МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

_21_ __11_____ 2018 р.

№ _1292_

Про затвердження Плану всеукраїнських
і міжнародних організаційно-масових заходів
з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік
(за основними напрямами позашкільної освіти)
та Плану семінарів-практикумів для педагогічних
працівників закладів позашкільної освіти на 2019 рік
На виконання статті 8, частини 3 статті 10 Закону України «Про
позашкільну освіту», пунктів 8, 22, 23 Положення про заклад позашкільної
освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня
2001 р. № 433, з метою визначення рівня практичної підготовки вихованців
закладів позашкільної освіти, організації їх участі у всеукраїнських та
міжнародних заходах, виявлення та підтримки обдарованих і талановитих
дітей, а також вдосконалення професійних компетентностей працівників
закладів позашкільної освіти
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити План всеукраїнських і міжнародних організаційномасових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за основними
напрямами позашкільної освіти) та План семінарів-практикумів для
педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 2019 рік (далі Плани), що додаються.
2. Директорам департаментів, начальникам управлінь освіти і науки
обласних та Київської міської державних адміністрацій:
1) довести Плани, затверджені пунктом 1 цього наказу, до керівників
закладів позашкільної та загальної середньої освіти для їх врахування при
плануванні роботи цих закладів на 2019 рік;
2) сприяти участі здобувачів освіти та педагогічних працівників закладів
позашкільної освіти у заходах, зазначених у Планах.
3. Департаменту професійної освіти (Кучинський М. С.) не пізніше ніж
за місяць інформувати листами обласні, Київський міський департаменти
(управління) освіти і науки про уточнені строки, місце та програми
проведення заходів.

4. Національному центру «Мала академія наук України» (Лісовий О. В.),
Національному еколого-натуралістичному центру учнівської молоді
(Вербицький В. В.), Українському державному центру позашкільної освіти
(Шкура Г. А.), Українському державному центру національно-патріотичного
виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді (Неділько С. В.)
забезпечити
організаційно-методичний
супровід
всеукраїнських
і
міжнародних заходів, семінарів-практикумів педагогічних працівників
закладів позашкільної освіти відповідно до напрямів позашкільної освіти.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Хобзея П. К.

Міністр

Л. М. Гриневич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
від 21.11.2018 № 1292
План
всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю
на 2019 рік (за основними напрямами позашкільної освіти)
№

Назва заходу
з/п

Місце проведення

Строки
проведення
Еколого-натуралістичний напрям

Відповідальні
за проведення

Національний етап Міжнародного конкурсу науковотехнічної творчості школярів «Intel ISEF 2019» - «IntelЕко
Україна»
Всеукраїнський турнір юних хіміків

м. Київ

січень-лютий

Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді (далі - НЕНЦ)

м. Київ

січень

Всеукраїнський конкурс «Енергія і середовище»
«Збережемо клімат-збережемо Планету»
-студентська молодь 18-23 років;
-учнівська молодь 12-18 років
Всеукраїнський конкурс винахідницьких і
раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного
напряму:
- учнівська молодь 16-23 років
- учнівська молодь 12-15 років

м. Київ

лютий

НЕНЦ,
Київський національний університет
ім. Шевченка, НТУУ «КПІ ім. Сікорського»,
Національний університет біорізноманіття і
природокористування України
НЕНЦ

60.

Всеукраїнський конкурс юних зоологів і тваринників

61.

Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій
«Екософт-2019»
Природнича школа учнівської молоді

56.

57.

58.

59.

62.

м. Київ

НЕНЦ

м. Київ

лютийберезень,
травень
лютий-березень

НЕНЦ

м. Київ

лютий-березень

НЕНЦ

м. Київ

березень,
жовтень

НЕНЦ

63.

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер і
генетик»

64.
65.

Всеукраїнський турнір юних натуралістів
Всеукраїнський конкурс «Земля – наш спільний дім»

66.

Всеукраїнський екологічна конкурс наукових проектів з
охорони довкілля «DreamEco»
Всеукраїнський конкурс дослідницько-експериментальних
робіт з природознавства «Юний дослідник»
Всеукраїнський ЕКО-HACKATON-2019 для учнівської
молоді

67.
68.

м. Київ

березень

м. Київ
Cумська обл.

березень
квітень-травень

м. Київ

квітень

НЕНЦ спільно з
Національний університет біоресурсів та
природокористування
НЕНЦ
НЕНЦ спільно з
Сумський обласний центр позашкільної
освіти та роботи з талановитою молоддю
НЕНЦ

м. Київ

квітень-травень

НЕНЦ

Херсонська обл.

травень

Миколаївська обл.

травень

НЕНЦ спільно з
Херсонський обласний центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді
НЕНЦ спільно з
Миколаївський обласний екологонатуралістичний центр учнівської молоді
НЕНЦ

69.

Всеукраїнський юнацький фестиваль «В об’єктиві
натураліста»

70.

73.

Всеукраїнський конкурс з квітникарства і ландшафтного
м. Київ
травень
дизайну «Квітуча Україна»
Участь переможців національного етапу в Міжнародному
США
травень
конкурсі науково-технічної творчості школярів «Intel ISEF
2019»
Участь переможців національного етапу в Міжнародному м.Бухарест, Румунія
травень
конкурсі комп’ютерних проектів «Infomatrix 2019»
Всеукраїнський фестиваль «Лірики природи»
м. Київ
квітень-травень

74.

Всеукраїнський конкурс «Світ дитячої вишиванки»

м. Київ

квітень-травень

НЕНЦ

75.

Всеукраїнський фестиваль «Ландшафтна весна»

м. Київ

квітень-травень

НЕНЦ

76.

Всеукраїнські експедиційно-польові збори команд юних
екологів і натуралістів:
- юних ботаніків;
- юних зоологів;
- юних екологів

червень
червень
червень

НЕНЦ спільно з Запорізький обласний центр
еколого-натуралістичний учнівської молоді,
Черкаський обласний центр роботи з
обдарованими дітьми, Сумський екологонатуралістичний центр учнівської молоді

71.

72.

Запорізька обл.
Черкаська обл.
Сумська обл.

НЕНЦ
НЕНЦ
НЕНЦ

77.

Заходи з талановитою та обдарованою учнівською молоддю
на базі Всеукраїнського профільного табору «Юннат»:
- збори лідерів Дитячого екологічного парламенту;
- зліт юних дослідників-природознавців;
- Всеукраїнський фестиваль патріотичних дій

м. Київ

78.

Всеукраїнські збори науково-природничого комплексу
«Екологос»

79.

85.

Всеукраїнський юннатівський природоохоронний рух
Черкаська обл.
червень
«Зелена естафета» природоохоронної роботи (шкільні
юнацькі секції)
Всеукраїнський конкурс з флористики та фітодизайну
м. Київ
вересень
Всеукраїнський зліт учнівських виробничих бригад,
Львівська обл.
вересень
трудових аграрних об’єднань загальноосвітніх і
позашкільних навчальних закладів
Всеукраїнський зліт учнівських лісництв загальноосвітніх і Чернігівська обл.
травень
позашкільних навчальних закладів
Форум юних екологів України
«Молода Гвардія», квітень-травень
Одеська обл.
Всеукраїнський форум учнівських трудових об’єднань
«Молода Гвардія»,
вересеньОдеська обл.
жовтень
Всеукраїнські GLOBE Ігри 2019
м. Київ
червень

86.

Всеукраїнський турнір «Юний бджоляр»

м. Київ

87.

Всеукраїнська виставка голубів та птиці

м. Київ

80.
81.

82.
83.
84.

Закарпатська обл.
Черкаська обл.
Запорізька обл.
Івано-Франківська
обл.
м. Київ

НЕНЦ
червеньсерпень
червеньсерпень
червеньсерпень
червеньсерпень

червеньсерпень
серпень

НЕНЦ спільно з
Закарпатський обласний екологонатуралістичний центр учнівської молоді,
Карпатський біосферний заповідник,
Національний природний парк «Синевір»,
Комунальний заклад «Черкаський обласний
центр роботи з обдарованими дітьми»,
Національний Черкаський університет
ім. Б. Хмельницького, Запорізький обласний
центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді, Івано-Франківський
обласний дитячий екологічний центр
НЕНЦ спільно з
Черкаський обласний центр роботи з
обдарованими дітьми
НЕНЦ
НЕНЦ спільно з
Львівський обласний дитячий екологічний
центр
НЕНЦ
НЕНЦ
НЕНЦ
НЕНЦ
НЕНЦ
НЕНЦ

88.

Всеукраїнський фестиваль «Україна-сад»

м. Київ

жовтень

НЕНЦ

89.

Всеукраїнський біологічний форум учнівської та
студентської молоді «Дотик природи»
Всеукраїнські заочні екологічні, природоохоронні акції,
конкурси (відповідно до плану роботи НЕНЦУМ)

м. Київ

жовтеньлистопад

НЕНЦ

90.

Директор департаменту професійної освіти

М. С. Кучинський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
від 21.11.2018 № 1292
План семінарів-практикумів
для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 2019 рік
№
н/н

17

18

19

20

21

22
23

Назва заходу

Терміни
Місце проведення
проведення
Еколого-натуралістичний напрям позашкільної освіти

Семінар-практикум для голів обласних методичних об’єднань
біологічного напряму

січень

Семінар для методисти завідуючих відділами екології «Освіта
квітень
для збалансованого розвитку»
Семінар-практикум для заступників директорів обласних травень
еколого-натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів:
«Формування ключових компетентностей вихованців творчих
учнівських об’єднань еколого-натуралістичного напряму
закладів позашкільної освіти»
Педагогічний практикум «Світ творчості» для директорів
квітень
обласних еколого-натуралістичних центрів (станцій юних
натуралістів) закладів
Семінар-нарада для директорів обласних екологонатуралістичних центрів (станцій юних натуралістів):
«Формування базових компетентностей особистості засобами
агробіологічної освіти»
Навчальний тренінг для координаторів програми Globe в
Україні
Навчальний семінар для керівників учнівських лісництв

м. Київ

м. Київ

Відповідальний

Національний екологонатуралістичний центр
учнівської молоді (далі НЕНЦ
НЕНЦ

м. Львів

НЕНЦ спільно з
Львівським обласним
еколого-натуралістичним
центром

м. Кропивницький

НЕНЦ,
Кіровоградським обласним
центром екологонатуралістичної творчості
учнівської молоді
НЕНЦ спільно з
Чернігівською обласною
станцією юних
натуралістів»
НЕНЦ

червень

м. Чернігів

травень

м. Київ.

квітень

м. Київ

НЕНЦ за підтримки
Національного університет
у біоресурсів і

24
25
26
27
28

Цикл навчальних екологічних тренінгів «Моніторинг стану
довкілля» для методистів відділів екології (4 сесії)
Цикл тренінгів по громадянській освіті за програмою «Я –
громадянин України» (відповідно до поданих заявок)
Цикл навчальних тренінгів педагогічних працівників творчих
учнівських об’єднань біологічного, хімічного профілю
Цикл навчальних семінарів-практикумів для заступників
директорів, методистів «Інноваційні технології для
позашкільної освіти»
Всеукраїнська школа методиста закладу позашкільної освіти
(методичне, садівниче, квітково-декоративне відділення)
Школа для тренерів із патріотичного виховання

жовтеньквітень
жовтеньтравень
жовтеньтравень
лютийтравень

м. Київ

природокористування
України
НЕНЦ

м. Київ

НЕНЦ

м. Київ

НЕНЦ

м. Київ

НЕНЦ спільно з ДНУ
«Інститут модернізації
змісту освіти»
НЕНЦ

квітень,
жовтень
квітень

м. Київ
м. Вінниця

Тренінг з національно-патріотичного виховання (школа
виховників) (відповідно до поданих заявок)
Авторські педагогічні студії з питань раннього розвитку та
раннього навчання дітей в закладах позашкільної освіти
еколого-натуралістичного профіля
Всеукраїнський семінар-практикум для завідувачів відділами
екології обласних закладів позашкільної освіти екологонатуралістичного профілю «Актуальні питання екологічної
освіти в системі позашкільної освіти еколого-натуралістичного
профілю у промислово навантажених регіонах України»
Навчальний семінар для директорів обласних екологонатуралістичних центрів (станцій юних натуралістів)
«Поліське коло»

квітень

м. Київ

НЕНЦ спільно з
Вінницькою обласною
станцією юних натуралістів
НЕНЦ

Протягом року

м. Київ

НЕНЦ

червень

м. Дніпро

Червеньлипень

м. Рівне, м. Луцьк,
Республіка Польща,
Республіка Білорусь

Профільні веб семінари з питань позашкільної екологонатуралістичної освіти (за окремим графіком)

Протягом року

НЕНЦ спільно з
Обласним екологонатуралістичним центром
дітей та учнівської молоді
Дніпропетровської ОДА
НЕНЦ спільно з
Волинським обласним
еколого-натуралістичним
центром, Республіканським
центром екології та
краєзнавства
(Республіка Білорусь)
НЕНЦ

29
30
31

32

33

34

Директор департаменту професійної освіти

м. Київ

М. С. Кучинський

