
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

м. Київ

27.12.2013    № 1842

Про затвердження  Плану 
всеукраїнських і міжнародних
заходів з дітьми та учнівською
молоддю на 2014 рік

         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 заходів з дітьми та
учнівською молоддю на 2014 рік (далі – План), щододається.

2.  Міністру освіти і  науки,  молоді  та  спорту Автономної  Республіки
Крим,  директорам  (начальникам)  управлінь,  департаментів  освіти  і  науки
обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

2.1.  Довести План до  керівників позашкільних,  загальноосвітніх  та
професійно-технічних  навчальних закладів  для  його врахування  при
плануванні роботи цих закладів на 2014рік.

2.2. Забезпечити участь дітей та учнівської молоді у всеукраїнських та
сприяти участі в міжнародних заходах.

3. Департаменту професійно-технічноїосвіти (Супрун В.В.) не пізніше
ніж за місяць інформувати листами обласні департаменти (управління) освіти
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
(Левіна  І.  Є.),  Українському  державному  центру  туризму  і  краєзнавства
учнівської молоді (Савченко Н. В.),  Міжнародний дитячий Центр-комплекс
«Золотий ключик» (Пермякова Н. П.):

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.)
не  пізніше  ніж  за  місяць  на  погодження  план  щодо  проведення
всеукраїнських і міжнародних заходів та до 10 січня 2015 року звіт про їх
виконання.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра Б. М. Жебровський



Витяг з Додатоку 
до наказу Міністерства освіти і науки
від  27.12.2013  № 1842

План
всеукраїнських і міжнародних заходів з дітьми та учнівською молоддю

на 2014 рік
№
з/п

Назва заходу Місце проведення Строки
проведення

Відповідальні
за проведення, організатори та

співорганізатори

Заходи з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти

Всеукраїнські заходи, які проводяться  з метою визначення рівня практичної підготовки вихованців позашкільних навчальних закладів:

1. Національний етап Балтійського науково-інженерного 
конкурсу, відбірковий етап Білоруської конференції 
учнів

м. Київ січень Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді

2. Національні етапи Міжнародних конкурсів (олімпіад):
 «I-SWEEP 2014»;
«IntelЕко Україна» ;
«INFOMATRIX – 2014»;
«Genius Olympiade-2014»;
«INEPOEuroasia»; «INESPO-2014»; 
 «Енергія і середовище – 2014»

м. Київ лютий-березень Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді

3. Всеукраїнський конкурс винахідницьких і 
раціоналізаторських проектів 
еколого-натуралістичного напряму (16-23 років)

м. Київ лютий-березень Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді

4. ІV Всеукраїнська виставка-звіт дитячої творчості 
«Країна юних майстрів»

м. Київ лютий-березень Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді

5. Всеукраїнський конкурс юних зоологів і тваринників м. Київ лютий-березень Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді



№
з/п

Назва заходу Місце проведення Строки
проведення

Відповідальні
за проведення, організатори та

співорганізатори
6. Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій 

«Екософт-2014»
м. Київ лютий-березень Національний еколого-натуралістичний

центр учнівської молоді

7. Національний етап Міжнародного турніру юних 
натуралістів

м. Київ березень Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді

8. Всеукраїнська відкрита  інтернет-олімпіада «Крок до 
знань» 

м. Київ лютий-травень Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді

9. Всеукраїнська очно-заочна біологічна школа м. Київ березень, 
листопад

Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді

10. ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер і
генетик»

м. Київ березень Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді

11. 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

12. Всеукраїнський юнацький фестиваль «В об’єктиві 
натураліста»

м. Севастополь квітень Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді

13. Всеукраїнський конкурс винахідницьких і 
раціоналізаторських проектів 
еколого-натуралістичного напряму (12-15 років)

м. Київ травень Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді

14. Всеукраїнський конкурс 
дослідницько-експериментальних робіт з 
природознавства «Юний дослідник» (9-11 років)

м. Київ травень Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді

15. Всеукраїнський конкурс «Земля – наш спільний дім» 
(учнівських колективів екологічної просвіти)

Вінницька обл. травень Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді

16. Всеукраїнський конкурс з квітникарства і 
ландшафтного дизайну «Квітуча Україна»

м. Київ травень Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді

17. Заходи з талановитою та обдарованою учнівською 
молоддю під час оздоровлення та відпочинку на базі 
Всеукраїнського профільного табору «Юннат»

м. Київ червень-липень ,
січень

Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді



№
з/п

Назва заходу Місце проведення Строки
проведення

Відповідальні
за проведення, організатори та

співорганізатори
18. Літні практики:

Всеукраїнський науково-природничий екологічний 
комплекс «Екологос»: 
-експедиція до Канівського природного заповідника;
-дитячий оздоровчий центр «Ласпі»;
-Карпатський біосферний заповідник «Ойкос»
-наметовий табір «Простір» (заказник «Степанівська 
коса»)

Черкаська обл.
м. Севастополь

Закарпатська обл.
Запорізька обл.

липень-серпень

Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді

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

м. Київ серпень Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді

20. Всеукраїнський пленер з лозоплетіння (за участю дітей
з ближнього та дальнього зарубіжжя)

м. Київ серпень Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді

21. Всеукраїнський конкурс з флористики та фітодизайну 
«Квіткові килими» 

м. Київ серпень-вересень Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді

22. Всеукраїнський зліт учнівських виробничих бригад, 
трудових аграрних об’єднань загальноосвітніх і 
позашкільних навчальних закладів

Рівненська обл. вересень Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді

23. Всеукраїнський зліт учнівських лісництв 
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів

Волинська обл. вересень Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді

24. Всеукраїнська акція «День натураліста» (заочно) регіони вересень Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді

25. Всеукраїнський фестиваль «Україна-сад» м. Київ жовтень Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді

26. Всеукраїнський біологічний форум учнівської та 
студентської молоді «Дотик природи»

м. Київ жовтень Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді

27. Всеукраїнський фестиваль «Українська паляниця» м. Київ жовтень Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді



№
з/п

Назва заходу Місце проведення Строки
проведення

Відповідальні
за проведення, організатори та

співорганізатори
28. Зліт юних екологів України АР Крим,

МДЦ «Артек»
жовтень-листопад Національний еколого-натуралістичний

центр учнівської молоді
Міністерство соціальної політики України

29. Всеукраїнські конкурси «Новорічна композиція», 
«Український сувенір» (заочно)

м. Київ грудень-січень Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді

30. Всеукраїнський конкурс «Зоологічна галерея» (заочно) м. Київ грудень Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді

31. Всеукраїнський конкурс «Парки - легені міст і сіл» 
(заочно)

м. Київ грудень Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді

32. Конкурс - огляд внутрішнього озеленення приміщень 
навчальних закладів «Галерея кімнатних рослин» 
(заочно)

м. Київ протягом року Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді

Заходи, ініційовані  іншими центральними органами виконавчої влади, громадськими організаціями, фондами та проводяться 
за сприяння Міністерства освіти і науки України:

33. Природоохоронні акції : «День Землі», «День 
Довкілля», «До чистих джерел», «Ліси для нащадків», 
«Птах року», «Годівничка», «День зустрічі птахів» 
(заочно)

м. Київ протягом року Мінекології 
Національний еколого-натуралістичний

центр учнівської молоді

34. Трудові акції: «Плекаємо сад», «Дослідницький 
марафон», «Парад квітів біля школи», «Кролик», 
«Юннатівський зеленбуд» (заочно)

м. Київ протягом року Мінагропром 
Національний еколого-натуралістичний

центр учнівської молоді

35. Всеукраїнський еколого-натуралістичний похід 
«Біощит» (заочно)

м. Київ протягом року Мінекології 
Національний еколого-натуралістичний

центр учнівської молоді

36. Екологічний конкурс «Вчимося заповідувати» (заочно) м. Київ протягом року Мінекології
 Національний еколого-натуралістичний

центр учнівської молоді



№
з/п

Назва заходу Місце проведення Строки
проведення

Відповідальні
за проведення, організатори та

співорганізатори
37. Всеукраїнський конкурс «Мій рідний край – моя 

земля» (заочно)
м. Київ протягом року Мінекології 

Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді

38. Всеукраїнський конкурс «ЕКОклас» м. Київ протягом року Група «Фокстрот»
Національний еколого-натуралістичний

центр учнівської молоді
Міжнародні заходи, в яких беруть участь переможці національних етапів конкурсів, фестивалів, змагань:  

39. Міжнародний екологічний конкурс «Світ пташиної 
істини»

Польща
м. Вроцлав

січень-квітень Департамент охорони здоров'я м. Вроцлава
 Вроцлавський Муніципалітет Соціальних

Питань 
Вроцлавський Природничий Університет

Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді

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

лютий Санкт-Петербурзький державний університет,
Національний еколого-натуралістичний

центр учнівської молоді
41. Міжнародний конкурс молодіжних проектів з 

енергоефективності «Енергія і середовище – 
2014»(заочно)

Норвегія березень-квітень Норвезька спілка охорони природи і 
INFORSE Europe 

Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді

42. Міжнародний турнір юних натуралістів Росія
(м. Москва)

квітень Московський державний університет ім. М.В.
Ломоносова, 

Московський фізико-технічний інститут,
Московський державний технічний університет

ім. М.Е. Баумана, Національний дослідний
ядерний університет «Московський

інженерно-фізичний інститут» 
Національний еколого-натуралістичний

центр учнівської молоді



№
з/п

Назва заходу Місце проведення Строки
проведення

Відповідальні
за проведення, організатори та

співорганізатори
43. Міжнародна олімпіада екологічних проектів 

«INEPOEuroasia» (м. Баку)
Азейбарджан

(м. Баку)
квітень CAG EDUCATION COMPANY

Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді

44. Білоруська конференція учнів Білорусь
(м. Мінськ)

квітень Міністерство освіти Республіки Білорусь,
Білоруський державний університет,
Мінський державний обласний ліцей,

Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді

45. Міжнародний екологічний форум «Зелена планета» Росія квітень Всеросійський громадський екологічний
рух «Зелена планета»,

Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді

46. Фестиваль молодих вчених E(x)plory Польща
(м. Гдиня)

квітень Компанія INTEL в Польщі,
Національний еколого-натуралістичний

центр учнівської молоді
47. Міжнародний конкурс «INFOMATRIX – 2014» Румунія

(м. Бухарест)
травень Lumina Educational Institution 

Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді

48. Міжнародний конкурс науково-технічної творчості 
школярів «Intel ISEF 2014»

США
(м. Лос-Анджелес)

травень Society for Science & the Public)
Національний еколого-натуралістичний

центр учнівської молоді

49. Міжнародний конкурс «I-SWEEP 2014» США
(м. Х’юстон 
(штат Техас)

травень Cosmos Foundation 
Національний еколого-натуралістичний

центр учнівської молоді
50. Міжнародна олімпіада «Genius Olympiade-2014» США

(м. Освіго, штат
Нью-Йорк, США)

червень Terra Science and Education foundation
Національний еколого-натуралістичний

центр учнівської молоді



№
з/п

Назва заходу Місце проведення Строки
проведення

Відповідальні
за проведення, організатори та

співорганізатори
51. Міжнародний конкурс «INESPO-2014» Нідерланди червень The Cosmicus Foundation  INESPO

DuurzaamDoor,
The GLOBE Program 

IVN NPOINT,
Національний еколого-натуралістичний

центр учнівської молоді

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


