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ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства освіти  

і науки України 

від 04.01.2018 № 12 

 

План 

всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю 

за основними напрямами позашкільної освіти на 2018 рік 

 
№ 

з/п 

Назва заходу Місце проведення Строки 

проведення 

Відповідальні 

за проведення 

 Еколого-натуралістичний напрям 

1. Національний етап  Міжнародного 

конкурсу науково-технічної творчості 

школярів «Intel ISEF 2018» «IntelЕко 

Україна» 

м. Київ січень-лютий Національний еколого-натуралістичний центр 

учнівської молоді (далі - НЕНЦ) 

2. Всеукраїнський турнір юних хіміків м. Київ січень НЕНЦ за сприяння 

Київського національного університету  

ім. Т. Г. Шевченка, 

НТУУ «КПІ ім. Сікорського», 

Національного університету біорізноманіття і 

природокористування України 

3. Всеукраїнський конкурс «Енергія і 

середовище» 

м. Київ лютий НЕНЦ за сприяння 

Громадської організації  

«Екологічний клуб «Еремурус»» 

4. Всеукраїнський конкурс винахідницьких і 

раціоналізаторських проектів еколого-

натуралістичного напряму 

м. Київ лютий-березень, 

травень 

НЕНЦ за сприяння 

ДП «Український інститут інтелектуальної 

власності» 
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5. Всеукраїнський конкурс юних зоологів і 

тваринників 

м. Київ лютий-березень НЕНЦ 

6. Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних 

технологій «Екософт-2018» 

м. Київ лютий-березень НЕНЦ 

7. Природнича школа учнівської молоді м. Київ березень, жовтень НЕНЦ 

8 ІІ етап Всеукраїнського конкурсу «Юний 

селекціонер і генетик» 

м. Київ березень НЕНЦ за сприяння 

Національного університету біоресурсів та 

природокористування України 

9 Всеукраїнський турнір юних натуралістів м. Київ березень НЕНЦ 

10. Всеукраїнський конкурс «Земля – наш 

спільний дім»  

Київська обл. квітень-травень НЕНЦ спільно з  

Комунальним закладом «Центр творчості дітей 

та юнацтва Київщини»  

11. Всеукраїнська екологічна олімпіада 

наукових проектів з охорони довкілля 

«DreamEco» 

м. Київ квітень НЕНЦ 

12. Форум юних екологів України «Молода Гвардія», 

Одеська обл. 

квітень-травень НЕНЦ спільно з  

Одеським гуманітарним центром позашкільної 

освіти та виховання 

13 Всеукраїнський фестиваль дитячої 

творчості з нагоди 100-річчя позашкільної 

освіти  

Волинська обл. травень НЕНЦ спільно з 

Управлінням освіти, науки і молоді Волинської 

облдержадміністрації, Волинським обласним 

еколого-натуралістичним центром 

14. Всеукраїнський конкурс дослідницько-

експериментальних робіт з природознавства 

«Юний дослідник» 

м. Київ травень НЕНЦ 

15. Всеукраїнський юнацький фестиваль  

«В об’єктиві натураліста»  

Херсонська обл. 

(Олешківські піски) 

травень НЕНЦ спільно з 

Херсонським обласним центром еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді 

16. Всеукраїнський конкурс з квітникарства і 

ландшафтного дизайну «Квітуча Україна» 

м. Київ травень НЕНЦ за сприяння 

Національного Ботанічного саду  

ім. М. М. Гришка НАН України 
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17. Участь переможців національного етапу в 

Міжнародному конкурсі науково-технічної 

творчості школярів «Intel ISEF 2018» 

 

США травень НЕНЦ 

18 Всеукраїнський фестиваль «Лірика 

природи» 

м. Київ травень НЕНЦ за сприяння 

Президентського фонду Леоніда Кучми 

«Україна» 

19. Всеукраїнські експедиційно-польові збори 

команд юних екологів і натуралістів: 

- юних ботаніків; 

 

- юних зоологів; 

 

- юних екологів 

 

 

Миколаївська обл. 

 

Харківська обл. 

 

Івано-Франківська 

обл. 

 

 

червень 

 

червень 

 

червень 

НЕНЦ спільно з  

Миколаївським обласним еколого-

натуралістичним центром учнівської молоді, 

Харківським обласним Палацом дитячої та 

юнацької творчості, 

Івано-Франківським еколого-натуралістичним 

центром учнівської молоді 

20. Всеукраїнський юннатівський природо-

охоронний рух «Зелена естафета» (ТОП) 

Черкаська обл. червень НЕНЦ спільно з  

Черкаським обласним центром роботи з 

обдарованими дітьми 

21. Всеукраїнські заходи на базі профільного 

табору «Юннат»: 

Збір лідерів Дитячого екологічного 

парламенту; 

Зліт юних дослідників-природознавців; 

Всеукраїнський фестиваль патріотичних дій 

 

м. Київ, 

Всеукраїнський 

профільний табір 

«Юннат» 

 

червень-серпень 

 

НЕНЦ 
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22. Всеукраїнські збори науково-природничого 

комплексу «Екологос»  

Закарпатська обл., 

 

Черкаська обл., 

 

Запорізька обл., 

 

Івано-Франківська 

обл., 

 

м. Київ 

червень-серпень НЕНЦ спільно з  

Закарпатським обласним еколого-

натуралістичним центром учнівської молоді, 

Карпатським біосферним заповідником, 

Національним природничим парком «Синевір»,  

Комунальним закладом «Черкаський обласний 

центр роботи з обдарованими дітьми», 

Національним Черкаським університетом 

ім. Б. Хмельницького 

Запорізьким обласним центром еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді, 

Івано-Франківським обласним дитячим 

екологічним центром 

23 Всеукраїнський конкурс з флористики та 

фітодизайну 

м. Київ вересень НЕНЦ спільно з   

Міжнародною Академією флористики  

Наталії Агеєвої 

24. Всеукраїнський зліт учнівських виробничих 

бригад, трудових аграрних об’єднань 

закладів загальної середньої і позашкільної 

освіти 

Тернопільська обл. вересень НЕНЦ спільно з  

Тернопільським обласним еколого-

натуралістичним центром 

25. Всеукраїнський зліт учнівських лісництв 

закладів загальної середньої і позашкільної 

освіти 

Сумська обл. вересень НЕНЦ спільно з  

Сумським обласним центром позашкільної 

освіти та роботи з талановитою молоддю 

26. Всеукраїнський форум учнівських трудових 

об’єднань 

«Молода Гвардія», 

Одеська обл. 

вересень-жовтень НЕНЦ спільно з 

Одеським гуманітарним центром позашкільної 

освіти та виховання 

27. Всеукраїнські GLOBE Ігри 2018 м. Київ червень НЕНЦ 

28. Всеукраїнський турнір «Юний бджоляр» м. Київ червень-липень НЕНЦ за сприяння 

Спілки пасічників України 

29. Всеукраїнська виставка голубів та птиці м. Київ серпень НЕНЦ 

30. Всеукраїнський фестиваль «Україна-сад» м. Київ жовтень НЕНЦ за сприяння 

Національного Ботанічного саду 

 ім. М.М. Гришка НАН України 
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31. Всеукраїнський біологічний форум 

учнівської та студентської молоді «Дотик 

природи» 

м. Київ жовтень-листопад НЕНЦ за сприяння 

Українського альянсу по боротьбі з підробками  

і піратством 

32. Всеукраїнські заочні екологічні, 

природоохоронні акції, конкурси 

Заочно  Протягом року  Відповідно до плану роботи НЕНЦ 

 

 

 

 


