютий-
березень 

Національний еколого-
натуралістичний центр 

учнівської молоді  
 

4. Сесія Всеукраїнської очно-заочнї  біологічної  школи 
 

м. Київ березень, 
листопад 

Національний еколого-
натуралістичний центр 

учнівської молоді 
5.   Всеукраїнський Інститут біологічних стажувань м. Київ березень, 

листопад 
Національний еколого-
натуралістичний центр 

учнівської молоді  
6.  ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер» м. Київ березень Національний еколого-

натуралістичний центр 
учнівської молоді  

7. ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН України (відділення 
хімії та біології, екології та аграрних наук) 

м. Київ березень-
квітень 

Національний еколого-
натуралістичний центр 

учнівської молоді  
 

8. Міжрегіональна експедиція юннатів. Всеукраїнський збір 
учасників екологічних експедицій, походів, польових практик  

Донецька  
обл.,  

Заповідник 
 «Святі гори» 

квітень Національний еколого-
натуралістичний центр 

учнівської молоді  
 



9. Всеукраїнський конкурс експериментально-дослідницьких робіт 
із природознавства та біології (9-11 років) 
 

м. Київ травень Національний еколого-
натуралістичний центр 

учнівської молоді  
 

10. Всеукраїнський конкурс з квітництва і ландшафтного дизайну 
«Мальовнича країна – футбольна країна» 

м. Київ травень Національний еколого-
натуралістичний центр 

учнівської молоді  
 

11. Всеукраїнський юнацький фестиваль фото-, відео-, слайдоробіт 
«В об’єктиві натураліста» (фінальний етап) 

Закарпатська 
обл. 

травень Національний еколого-
натуралістичний центр 

учнівської молоді  
 

12. Конкурс науково-дослідницьких та винахідницьких проектів 
«Біологія, екологія, сільське господарство» (для учнів 7, 8, 9 
класів) 

м. Київ травень Національний еколого-
натуралістичний центр 

учнівської молоді  
 

13. Оздоровчі заходи з учнівською молоддю на базі 
Всеукраїнського табору «Юннат» 

м. Київ червень Національний еколого-
натуралістичний центр 

учнівської молоді  
 

14. Національна виставка голубів, декоративних птахів, свійських 
тварин, мешканців акваріумів та тераріумів 

м. Київ серпень Національний еколого-
натуралістичний центр 

учнівської молоді 
15. Перший всеукраїнський зліт трудових учнівських об’єднань 

України 
Київська обл. вересень Національний еколого-

натуралістичний центр 
учнівської молоді  

 
16. Всеукраїнський конкурс учнівських шкільних лісництв 

(фінальний етап) 
м. Івано-

Франківськ 
вересень Національний еколого-

натуралістичний центр 
учнівської молоді 

17. Всеукраїнських конкурс учнівських трудових аграрних 
об’єднань (фінальний етап) 

м. Луцьк вересень Національний еколого-
натуралістичний центр 

учнівської молоді 



18. Всеукраїнський конкурс екологічних колективів (агітбригад) м. Миргород 
Полтавська 

обл. 
квітень 

Національний еколого-
натуралістичний центр 

учнівської молоді  
 

19. Експедиція-практикум юних ботаніків  м. Кривий Ріг 
Криворізький 

ботанічний сад 
НАН України 

вересень Національний еколого-
натуралістичний центр 

учнівської молоді 

20. Всеукраїнська акція «День юного натураліста» м. Київ вересень Національний еколого-
натуралістичний центр 

учнівської молоді,  
21. Всеукраїнський фестиваль «Україна-сад» м. Київ жовтень Національний еколого-

натуралістичний центр 
учнівської молоді  

 
22. Всеукраїнський біологічний симпозіум учнівської та 

студентської молоді «Дотик природи» 
м. Київ жовтень Національний еколого-

натуралістичний центр 
учнівської молоді  

 
23. Конкурс-огляд  географічних майданчиків навчальних закладів 

«Географічний майданчик в дії» 
м. Київ протягом 

року 
Національний еколого-
натуралістичний центр 

учнівської молоді 
24. Моніторинг-дослідження  стану навколишнього середовища в 

рамках міжнародної  науково-освітньої програми «GLOBE» 
м. Київ протягом 

року 
Національний еколого-
натуралістичний центр 

учнівської молоді 
25. Конкурс-огляд внутрішнього озеленення приміщень навчальних 

закладів  «Галерея кімнатних рослин»  
м. Київ протягом року Національний еколого-

натуралістичний центр 
учнівської молоді 

26. Природоохоронні акції: «День Землі», «День Довкілля», «До 
чистих джерел», «Ліси для нащадків», «Птах року», 
«Годівничка» 

м. Київ протягом 
року 

Національний еколого-
натуралістичний центр 
учнівської молоді 

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

м. Київ протягом 
року 

Національний еколого-
натуралістичний центр 

учнівської молоді 



28. Всеукраїнський конкурс-огляд  на кращу навчально-дослідну 
земельну ділянку навчальних закладів  

м. Київ грудень Національний еколого-
натуралістичний центр 

учнівської молоді 
29. Всеукраїнська експедиція учнівської та студентської молоді  

«Моя Батьківщина - Україна» 
регіони протягом 

року 
Національний еколого-
натуралістичний центр 

учнівської молоді 
 Участь у міжнародних заходах:    

30. XVI Білоруська конференція учнів 
 

м. Мінськ 
Республіка 
Білорусь 

лютий Національний еколого-
натуралістичний центр 
учнівської молоді 

31. Балтійський науково-інженерний конкурс м. Санкт-
Петербург 
Російська 
Федерація 

лютий Національний еколого-
натуралістичний центр 

учнівської молоді 

 
 
 

32. VI Міжнародна олімпіада  з екологічних проектів «INEPO 
EUROASIA»  

м. Баку 
Азербайджанська 

Республіка 

квітень Національний еколого-
натуралістичний центр 

учнівської молоді 
33. Міжнародний конкурсу «Intel ISEF 2012» 

 
США травень Національний еколого-

натуралістичний центр 
учнівської молоді 

34. Міжнародний конкурс «I-SWEEP 2012» 
 

США травень Національний еколого-
натуралістичний центр 

учнівської молоді 
35. Міжнародна конференція координаторів  країн Європи та Азії 

міжнародної  науково-освітньої програми  стану навколишнього  
середовища «GLOBE» 

Нідерланди червень Національний еколого-
натуралістичний центр 

36. Міжнародний конкурс комп’ютерних проектів «INFOMATRIX 
– 2012» 
 

м. Бухарест 
Румунія 

травень Національний еколого-
натуралістичний центр 

учнівської молоді 
37. Міжнародна олімпіада «Genius Olympiade-2012» 

 
м. Нью-Йорк 

США 
червень Національний еколого-

натуралістичний центр 
учнівської молоді 



38. 20-та Міжнародна олімпіада з екологічних проектів  INEРO  
 

м. Стамбул 
Турецька 

Республіка 

червень Національний еколого-
натуралістичний центр 

учнівської молоді 
 

 

Начальник відділу позашкільної освіти,  
виховної роботи та захисту прав дитини                                                                                                          А. Середницька 
 
  


