
 

 
 

Міністерство освіти і науки України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ 

ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
 

04074. Київ, Вишгородська, 19 Тел. 430-02-60, 430-43-90 e-mail: nenc@nenc.gov.ua 
 

    «28» січня 2021 р.         № 19 

 

Директорам  обласних, районних, міських 

еколого-натуралістичних центрів 

(станцій юних натуралістів) 

 

 

З метою відзначення знаменних та пам’ятних дат в Україні в 2021-2022 рр., 

залучення до реалізації пріоритетних завдань Державної цільової соціальної програми 

«Молодь України» на 2021-2025 роки, Національний еколого-натуралістичний центр 

учнівської молоді пропонує закладам позашкільної освіти еколого-натуралістичного 

напряму долучитися до участі у заходах відповідно до пропозицій:  

 

Пропозиції до плану заходів з 

нагоди відзначення знаменних та пам’ятних дат  

 

Заходи до відзначення 30-ї  річниці святкування Дня Незалежності України 

у  2021 році: 
 

Заходи з талановитою та обдарованою молоддю Терміни проведення 

2021 р. 

Всеукраїнський марафон визначних здобутків юннатії за 

період незалежності «Труд і турботу – тобі Україно!» 

ІІ-ІІІ квартал 2021 року 

Всеукраїнський фестиваль «Україна – сад» та 
проведення З’їзду садівників України 

ІV квартал 2021 року 

Зліт юних лісівників України ІІ півріччя 2021 року 

Видання Атласу «Плоди юнната української селекції» ІV квартал 2021 року 

Всеукраїнський конкурс квітникарства і ландшафтного 

дизайну «Квітуча Україна»  

ІІ-ІІІ квартал 2021 року 

Пілотний проєкт: Всеукраїнський фестиваль «Лірики 

природи»  

ІІ квартал 2021 року 

Комунальний 

заклад Київської обласної ради 

«Центр творчості дітей та юнацтва 

Київщини» 

Всеукраїнський конкурс робіт юних фотоаматорів «Моя 

країна – Україна!» 

упродовж року 

Всеукраїнський фестиваль переможців дитячо-юнацької 

еколого-патріотичної гри «Паросток» 

упродовж року 

Всеукраїнські акції у зв’язку з проголошенням ООН 

2021 року Міжнародним роком овочів і фруктів: 

 - виставковий комплекс НЕНЦ овочів та фруктів 

упродовж року 

Видання тематичних номерів дитячого науково-

художнього журналу «Паросток» і газети «Юний 

упродовж року 
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натураліст» 

Розгортання «Музею юннатії в дії» упродовж року 

Всеукраїнська виставка традиційних хлібних виробів в 

Народному музеї хліба НЕНЦ 

 

упродовж року 

 

Заходи до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи  у  2021 році, відповідно 

до Указу Президента України (https://www.president.gov.ua/documents/5562020-

35921):  

 
Заходи з талановитою та обдарованою молоддю Терміни проведення 

2021 р. 

Всеукраїнська науково-практична конференція квітень 2021 р.  
 

 

Заходи з відзначення 300-річчя з Дня народження Григорія Сковороди у  2022 

році: 

 
Заходи з талановитою та обдарованою молоддю Терміни та місце 

проведення 
2022 р. 

Всеукраїнський фестиваль  «Україна  - сад». В рамках 

фестивалю планується закладання плодового саду «Сад 

божественних пісень» з нагоди відзначення 300-річчя з 

Дня народження Григорія Сковороди 

жовтень 2022 р.  
м. Харків, Комунальний 

заклад  «Харківський 
обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» 
 

Реалізація пріоритетних завдань Державної цільової соціальної програми 

«Молодь України» на 2021-2025 роки 

 

Підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі громадянських: 

 
Заходи з талановитою та обдарованою молоддю Терміни та місце 

проведення 2021-2025 рр. 

Всеукраїнський конкурс винахідницьких і 

раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного 

напряму: 

- студентська молодь 16-23 років 

- учнівська молодь 12-15 років 

березень 
м. Київ 

Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій 
«Екософт» 

березень 
м. Київ 

Пілотний проєкт: Всеукраїнський юннатівський 
природоохоронний рух «Зелена естафета» (шкільні 
юнацькі секції) 

червень 2021 рік 
Комунальний заклад 

«Черкаський обласний центр 

роботи 

з обдарованими дітьми 

Черкаської обласної ради» 

Всеукраїнський біологічний форум учнівської та 
студентської молоді «Дотик природи» 

листопад 
м. Київ 

Всеукраїнська еколого-патріотична гра «Паросток»  протягом року 
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Всеукраїнський заочний конкурс робіт юних 
фотоаматорів «Моя країна – Україна!» 

протягом року 
 

 

Підвищення рівня культури волонтерства серед молоді: 
 

Заходи з талановитою та обдарованою молоддю Терміни та місце 

проведення 2021-2025 рр. 

Всеукраїнський конкурс «Земля – наш спільний дім» 

(для учнівських колективів екологічної просвіти). 

квітень - травень 
м. Київ 

 

 

Зміцнення соціальної згуртованості молоді: 

 

Заходи з талановитою та обдарованою молоддю Терміни та місце 

проведення 2021-2025 рр. 

Заходи всеукраїнського рівня 

Збір лідерів Дитячого екологічного парламенту 
 

червень – липень 
Всеукраїнський профільний 

табір «Юннат», 
м. Київ 

Зліт юних дослідників природознавців  
(за участю переможців інтернет-олімпіади «Крок до 
знань», літня хімічна школа «Start Chemist») 

Всеукраїнський фестиваль патріотичних дій  
(за участю переможців Всеукраїнської дитячо-юнацької 
еколого-патріотичної гри «Паросток») 

Всеукраїнський форум юних екологів квітень-травень 
УДЦ «Молода гвардія», 

Одеська область 

Всеукраїнський форум учнівських трудових об’єднань вересень-жовтень 

УДЦ «Молода гвардія», 

Одеська область 

Всеукраїнський форум юних натуралістів травень – червень 
ДПУ «МДЦ «Артек» м. Київ 

Заходи  міжнародного  рівня 

Всеукраїнський конкурс «Еко-Техно Україна» – 

національний етап Міжнародного конкурсу науково-

технічної творчості школярів ISEF  

 

лютий-березень 

м. Київ 

Національний етап Міжнародного конкурсу 
комп’ютерних проектів «INFOMATRIX» 
 

лютий-березень 
м. Київ 

Національний етап Міжнародної олімпіади «Genius 

Olympiade» 
 

лютий-березень 
м. Київ 

 

 

 

 

 

 

 



Соціально-педагогічні проєкти Терміни проведення  
2021-2025 рр. 

Пілотний проєкт: Всеукраїнський екологічний проєкт 

«Екопости у кожній школі України!» 

протягом року 

Полтавський обласний центр 

еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді 

Пілотний проєкт: Всеукраїнський соціально-
педагогічний проєкт «Створення станції юних 
натуралістів при школах»  

протягом року 

Запорізький обласний центр 

еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді 

Пілотний проєкт: Всеукраїнський соціальний проєкт 

віртуальної екскурсії «Натураліст-тур як засіб вивчення 

біорізноманіття»  

протягом року 

Закарпатський обласний 

еколого-натуралістичний  

центр учнівської молоді 

 

Всеукраїнська платформа для реалізації освіти сталого 

розвитку «Україна – зелений дім»  

протягом року 

 

Реалізація проєкту «Виставковий павільйон «НЕНЦ» з 
метою демонстрації здобутків юних натуралістів 
України 

протягом року 
 

 

Реалізація програм для підготовки фахівців, які працюють з молоддю, у тому числі 

програми «Молодіжний працівник»: 

 
Заходи з підготовки фахівців Терміни та місце 

проведення 2021-2025 рр. 

Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

закладів позашкільної освіти 

протягом року 

 

Всеукраїнська школа методиста закладу позашкільної 

освіти 

протягом року 

Всеукраїнська школа «Школа виховника» протягом року 
Великий педагогічний колоквіум (підготовка вчителів 

біології та хімії до сертифікації) 

протягом року 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,  

професор         В.В.Вербицький 


