
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

м. Київ

 06.04.2014                      № 400 

Про затвердження Плану всеукраїнських 
і міжнародних організаційно-масових
заходів з дітьми та учнівською молоддю 
на ІІ півріччі 2015 року за основними 
напрямами позашкільної освіти

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  організаційно-масових
заходів  з  дітьми  та  учнівською  молоддю  на  червень-грудень  2015  року  за
основними напрямами позашкільної освіти (далі – План), що додається.

2.  Директорам  (начальникам)  департаментів,  управлінь  освіти  і  науки
обласних та Київської міської державних адміністрацій:

2.1.  Довести  План  до  керівників  позашкільних,  загальноосвітніх  та
професійно-технічних навчальних закладів для його врахування при плануванні
роботи цих закладів на червень – грудень 2015 року.

2.2.  Сприяти  участі  дітей  та  учнівської  молоді  у  всеукраїнських   та
міжнародних заходах.

3. Департаменту професійно-технічної освіти (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 



(Шкура Г.  А.),  Українському  державному  центру  туризму  і  краєзнавства
учнівської  молоді  (Савченко  Н.  В.)  забезпечити  організаційно-методичний
супровід  всеукраїнських,  регіональних  і  міжнародних  заходів  відповідно  до
напрямів позашкільної освіти.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра                                                                  Павло Полянськи
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Додаток  
до наказу Міністерства 
освіти і науки
від 14.08.2014№ 936

План
всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів 

з дітьми та учнівською молоддю 
на ІІ півріччя 2015 року 

за основними напрямами позашкільної освіти

№
з/п

Назва заходу Місце проведення Строки
проведення

Відповідальні
за проведення

Заходи з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти
Всеукраїнські експедиційно-польові збори 
команд:
юних ботаніків;
юних зоологів;
юних екологів

Закарпатська обл.
Кіровоградська обл.

Львівська обл.

червень
Національний еколого-

натуралістичний центр учнівської
молоді,

Закарпатський обласний еколого-
натуралістичний центр,

Кіровоградський обласний
еколого-натуралістичний центр,
Львівський обласний еколого-

натуралістичний центр
 Літні практики:
на базі табору «Юннат»;
на території Карпатського біосферного 
заповідник «Ойкос»;
на території заказника «Коса Пересип»;

м. Київ
Закарпатська обл.

Запорізька обл.

липень-серпень
червень-серпень

червня-серпня

Національний еколого-
натуралістичний центр учнівської

молоді,
Закарпатський обласний еколого-

натуралістичний центр
Запорізький обласний еколого-

натуралістичний центр



Продовження додатка 1

Збір трудових аграрних об’єднань 
загальноосвітніх і позашкільних навчальних 
закладів на базі табору "Юннат"

м. Київ
червень

Національний еколого-
натуралістичний центр учнівської

молоді
Зліт юних натуралістів України м. Київ вересень Національний еколого-

натуралістичний центр учнівської
молоді

Всеукраїнський конкурс з флористики та 
фітодизайну 

м. Київ вересень Національний еколого-
натуралістичний центр учнівської

молоді
Еколого-мистецький пленер з лозоплетіння 
«Діалог з природою»

м. Київ вересень Національний еколого-
натуралістичний центр учнівської

молоді
1. Всеукраїнський зліт учнівських лісництв 

загальноосвітніх і позашкільних навчальних 
закладів

Хмельницька обл. вересень Національний еколого-
натуралістичний центр учнівської

молоді
2. Всеукраїнський зліт учнівських виробничих 

бригад, трудових аграрних об’єднань 
загальноосвітніх і позашкільних навчальних 
закладів

Одеська обл. вересень-жовтень Національний еколого-
натуралістичний центр учнівської

молоді

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

молоді
4. Всеукраїнський біологічний форум 

учнівської та студентської молоді «Дотик 
природи»

м. Київ жовтень Національний еколого-
натуралістичний центр учнівської

молоді
5. Природнича школа учнівської молоді м. Київ листопад Національний еколого-

натуралістичний центр учнівської
молоді
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Продовження додатка 1

6. Всеукраїнські заочні екологічні, 
природоохоронні акції, конкурси: 
«День натураліста»;
«Парки - легені міст і сіл»;
«Зоологічна галерея»;
Навчально-дослідних земельних ділянок;
«Новорічна композиція»; 
«Український сувенір»;
«Галерея кімнатних рослин»;
«День Землі», «День Довкілля», «До чистих 
джерел», «Ліси для нащадків», «Птах року», 
«Годівничка», «День зустрічі птахів»; 
«Біощит»
«Плекаємо сад», «Дослідницький марафон», 
«Парад квітів біля школи», «Кролик», 
«Юннатівський зеленбуд»; «Вчимося 
заповідувати»

Регіони,
м. Київ

протягом року Національний еколого-
натуралістичний центр учнівської

молоді
Міністерство агрополітики

України
Мінекології України
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Продовження додатка 1

Участь у міжнародних заходах 
7. Міжнародна олімпіада «Genius Olympiade-

2015»
США

(м. Освіго, штат Нью-
Йорк, США)

червень Terra Science and Education
foundation,

Національний еколого-
натуралістичний центр учнівської

молоді
8. Міжнародний конкурс «INESPO-2015» Королівство

Нідерланди
(м. Амстердам)

червень The Cosmicus Foundation INESPO
Duurzaam Door,

The Globe Program IVN NPOINT,
Національний еколого-

натуралістичний центр учнівської
молоді

9. Міжнародний художній конкурс "Календар 
GLOBE" (заочно)

м. Київ Протягом року Національний еколого-
натуралістичний центр учнівської

молоді
Заходи з дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти

16. Всеукраїнські літні школи:
мистецтвознавства 
математична 
природничих наук 
інженерії 
астрономічна 
біотехнологій рослин

м. Київ

Черкаська обл.

червень-липень

серпень

Національний центр
«Мала академія наук України»

17. Літературний конкурс «Розкрилля душі» 
м. Київ вересень

Національний центр
«Мала академія наук України»

18. Всеукраїнські наукові профільні школи Малої 
академії наук України

м. Київ жовтень-листопад
Національний центр 

«Мала академія наук України»
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Продовження додатка 1

19. Всеукраїнський  урочистий  збір  переможців
Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  з
навчальних  предметів  і  Всеукраїнського
конкурсу-захисту  науково-дослідницьких  робіт
учнів-членів  Малої  академії  наук  України  у
2015 році для вручення стипендій Президента
України

м. Київ жовтень
Національний центр

«Мала академія наук України»

20. VI Всеукраїнська  науково-технічна  виставка-
конкурс  молодіжних  інноваційних  проектів
«Майбутнє України»

м. Київ листопад
Національний центр

 «Мала академія наук України»

21. VI Всеукраїнський Інтернет-турнір із 
природничих дисциплін

м. Київ жовтень-грудень
Національний центр

«Мала академія наук України»
22. Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН 

– Юніор Ерудит» 
м. Київ листопад-грудень

Національний центр
«Мала академія наук України»

23. Всеукраїнський науково-освітній проект Малої 
академії наук України «Відкрита освітня 
лабораторія»

регіони протягом року
Національний центр

«Мала академія наук України»

24. Тренінгові  заняття  для  учнів-членів  МАН
«Всеукраїнська  мобільна  студія  популярної
науки та техніки»  

регіони ,
за окремим графіком

протягом року 
Національний центр

«Мала академія наук України»

Участь у міжнародних заходах

25. IV Наукова школа з фізики для школярів на базі
Європейської організації ядерних досліджень 
(CERN)

ЦЕРН,
Швейцарія липень-серпень

Національний центр
«Мала академія наук України» 

26. III Наукова школа з біохімії для школярів на 
базі Експериментальної лабораторії для молоді 
XLAB

м. Геттінген,
Німеччина вересень-жовтень

Національний центр
«Мала академія наук України» 
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Продовження додатка 1

Участь у заходах, ініційованих іншими установами 

27. ІІ Всеукраїнська дитяча мистецька акція «Мій 
Шевченко»

м. Київ вересень

Національний центр
«Мала академія наук України»

Національний музей Тараса
Шевченка

28. Всеукраїнська школа-семінар в рамках 
Міжнародної конференції «Спектроскопія 
молекул і кристалів» Закарпатська область вересень

Національний центр
«Мала академія наук України»

Київський національний
університет імені Тараса

Шевченка
29. Всеукраїнська школа-семінар «Сучасні 

матеріали та технології» в рамках Міжнародної
конференції «HighMatTech»

м. Київ жовтень

Національний центр
«Мала академія наук України»
Національний технічний університет

України «КПІ»
30. Всеукраїнський фестиваль інноваційних 

проектів «Sikorsky Challenge 2015»
м. Київ жовтень

Національний центр
«Мала академія наук України»
Національний технічний університет

України «КПІ»

Заходи з науково-технічного напряму позашкільної освіти

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

Дніпропетровська
обл.

червень

Український державний центр
позашкільної освіти

Дніпропетровський обласний
центр науково-технічної творчості

та інформаційних технологій
учнівської молоді
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Продовження додатка 1

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

Чернігівська обл.
червень-липень

Український державний центр
позашкільної освіти

Чернігівський обласний центр
науково-технічної творчості

учнівської молоді
33. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської 

молоді з судномодельного спорту
(«М»- швидкісні радіокеровані),
(«NS» - моделі до 600мм)

м. Київ
червень - липень Український державний центр

позашкільної освіти

34. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської 
молоді з судномодельного спорту («S» - 
радіокеровані яхти) м. Черкаси червень - липень

Український державний центр
позашкільної освіти

Центр дитячої та юнацької
творчості

м. Черкаси
35. Всеукраїнські змагання учнівської молоді з 

авіамодельного спорту (кордові моделі)
м. Київ червень - липень

Український державний центр
позашкільної освіти

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

м. Одеса серпень

Український державний центр
позашкільної освіти

Одеський обласний гуманітарний центр
позашкільної освіти і виховання

37. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з 
радіозв’язку на коротких хвилях та зі швидкісної 
радіотелеграфії

Херсонська обл. серпень

Український державний центр
позашкільної освіти

Херсонський обласний центр науково-
технічної творчості учнівської молоді 

38. Всеукраїнські змагання учнівської молоді з 
авіамодельного спорту (радіокеровані моделі) Житомирська обл.

м. Малин
вересень
-жовтень

Український державний центр
позашкільної освіти

Малинський міський центр
науково-технічної творчості
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Продовження додатка 1

39. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської 
молоді з судномодельного спорту (морській 
бій, «NS»)

м. Скадовськ
серпень -
вересень

Український державний центр
позашкільної освіти

40. Кубок України з картингу
м. Кам янець-
Подільський,

Хмельницька обл..
серпень-вересень

Український державний центр
позашкільної освіти

Хмельницький обласний  центр
науково-технічної творчості учнівської

молоді
41. Відкриті змагання на Кубок Українського державного 

центру позашкільної освіти:
з радіокерованих автомоделей (позашляховики);
трасових автомоделей (молодші  школярі)

м. Київ

м. Львів

вересень-жовтень

червень

Український державний центр
позашкільної освіти

Львівський обласний центр науково-
технічної творчості учнівської молоді

42. Всеукраїнські змагання учнівської молоді з 
авіамодельного спорту (повітряний бій)

Закарпатська обл.
м. Київ вересень

Український державний центр
позашкільної освіти

Закарпатський обласний центр
науково-технічної творчості

учнівської молоді
Львівський обласний центр науково-
технічної творчості учнівської молоді

43. Відкриті змагання з кордових автомоделей

м. Миколаїв вересень-жовтень

Український державний центр
позашкільної освіти

Миколаївський обласний центр
науково-технічної творчості учнівської

молоді
44. Відкриті змагання  з кордових автомоделей  (у 

приміщенні, молодші школярі) м. Стрий
Львівська область

листопад-грудень

Український державний центр
позашкільної освіти

Львівський обласний центр науково-
технічної творчості учнівської молоді
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Участь у міжнародних заходах

45. Чемпіонат світу серед моделей секції "S"

м. Черкаси травень - червень

Український державний центр
позашкільної освіти

Федерація судномоделізму і
судномодельного спорту України,

Всесвітня організація
судномодельного спорту NAVIGA

46. Чемпіонат світу серед моделей секції "М"

Республіка Польща серпень

Український державний центр
позашкільної освіти

Всесвітня організація
судномодельного спорту NAVIGA

47. Чемпіонат світу серед моделей секції "NS"

Угорщина червень-липень

Український державний центр
позашкільної освіти

Всесвітня організація
судномодельного спорту NAVIGA

48. Чемпіонати Європи з авіамодельного спорту
Румунія

червень

Український державний центр
позашкільної освіти

Федерація авіаційних видів
спорту

49. Чемпіонат Европи з ракетомодельного спорту

Львівська обл. серпень

Український державний центр
позашкільної освіти

Федерація ракетомодельного
спорту України
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Заходи з художньо-естетичного напряму позашкільної освіти

Всеукраїнські заходи у рамках Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси»

50. Всеукраїнський відкритий дитячо-юнацький фестиваль 
– майстерня авторської (бардівської) пісні  «Сонячний 
зайчик»
(Тематика  «Патріотична  пісня»).

м. Запоріжжя жовтень

Український державний центр
позашкільної освіти

Запорізький міський палац дитячої та
юнацької творчості

51. Всеукраїнський фестиваль-конкурс ігрових 
програм «Адреса дитинства – Гра»

м. Запоріжжя жовтень

Український державний центр
позашкільної освіти

Центр дитячої та юнацької творчості
Шевченківського району Запорізької

міської ради
52. Відкритий фестиваль історичної реконструкції 

м. Київ жовтень
Український державний центр

позашкільної освіти

53. Всеукраїнський конкурс  юних гумористів 
«Посміхнемось щиро Вишні!»

м. Полтава листопад

Український державний центр
позашкільної освіти,

Полтавський обласний центр
естетичного виховання учнівської

молоді
54. Всеукраїнський конкурс робіт юних фотоаматорів «Моя

Україно!» (заочний)
м. Київ листопад

Український державний центр
позашкільної освіти

55. Всеукраїнський  конкурс декоративно-ужиткового та 
прикладного мистецтва «Творчі скарби України»

м. Івано-Франківськ листопад-грудень

Український державний центр
позашкільної освіти

Івано-Франківський обласний
державний центр науково-технічної

творчості учнівської молоді 
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Участь у заходах, ініційованих недержавними організаціями

56. Всеукраїнський конкурс творчості дітей та учнівської 
молоді «За нашу свободу»

м. Київ квітень-серпень

Громадська спілка «Вища
координаційна рада з питань ветеранів

та учасників антитерористичної
операції»

Державна служба України з питань
ветеранів та учасників

антитерористичної операції 
Національна спілка письменників

України
Товариство «Знання» України 
Університет сучасних знань

Український державний центр 
позашкільної освіти

57. Дитячо-юнацький фестиваль мистецтв «Сурми 
звитяги»

м. Львів вересень-грудень

Громадська організація «Сурми
звитяги»

Український державний центр 
позашкільної освіти

Заходи з туристсько-краєзнавчого напряму  позашкільної освіти
58. Всеукраїнський збір переможців Чемпіонату України зі

спортивних туристських походів серед учнівської  та
студентської молоді  

Закарпатська  область,
м. Київ

 червень-серпень Український державний центр
туризму і краєзнавства учнівської

молоді
59. Всеукраїнський збір переможців (лауреатів) туристсько-

краєзнавчих експедицій,:«Мій рідний край», «Історія
міст і сіл  України», «Моя Батьківщина  - Україна»

Закарпатська  область,  червень-серпень Український державний центр
туризму і краєзнавства учнівської

молоді
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60. 44-й Чемпіонат України серед  юніорів з пішохідного
туризму

Закарпатська область липень Український державний центр
туризму і краєзнавства учнівської

молоді
61. 4-й Чемпіонат України серед юніорів з велосипедного

туризму
 Закарпатська  область липень Український державний центр

туризму і краєзнавства учнівської
молоді

62. Х  Всеукраїнський зліт юних туристів-краєзнавців Закарпатська область липень - серпень Український державний центр
туризму і краєзнавства учнівської

молоді
63. Всеукраїнський  (III)  етап  Всеукраїнської

дитячо-юнацької  військово-патріотичної   гри
«Сокіл» («Джура»)  

Чернігівська, 
Сумська

Полтавська 
Обл..

серпень Український державний центр
туризму і краєзнавства учнівської

молоді  в партнерстві
громадськими організаціями

64. III Чемпіонат України серед юніорів з гірського
туризму

Житомирська
 область

серпень - вересень Український державний центр
туризму і краєзнавства учнівської

молоді
65. Чемпіонат  України  серед  вихованців

позашкільних  навчальних  закладів  зі
спортивного орієнтування

Львівська область серпень Український державний центр
туризму і краєзнавства учнівської

молоді
66. Всеукраїнська школа в природі для юних геологів Закарпатська область серпень Український державний центр

туризму і краєзнавства учнівської
молоді

67. Всеукраїнська  експедиція  учнівської  та
студентської  молоді  «Моя  Батьківщина   -
Україна»

регіони протягом року Український державний центр туризму і
краєзнавства учнівської молоді

68. Конкурс  на  кращий  спортивний  туристський
похід  серед учнівської  та  студентської  молоді
(заочний) 

 регіони протягом року Український державний центр туризму і
краєзнавства учнівської молоді
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9. Всеукраїнський конкурс на кращу туристсько-
краєзнавчу  експедицію  з  активним  способом
пересування «Мій рідний край»

 регіони протягом року Український державний центр туризму і
краєзнавства учнівської молоді

70. VI Всеукраїнська  краєзнавча конференція учнівської
молоді «Мій рідний край, моя земля очима сучасників» 

м. Миколаїв жовтень-листопад Миколаївський  обласний центр
туризму, краєзнавства та

екскурсій учнівської молоді  
Участь у заходах, ініційованих недержавними організаціями

71. Всеукраїнські змагання з пішохідного мандрівництва 
„Осінній рейд”

Львівська область вересень Національна скаутська організація
України «Пласт»
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Додаток 2 
до наказу Міністерства 
освіти і науки
від                            № 

Регіональні організаційно-масові заходи, 
з дітьми та учнівською молоддю  

які проводяться департаментами (управліннями) освіти 

Назва заходу Місце проведення Строки
проведення

Організатори

1. Відкритий фестиваль дитячої художньої творчості
«Єдина родина» Херсонська обл. червень

Миколаївський 
обласний будинок художньої творчості

2. Відкритий фестиваль дитячих театральних 
колективів та майстрів художнього слова «Світ 
надії – Дивосвіт!»

Херсонська обл. червень Херсонський Таврійський ліцей мистецтв

3. Відкритий Чемпіонат Закарпатської області з пішохідного
туризму   серед юнаків „ЄвроКарпати-2015”

Закарпатська  область червень Закарпатський  центр  туризму,
краєзнавства, екскурсій і спорту

учнівської молоді
4. Відкриті змагання з пішохідного туризму 

„Стежками  героїв”
Івано-Франківська та

Львівська області
червень Національна скаутська організація

України «Пласт» 
5. Відкритий фестиваль хореографічного мистецтва 

«Магія танцю»
Херсонська обл. червень-липень

Херсонський Таврійський ліцей мистецтв

6. Школа юних археологів в природі Закарпатська область червень - серпень Закарпатський  центр  туризму,
краєзнавства, екскурсій і спорту

учнівської молоді
7. Відкритий фестиваль музичного мистецтва «На 

крилах гармонії»
Херсонська обл. липень Херсонський Таврійський ліцей мистецтв
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8. Відкритий фестиваль дитячого кіно та телебачення 
«Веселка»  та Всеукраїнський відкритий конкурс  юних  
фотоаматорів «Ми – діти України»

Полтавська область
м. Кременчук

серпень
Полтавський обласний центр науково-
технічної  творчості учнівської молоді,

Кременчуцький міський центр позашкільної
освіти

9. Колоквіум «Космос. Людина. Духовність»
Закарпатська обл. вересень-жовтень

Закарпатський обласний центр
науково-технічної творчості

учнівської молоді
10. Відкритий фестиваль – конкурс дитячої та юнацької 

хореографії «Падіюн-Євро-Данс»
м. Ужгород вересень-жовтень Закарпатський  обласний палац дитячої та

юнацької творчості «Падіюн»
11. Відкриті змагання Тернопільської області серед юнаків та

юніорів  зі  спелеотуризму  «Кубок  пам’яті
В. О. Радзієвського» 

Тернопільська  область вересень Тернопільський  обласний комунальний
центр туризму, краєзнавства та
екскурсій учнівської молоді  

12. Відкриті змагання зі спортивного туризму серед юніорів
«Волинь»

Волинська область вересень Центр туризму, спорту та екскурсій
Управління освіти і науки Волинської

облдержадміністрації  
13. Відкриті змагання  Вінницької області серед  юніорів з

пішохідного туризму «Сабарівська осінь»  
Вінницька область жовтень Вінницький  обласний  центр туризму,

спорту, краєзнавства та екскурсій
14. Відкритий Чемпіонат Закарпатської області серед  юніорів з

пішохідного туризму «Осінні старти – 2015»
Закарпатська область жовтень Закарпатський   центр  туризму,

краєзнавства, екскурсій і спорту
учнівської молоді
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