
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Н А К А З  
м. Київ 

20.05.2016 р.                             № 547 

 

 

Про внесення змін до наказу 

Міністерства освіти і науки України  

від 25.12.2015 № 1360 

 

 

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. 

№ 272-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, 

передбачених Міністерству освіти і науки на 2016 рік» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Унести зміни до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2016 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 25.12.2015 № 1360, виклавши його в новій редакції  згідно з 

додатком 

 
2. Управлінню зв'язків з громадськістю та забезпечення діяльності 

Міністра (патронатній службі) (Загоруйко Ю. А.) зробити відмітку у справах 

архіву. 

 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Хобзея П. К. 

 

 

Міністр              Л. М. Гриневич



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти і 

науки України 

від 25.12.2015 № 1360 

(у редакції наказу Міністерства 

освіти і науки України  

від 20.05. 2016 № 547 

 

План 

всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів 

з дітьми та учнівською молоддю на 2016 рік 

(за основними напрямами позашкільної освіти)  

 
№ 

з/п 

Назва заходу Місце 

проведення 

Строки 

проведення 

Відповідальні 

за проведення 

Заходи з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти 

1. Всеукраїнський конкурс «Енергія і середовище» м. Київ лютий Національний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді 

2. «IntelЕко Україна» - національний етап Міжнародного 

конкурсу науково-технічної творчості школярів «Intel ISEF 

2016» 

м. Київ лютий - 

березень 

Національний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді 

3. Всеукраїнський конкурс винахідницьких і 

раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного 

напряму 

м. Київ лютий-

березень, 

травень 

Національний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді 

4. Всеукраїнський конкурс юних зоологів і тваринників м. Київ лютий-

березень 

Національний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді 

5. Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій 

«Екософт-2016» 

м. Київ лютий-

березень 

Національний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді 

6. Природнича школа учнівської молоді м. Київ березень, 

жовтень-

листопад 

Національний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді 



7.  Всеукраїнський конкурс «Юний селекціонер і генетик» м. Київ березень Національний університет біоресурсів 

та природокористування, 

Національний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді 

8. Всеукраїнський конкурс «Земля – наш спільний дім»  Херсонська обл. травень Національний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді, 

Херсонський обласний еколого-

натуралістичний центр 

9. Всеукраїнський конкурс дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник» 

м. Київ травень Національний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді 

10. Всеукраїнський юнацький фестиваль «В об’єктиві 

натураліста».  

Конкурс «Моя країна – Україно!» 

Івано-

Франківська 

обл. 

травень Національний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді, 

Івано-Франківський обласний еколого-

натуралістичний центр 

11. Всеукраїнський конкурс з квітникарства і ландшафтного 

дизайну «Квітуча Україна» 

м. Київ травень Національний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді 

12. Всеукраїнські експедиційно-польові збори команд юних 

екологів і натуралістів: 

- юних ботаніків; 

- юних зоологів; 

- юних екологів. 

 

Тернопільська 

обл. 

Київська обл. 

Одеська обл. 

 

 

червень 

червень 

червень 

Національний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді, 

Тернопільський обласний еколого-

натуралістичний центр, 

Боярський еколого-натуралістичний центр 

Києво-Святошинського району, 

Одеський обласний гуманітарний центр 

позашкільної освіти та виховання 

13. Заходи з талановитою та обдарованою учнівською 

молоддю на базі Всеукраїнського профільного табору 

«Юннат»: 

- збори лідерів Дитячого екологічного парламенту; 

- дитячий фестиваль патріотичних дій. 

м. Київ січень,  

червень-

липень 

червень-

серпень 

Національний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді 

14. Всеукраїнський конкурс з флористики та фітодизайну м. Київ серпень-

вересень 

Національний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді 

15. Всеукраїнський зліт учнівських лісництв загальноосвітніх 

і позашкільних навчальних закладів 

Черкаська обл. травень Національний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді 



16. Всеукраїнський форум юних екологів України Одеська обл., 

Національний 

центр «Молода 

Гвардія» 

квітень - 

травень 

Національний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді 

17. Всеукраїнська виставка творчості юних натуралістів 

України   

м. Київ вересень Національний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді 

18. Всеукраїнський зліт учнівських виробничих бригад, 

трудових аграрних об’єднань загальноосвітніх і 

позашкільних навчальних закладів 

Вінницька обл. вересень Національний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді 

19. Всеукраїнський фестиваль «Україна – сад» м. Київ жовтень Національний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді 

20. Всеукраїнський біологічний форум учнівської та 

студентської молоді «Дотик природи» 

м. Київ жовтень-

листопад 

Національний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді 

21. Всеукраїнська виставка-конкурс з акваріумістики м. Київ листопад Національний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді 

22. Всеукраїнські виставки-конкурси:  

- «Новорічна композиція»; 

- «Український сувенір» . 

м. Київ грудень-січень 

 

Національний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді 

Участь у всеукраїнських, міжнародних заходах, ініційованих  іншими центральними органами виконавчої влади, установами,  

громадськими організаціями, фондами, що проводяться за сприяння Міністерства освіти і науки України 

23. Міжнародний конкурс науково-технічної творчості 

школярів «Intel ISEF 2016» 

США 

м. Фенікс  

(штат Аризона) 

травень Компанія Intel, 
Національний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді 

24. Всеукраїнський конкурс «ЕКО-клас» м. Київ протягом року Національний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді, торговельна 

мережа побутової техніки «Фокстрот» 

Заходи з дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти 

25.  Всеукраїнські наукові профільні школи Малої академії 

наук України 

м. Київ Протягом 

року згідно 

графіка 

Національний центр 

«Мала академія наук України» 



26. III етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН України 

м. Київ березень-

квітень 

Національний центр 

«Мала академія наук України», 

Національний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді, 

Український державний центр туризму та 

краєзнавства учнівської молоді 

27. Міжнародна науково-практична конференція учнів-членів 

Малої академії наук «Україна – очима молодих» 

м. Львів квітень Національний центр 

«Мала академія наук України» 

28. «День юного дослідника» у рамках Х Всеукраїнського 

фестивалю науки 
м. Київ квітень-

травень 

Національний центр 

«Мала академія наук України 

29. Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН – Юніор 

Дослідник» 

м. Київ квітень-

травень 

Національний центр 

«Мала академія наук України» 

30. Всеукраїнська літня школа мистецтвознавства  Закарпатська 

обл. 

червень Національний центр 

«Мала академія наук України» 

31. Всеукраїнська літня школа з філософії  м. Київ червень Національний центр 

«Мала академія наук України» 

32. Всеукраїнська літня школа природничих  наук  м. Київ червень-

липень 

Національний центр 

«Мала академія наук України» 

33. Всеукраїнська літня школа інженерії 

 

м. Київ липень Національний центр 

«Мала академія наук України» 

34. Всеукраїнський енергетичний хакатон «Energy Hack» м. Київ липень Національний центр 

«Мала академія наук України» 

35. Всеукраїнська літня фізико-астрономічна школа м. Київ липень-

серпень 

Національний центр 

«Мала академія наук України» 

36. Всеукраїнська літня школа біотехнологій рослин Черкаська обл. серпень Національний центр 

«Мала академія наук України» 

37. Всеукраїнська літня математична школа м. Київ серпень Національний центр 

«Мала академія наук України» 

38. Всеукраїнський конкурс дослідницьких робіт для учнів  

6-8 класів 

м. Київ вересень Національний центр 

«Мала академія наук України» 



39. Всеукраїнський урочистий збір переможців Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів і 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2016 році 

для вручення стипендій Президента України 

м. Київ жовтень Національний центр 

«Мала академія наук України» 

40. VІІ Всеукраїнський Інтернет-турнір з природничих 

дисциплін 

м. Київ жовтень-

грудень 

Національний центр 

«Мала академія наук України» 

41. VІІ Всеукраїнська науково-технічна виставка-конкурс 

молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України» 

м. Київ листопад Національний центр 

«Мала академія наук України» 

42. Всеукраїнська наукова конференція учнів-членів Малої 

академії наук з енергоефективності 

м. Київ листопад Національний центр 

«Мала академія наук України» 

43. Навчально-тренінгові заняття для учнів-членів МАН  

в рамках Всеукраїнського проекту «Відкрита освітня 

лабораторія» 

м. Київ протягом року Національний центр 

«Мала академія наук України» 

44. Відкритий лекторій в рамках проекту «Всеукраїнська 

мобільна студія популярної науки та техніки» 

регіони протягом року Національний центр 

«Мала академія наук України» 

Участь у всеукраїнських, міжнародних заходах, ініційованих  іншими центральними органами виконавчої влади, установами,  

громадськими організаціями, фондами, що проводяться за сприяння Міністерства освіти і науки України  

45. VIIІ  Всеукраїнська  олімпіада з  робототехніки м. Київ квітень Національний центр  

«Мала академія наук України», 

представник всесвітньої олімпіади з 

робототехніки в Україні ТОВ «Пролего» 

46. Міжнародна конференція молодих дослідників «ICYC-2016» Румунія, 

м. Клуж-Напока  

квітень Клузький університет ім. Бабеша-Бойяї  

(м. Клуж-Напока, Румунія), 

Національний центр 

«Мала академія наук України»  

47. ХХ Науковий пікнік Польського радіо та Центру науки 

«Коперник» 

Польща, 

м. Варшава  

травень Національний центр 

«Мала академія наук України» 

48. Міжнародна олімпіада з філософії Бельгія 

м. Гент 

травень Національний центр 

«Мала академія наук України» 

49. Всеукраїнська літня школа «Табір переможців» м. Київ червень Національний центр 

«Мала академія наук України», 

Всеукраїнський благодійний фонд 

«Запорука» 



50. Міжнародний  конкурс International Brain Bee Competition  

 

Данія 

м. Копенгаген 

Червень - 

липень 

Національний центр  

«Мала академія наук України» 

51. IV Наукова школа з фізики для школярів на базі 

Європейської організації ядерних досліджень (CERN) 

Швейцарія, 

ЦЕРН, 

липень-

серпень 
Національний центр 

«Мала академія наук України» 

52. Міжнародна Школа громадянської участі та культурної 

дипломатії  

м. Київ, 

Словацька 

Республіка, 

м. Пазенок 

серпень, 

вересень 

Громадська організація «REVIA-

Malokarpatska komunitna nadacia» 

(м. Пазенок), 

Національний центр 

«Мала академія наук України» 

53. Європейський конкурс молодих учених  

«EUCYS-2016» 

Бельгія, 

м. Брюссель 

 

вересень Польський національний фонд підтримки 

талановитих дітей, 

Національний центр 

«Мала академія наук України» 

54. IV Наукова школа з біохімії для школярів на базі 

Експериментальної лабораторії для молоді XLAB 

Німеччина, 

м. Геттінген 

вересень-

жовтень 
Національний центр 

«Мала академія наук України» 

55. ІІI Всеукраїнська дитяча мистецька акція «Мій Шевченко» м. Київ вересень Національний центр 

«Мала академія наук України», 

Національний музей Тараса Шевченка 

56. Всеукраїнський фестиваль інноваційних проектів «Sikorsky 

Challenge 2016» 

м. Київ жовтень Національний центр 

«Мала академія наук України»,   

Національний технічний університет 

України «КПІ» 

57. Всеукраїнська олімпіада з філософії м. Київ жовтень Національний центр 

«Мала академія наук України», 

Національний педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова 

58. Всеукраїнські наукові, освітні, культурно-мистецькі, 

суспільно-громадські та патріотично-виховні заходи в 

Центрі науки та мистецтва «DIYA» Національного центру 

«МАНУ» 

м. Київ протягом року 
Національний центр 

«Мала академія наук України» на базі 

Центру науки та мистецтва «DIYA» 

 

 

 



Заходи з науково-технічного напряму позашкільної освіти 

59. Всеукраїнські змагання учнівської молоді на Кубок України 

з авіамодельного спорту «Кубок Небесної сотні» 

м. Київ лютий Український державний центр 

позашкільної освіти, 

Федерація авіамодельного спорту 

України 

60. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді на Кубок 

України «Сніжинка-2016» з авіамодельного спорту 

(вільнолітаючі моделі у приміщенні) 

Дніпропетровсь

ка 

обл. 

лютий-

березень 

Український державний центр 

позашкільної освіти, 

Дніпропетровський обласний центр 

науково-технічної творчості та 

інформаційних технологій учнівської 

молоді 

61. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з 

автомодельного спорту (трасові моделі) 

 

м. Київ березень Український державний центр 

позашкільної освіти, 

Київський міський координаційний 

центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді «Сфера» 

62. Всеукраїнські змагання учнівської молоді з 

радіоелектронного конструювання 

м. Рівне березень Український державний центр 

позашкільної освіти, 

Рівненський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді 

63. Всеукраїнські відкриті змагання на Кубок України з 

радіокерованих автомоделей (у приміщенні) 

м. Київ березень Український державний центр 

позашкільної освіти 

64. Всеукраїнський конкурс-змагання учнів молодшого 

шкільного віку з початкового технічного моделювання 

м. Чернігів квітень Український державний центр 

позашкільної освіти,  

Чернігівський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді 

65. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з 

повітряних зміїв 

Дніпропетров-

ська обл. 

квітень Український державний центр 

позашкільної освіти 

Дніпропетровський обласний центр 

науково-технічної творчості та 

інформаційних технологій учнівської 

молоді 



66. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з 

ракетомодельного спорту та юних  ракетомоделістів 

Чернігівська 

обл. 

квітень-

травень 

Український державний центр 

позашкільної освіти 

Чернігівський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді 

67. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді на Кубок 

України з судномодельного спорту («S» - радіокеровані 

яхти) 

м. Одеса 

 

квітень 

 

Український державний центр 

позашкільної освіти, 

Комунальний позашкільний навчальний 

заклад «Чорноморська флотилія юних 

моряків» 

68. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді на Кубок 

України з судномодельного спорту («М»- швидкісні 

радіокеровані) 

м. Полтава 

 

 

 

 

м. Дніпропет-

ровськ 

квітень - 

травень 

 

 

 

вересень-

жовтень 

Український державний центр 

позашкільної освіти, 

Полтавський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді 

Полтавської обласної ради, 

Дніпропетровський обласний центр 

науково-технічної творчості та 

інформаційних технологій учнівської 

молоді 

69. Всеукраїнські відкриті змагання на Кубок України з 

автомодельного спорту серед учнівської молоді 

(радіокеровані моделі, класи шосейних перегонів)  

 

Хмельницька 

обл. 

 

травень Український державний центр 

позашкільної освіти, 

Хмельницький обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді 

70. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з 

автомодельного спорту (кордові моделі) 

Львівська обл. 

 

травень 

 

Український державний центр 

позашкільної освіти, 

Львівський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді 

71. Всеукраїнська виставка-конкурс науково-технічної 

творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, 

Україно!» (очно-заочна) 

м. Київ травень-

червень 

Український державний центр 

позашкільної освіти 

 

72. Всеукраїнська виставка-конкурс робіт учнів молодшого 

шкільного віку з початкового технічного моделювання 

(очно-заочна) 

м. Київ травень-

червень 

Український державний центр 

позашкільної освіти 

 

73. Всеукраїнські змагання учнівської молоді з картингу Хмельницька 

обл. 

 

травень - 

червень 

Український державний центр 

позашкільної освіти,  

Хмельницький обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді 



74. Всеукраїнські змагання учнівської молоді з авіамодельного 

спорту (вільнолітаючі моделі літаків у приміщенні) 

Кіровоградська 

обл. 

червень Український державний центр 

позашкільної освіти, 

Кіровоградський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської 

молоді 

75. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з 

судномодельного спорту («М»- швидкісні радіокеровані) 

Сумська обл., 

м. Глухів 

 

червень-

липень 

 

Український державний центр 

позашкільної освіти, 

Сумський обласний центр позашкільної 

освіти та роботи з талановитою 

молоддю 

76. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з 

судномодельного спорту («NS» - моделі до 600 мм) 

м. Кіровоград 

 

червень-

липень 

Український державний центр 

позашкільної освіти, 

КЗ «Кіровоградський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської 

молоді» 

77. Всеукраїнські змагання учнівської молоді з авіамодельного 

спорту (кордові моделі) 

м. Київ червень-

липень 

Український державний центр 

позашкільної освіти, 

Центральний спортивно-технічний клуб 

авіаційного моделізму ТСО України 

78. 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 

79. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з 

судномодельного спорту («S» -радіокеровані яхти) 

м. Черкаси червень-

липень 

Український державний центр 

позашкільної освіти, 

Черкаський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді, 

Центр дитячої та юнацької творчості  

м. Черкаси 

80 Всеукраїнські відкриті змагання на Кубок України з 

автомодельного спорту серед учнівської молоді (трасові 

моделі, молодші школярі) 

Львівська обл. 

 

червень-

липень 

Український державний центр 

позашкільної освіти, 

Львівський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді 



781 Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з 

авіамодельного спорту (радіокеровані моделі) «Електрофест 

–  2016» 

м. Київ липень Український державний центр 

позашкільної освіти 

Федерація авіамодельного  

спорту України 

82. Кубок України  з  картингу серед учнівської молоді м. Тернопіль липень Український державний центр 

позашкільної освіти, 

Тернопільський обласний комунальний 

центр науково-технічної творчості 

школярів та учнівської молоді 

83. Всеукраїнські відкриті змагання на Кубок України з 

автомодельного спорту серед учнівської молоді 

(радіокеровані моделі, класи позашляхових перегонів) 

м. Київ липень - 

серпень 

Український державний центр 

позашкільної освіти 

 

84. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з 

радіозв’язку на коротких  хвилях 

Херсонська обл. липень - 

серпень 

Український державний центр 

позашкільної освіти,  

Центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді Херсонської обласної 

ради 

85. 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 

86. Фінал  Чемпіонату України з картингу серед учнівської 

молоді 

м. Київ 

 

серпень - 

вересень 

Український державний центр 

позашкільної освіти,  

Федерація картингу України 

87. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді зі 

спортивної радіопеленгації 

Сумська обл. 

м. Рівне, 

 

серпень - 

вересень 

Український державний центр 

позашкільної освіти, 

Рівненський міський обласний центр 

творчості учнівської молоді, 

Сумський обласний центр позашкільної 

освіти та роботи з талановитою 

молоддю 

88. Всеукраїнські змагання учнівської молоді з авіамодельного 

спорту (радіокеровані моделі) 

Житомирська 

обл., 

м. Малин 

 

серпень - 

вересень 

Український державний центр 

позашкільної освіти, 

Малинський міський центр науково-

технічної творчості 



89. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з 

судномодельного спорту (морській бій) 

м. Миколаїв 

 

серпень - 

жовтень 

Український державний центр 

позашкільної освіти,  

Миколаївський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді 

90. ІІ-й етап Всеукраїнських відкритих змагань на Кубок 

України  з автомодельного спорту серед учнівської молоді 

(радіокеровані моделі, класи шосейних перегонів)  

 

м. Миколаїв 

 

вересень Український державний центр 

позашкільної освіти,  

Миколаївський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді 

91. Всеукраїнські змагання учнівської молоді з авіамодельного 

спорту (повітряний бій) 

м. Київ вересень-

жовтень 

Український державний центр 

позашкільної освіти 

92. Всеукраїнські відкриті змагання на Кубок України з 

автомодельного спорту серед учнівської молоді (кордові 

моделі) 

Миколаївська 

обл. 

 

вересень-

жовтень 

Український державний центр 

позашкільної освіти, 

Миколаївський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді 

93. Всеукраїнський  колоквіум  «Космос. Людина. Духовність» м. Ужгород вересень-

жовтень 

Український державний центр 

позашкільної освіти, 

Закарпатський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді 

94. Всеукраїнські відкриті змагання на Кубок України з 

автомодельного спорту серед учнівської молоді (кордові 

моделі у приміщенні, молодші школярі) 

Вінницька обл. 

 

листопад-

грудень 

Український державний центр 

позашкільної освіти, 

Вінницький обласний центр технічної 

творчості учнівської молоді 

95. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді з 

радіозв’язку на коротких хвилях (заочні) 

регіони протягом 

року 

Український державний центр 

позашкільної освіти 

Участь у всеукраїнських, міжнародних заходах, ініційованих  іншими центральними органами виконавчої влади, установами,  

громадськими організаціями, фондами, що проводяться за сприяння Міністерства освіти і науки України  

96. Участь дітей у Національних Першостях та Чемпіонатах 

України з відбору до участі у Чемпіонатах Світу і 

Чемпіонатах Європи зі спортивно-технічних видів спорту 

 

Згідно  

календарного плану 

Федерацій 

 спортивно-

технічних видів 

спорту 

лютий - 

грудень 

Український державний центр 

позашкільної освіти. 

Товариство сприяння оборони України, 

Національні федерації спортивно-

технічних видів спорту, 

Міністерство молоді та спорту України 

Заходи з художньо-естетичного напряму позашкільної освіти 



Всеукраїнські заходи у рамках номінацій фестивалю «Чисті роси»: 

97. Всеукраїнський фестиваль-конкурс для дітей та юнацтва 

«Різдвяні канікули» 

м. Львів січень Український державний центр  

позашкільної освіти, 

Центр творчості дітей та юнацтва 

Галичини 

98. Всеукраїнський дитячо-юнацький фестиваль естрадної пісні 

«Різдвяна зіронька » 

м. Мукачеве 

Закарпатська 

обл. 

січень Український державний центр 

позашкільної освіти, 

Мукачівський Будинок школярів 

99. Всеукраїнський  відкритий літературно-музичний фестиваль  

«Розстріляна молодість» 

м. Житомир 

 

лютий Український державний центр  

позашкільної освіти, 

Житомирський державний будинок  

Художньої  та технічної творчості 

100. Всеукраїнський  дитячо-юнацький фестиваль-конкурс юних 

вокалістів «Пісня над Бугом» 

м. 

Хмельницький 

березень Український державний центр  

позашкільної освіти, 

Хмельницький палац творчості дітей  

та юнацтва 

101. Всеукраїнський відкритий фестиваль дитячих та юнацьких 

аматорських театрів «Маски Мельпомени» 

м. Харків березень-

квітень 

Український державний центр  

позашкільної освіти, 

Харківський палац дитячої та юнацької  

творчості Харківської міської ради 

102. Всеукраїнський  відкритий фестиваль дитячої та юнацької 

творчості, присвячений Дню Землі 

м. Кіровоград 

 

квітень Український державний центр  

позашкільної освіти, 

Комунальний позашкільний навчальний  

заклад «Кіровоградський обласний центр 

дитячої та юнацької творчості» 

103. Всеукраїнський відкритий фестиваль духовної пісні та 

співаної поезії «Струни душі» 

м. Львів травень Український  державний  центр 

позашкільної освіти, 

Центр творчості дітей та юнацтва 

Галичини   

104. Всеукраїнський  дитячий фольклорно-етнографічний 

фестиваль «Весна у «Київській Русі» 

Київська обл., 

Обухівський р-

н, 

с. Копачів 

травень Український  державний  центр 

позашкільної освіти, 

Центр творчості дітей та юнацтва 

Київщини 



105. Всеукраїнська виставка-конкурс  декоративно-ужиткового і 

образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» 

м. Київ травень Український  державний  центр 

позашкільної освіти 

106. Всеукраїнський дитячо-юнацький фестиваль народного 

мистецтва «Смарагдові витоки» 

Закарпатська 

обл. 

травень-

червень 

Український  державний  центр 

позашкільної освіти, 

Мукачівський будинок школярів 

107. Всеукраїнський фестиваль кращих художніх колективів 

України 

м. Київ травень-

червень 

Український  державний  центр 

позашкільної освіти 

108. Всеукраїнський конкурс виконавців естрадної пісні серед 

учнівської молоді професійно-технічних навчальних 

закладів 

м. 

Хмельницький 

червень Хмельницький державний центр 

естетичного виховання учнівської 

молоді 

109. Всеукраїнський фестиваль дитячої художньої творчості 

«Єдина родина» 

Миколаївська 

обл. 

 

червень Український державний центр 

позашкільної освіти, 

Миколаївський обласний будинок 

художньої творчості 

110. Всеукраїнський фестиваль дитячих  театральних колективів  

та майстрів художнього  слова  «Світ  надії – Дивосвіт!» 

Херсонська обл. 

 

червень Український державний центр  

позашкільної освіти, 

Херсонський Таврійський ліцей 

мистецтв 

111. Всеукраїнський фестиваль хореографічного мистецтва  

«Магія танцю» 

Херсонська обл. 

 

червень Український державний центр  

позашкільної освіти, 

Херсонський Таврійський ліцей 

мистецтв 

112 Всеукраїнський фестиваль музичного мистецтва «На крилах 

гармонії» 

Херсонська обл. 

 

червень Український державний центр  

позашкільної освіти, 

Херсонський Таврійський ліцей мистецтв 

113. Відкритий фестиваль дитячого кіно та телебачення 

«Веселка» та Всеукраїнський відкритий конкурс юних 

фотоаматорів «Ми – діти України» 

Полтавська 

обл., 

м. Кременчук 

 

серпень Полтавський обласний центр науково-

технічної  творчості учнівської молоді, 

Кременчуцький міський центр 

позашкільної освіти 

114. Всеукраїнський фестиваль-конкурс ігрових  програм 

«Адреса дитинства –  Гра» 

м. Запоріжжя 

 

вересень - 

жовтень 

Український державний центр 

позашкільної освіти,  

Центр дитячої та юнацької  творчості 

Шевченківського району м. Запоріжжя  



115. Всеукраїнський відкритий дитячо-юнацький фестиваль-

майстерня авторської  (бардівської)  пісні  «Сонячний 

зайчик» 

м. Запоріжжя жовтень Український державний центр 

позашкільної освіти, 

Запорізький міський палац дитячої та 

юнацької творчості 

116. Всеукраїнський  відкритий дитячо-юнацький фестиваль-

конкурс  народної хореографії  «Натхнення  хортиці» 

м. Запоріжжя жовтень 

листопад 

Український державний центр 

позашкільної освіти 

Запорізький міський палац дитячої та 

юнацької творчості 

117. Всеукраїнський конкурс робіт юних фотоаматорів «Моя 

Україно!»  

м. Київ листопад Український державний центр 

позашкільної освіти 

Участь у всеукраїнських, міжнародних заходах, ініційованих  іншими центральними органами виконавчої влади, установами,  

громадськими організаціями, фондами, що проводяться за сприяння Міністерства освіти і науки України  

118. Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячої та юнацької 

творчості «Урок казки». 

Нагородження найкращих дитячих  творчих  колективів, 

 яким у 2016 році присвоєно почесне звання «Зразковий  

художній колектив» і «Народний  художній колектив»  

системи  Міністерства освіти і науки України 

м. Київ березень-

грудень 

Громадська організація «Дитинство», 

Український державний центр 

позашкільної освіти 

119. Всеукраїнський конкурс творчості дітей та учнівської 

молоді «За нашу свободу» 

м. Київ квітень-

серпень 

Український державний центр  

позашкільної освіти, 

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 

120. Дитячо-юнацький фестиваль мистецтв «Сурми звитяги» м. Львів вересень-

грудень 

Громадська організація  

«Сурми звитяги», 

Український державний центр  

позашкільної освіти 



121.   Відкритий  фестиваль-конкурс сучасної хореографії  

  «Супер –денс» 

м. Львів жовтень Центр творчості дітей та юнацтва 

Галичини, 

 Український  державний  центр 

позашкільної освіти 

122. Відкритий фестиваль – конкурс дитячої та юнацької 

хореографії  

«Падіюн-Євро-Данс» 

м. Ужгород. 

 

жовтень Закарпатський  обласний палац дитячої та 

юнацької творчості «Падіюн», 

Український державний центр  

позашкільної освіти 

На виконання Плану заходів з виконання у 2016 році Загальнодержавної програми  

«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» 
123. Всеукраїнський збір лідерів учнівського самоврядування 

загальноосвітніх навчальних закладів України  

м. Київ березень 

жовтень 

Український  державний  центр позашкільної 

освіти 

Заходи з туристсько-краєзнавчого напряму  позашкільної освіти 

124.  X Всеукраїнська філософська історико-краєзнавча 

конференція учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій 

нарід ...»  

м. Харків січень Український державний центр туризму і 

краєзнавства учнівської молоді,  

Комунальний заклад «Харківська обласна 

станція юних туристів» Харківської 

обласної Ради 

125. 4-й Чемпіонат України серед юнаків з лижного туризму Сумська обл. січень-лютий Український державний центр туризму 

і краєзнавства учнівської молоді,  

 Сумський  обласний  центр позашкільної 

освіти та роботи з талановитою молоддю 

126. Всеукраїнський зліт лідерів учнівського самоврядування в 

рамках Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри „Сокіл” („Джура”) 

Закарпатська 

обл. 

січень-лютий Український державний центр туризму 

і краєзнавства учнівської молоді, 

ГО  «Молодіжний клуб Джура» 

127. Всеукраїнський збір переможців  Чемпіонату України зі 

спортивних туристських походів серед учнівської та 

студентської молоді   

Закарпатська  

обл., 

м. Київ 

січень-лютий, 

червень-

серпень 

Український державний центр туризму і 

краєзнавства учнівської молоді 

128. Всеукраїнський збір переможців ІІ туру Всеукраїнського 

конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію  

учнівської молоді з активним способом  пересування  «Мій 

рідний край» 

Закарпатська  

обл. 

січень-лютий, 

червень-

серпень 

Український державний центр туризму і 

краєзнавства учнівської молоді 



129. Всеукраїнський збір переможців ІІІ туру Всеукраїнської 

краєзнавчої експедиції  учнівської молоді «Моя 

Батьківщина –  Україна» 

Закарпатська  

обл. 

січень-лютий, 

червень-

серпень 

Український державний центр туризму і 

краєзнавства учнівської молоді 

130. Всеукраїнський збір активістів шкільних музеїв 

 

Закарпатська 

обл. 

 

січень-лютий, 

липень-

серпень 

Український державний центр туризму і 

краєзнавства учнівської молоді 

131. Кубок України серед юнаків з пішохідного туризму у 

закритих приміщеннях (відкриті змагання Полтавської 

області)     

Полтавська обл. лютий Український державний центр туризму 

і краєзнавства учнівської молоді, 

Полтавський  обласний центр туризму 

і краєзнавства учнівської молоді 

132. Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція учнівської 

молоді «Державотворчі процеси в Україні: через віки у ХХІ 

століття»  

Черкаська обл. березень Український державний центр туризму і 

краєзнавства учнівської молоді, 

Черкаський обласний центр туризму, 

краєзнавства і екскурсій учнівської молоді 

133. Міжнародні змагання зі спортивного туризму (спортивні 

туристські походи – група спортивних дисциплін 

«маршрут», заочні) серед юнаків 

 

м. Київ березень Український державний центр туризму і 

краєзнавства учнівської молоді, 

Міжнародна федерація спортивного 

туризму 

134. Кубок України серед юнаків з пішохідного туризму 

(відкриті змагання Миколаївської області  «Кубок Бугу») 

Миколаївська  

обл. 

квітень-

травень 

Український державний центр туризму і 

краєзнавства учнівської молоді, 

Миколаївський обласний центр 

 туризму, краєзнавства та екскурсій 

учнівської молоді   

135. Кубок України серед юнаків з велосипедного туризму    Кіровоградська 

обл. 

травень Український державний центр туризму і 

краєзнавства учнівської молоді, 

Комунальний заклад «Кіровоградський 

обласний центр туризму, краєзнавства та 

екскурсій учнівської молоді» 

136. Міжнародна дитяча туристична виставка, присвячена Дню 

Європи в Україні  «З любов’ю до Батьківщини – в 

Європейську спільноту» 

м. Дніпропет-

ровськ 

травень Український державний центр туризму і 

краєзнавства учнівської молоді, 

Комунальний заклад 

 «Дніпропетровський дитячо-юнацький 

центр міжнародного  

співробітництва» ДОР 



137. Міжрегіональна зустріч юних краєзнавців «Єднаймося 

заради України» 

м. Миколаїв травень Український державний центр туризму і 

краєзнавства учнівської молоді, 

Миколаївський обласний центр 

 туризму, краєзнавства та екскурсій 

учнівської молоді   

138. Кубок України серед юнаків з пішохідного туризму 

(відкритий Чемпіонат Закарпатської області «ЄвроКарпати 

– 2016») 

Закарпатська  

обл. 

червень Український державний центр туризму і 

краєзнавства учнівської молоді,   

Закарпатський  центр  туризму, 

краєзнавства, екскурсій і спорту 

учнівської молоді 

139. Міжнародна волонтерська еколого-археологічна експедиція 

«Замки Закарпаття – 2016» 

Закарпатська 

обл. 

червень - 

серпень 

Український державний центр туризму і 

краєзнавства учнівської молоді, 

Закарпатський  центр  туризму, 

краєзнавства, екскурсій і спорту 

учнівської молоді 

140. Збір активістів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура») – «Школа джур 

козацьких» (літнє таборування) 

Закарпатська 

обл. 

 червень - 

серпень 

 

 

Український державний центр туризму 

і краєзнавства учнівської молоді,   

Громадська організація 

  «Молодіжний клуб Джура» 

141. 45-й Чемпіонат України серед юнаків з пішохідного 

туризму 

Івано-

Франківська 

обл. 

липень Український державний центр туризму і 

краєзнавства учнівської молоді 

142. 4-й Чемпіонат України серед юнаків з водного туризму Івано-

Франківська 

обл. 

липень Український державний центр туризму і 

краєзнавства учнівської молоді 

143. Всеукраїнська школа юних географів Закарпатська  

обл. 

липень-

серпень 

Український державний центр туризму і 

краєзнавства учнівської молоді, 

Закарпатський  центр  туризму, 

краєзнавства, екскурсій і спорту 

учнівської молоді 

144. ІІІ (Всеукраїнський) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)  – «Джура – 

2016: Хаджибеївські соколи» 

м.  Одеса, 

УДЦ 

«Молода 

гвардія» 

серпень 

 

Український державний центр туризму і 

краєзнавства учнівської молоді, 

громадські організації 



145. Всеукраїнська школа  юних  археологів Закарпатська 

обл. 

 

серпень Український державний центр туризму і 

краєзнавства учнівської молоді0   

Закарпатський  центр  туризму, 

краєзнавства, екскурсій і спорту 

учнівської молоді  

146. Чемпіонат України зі скелелазіння серед вихованців 

позашкільних навчальних закладів 

м. Дніпропет-

ровськ 

вересень Український державний центр туризму і 

краєзнавства учнівської молоді, 

Комунальний заклад «Дніпропетровський 

дитячо-юнацький центр міжнародного 

співробітництва» ДОР,  

Федерація альпінізму і скелелазіння 

України 

147. Міжнародні змагання зі спортивного туризму серед юнаків 

«Волинь – 2016» 

Волинська обл. вересень Український державний центр туризму і 

краєзнавства учнівської молоді, 

Центр туризму, спорту та екскурсій 

Управління освіти і науки Волинської 

облдержадміністрації   

148. Відкриті змагання Тернопільської області зі 

спелеоорієнтування «Меморіал пам’яті  

В. О. Радзієвського» 

Тернопільська  

обл. 

вересень Український державний центр туризму і 

краєзнавства учнівської,  

Тернопільський  обласний комунальний 

центр туризму, краєзнавства та екскурсій 

учнівської молоді   

149. Кубок України серед юнаків з пішохідного туризму 

(відкритий Чемпіонат Закарпатської області «Осінні старти 

– 2016») 

Закарпатська 

обл. 

жовтень Український державний центр туризму і 

краєзнавства учнівської молоді,  

Закарпатський   центр  туризму, 

краєзнавства, екскурсій і спорту 

учнівської молоді 

150. Форум українських патріотичних справ учнівської та 

студентської молоді «Ми – українці» (за підсумками 

Всеукраїнської історико-патріотичної акції «Ми – українці») 

м. Київ жовтень Український державний центр туризму і 

краєзнавства учнівської молоді, 

МБУ «Центр національного відродження» 

151. VІІ Всеукраїнська  краєзнавча конференція учнівської 

молоді «Мій рідний край, моя земля очима сучасників»  

м. Миколаїв жовтень-

листопад 

Український державний центр туризму і 

краєзнавства учнівської молоді,  

Миколаївський  обласний центр 

 туризму, краєзнавства та екскурсій 

учнівської молоді   



152. VIII Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція 

учнівської молоді «Південно-Східна Україна: зі 

стародавності у XXI  століття» 

Донецька обл. листопад Український державний центр туризму 

і краєзнавства учнівської молоді,  

Донецький  обласний центр туризму і 

краєзнавства  учнівської молоді   

153. Всеукраїнська історико-патріотична акція учнівської та 

студентської молоді «Ми – українці», присвячена 

святкуванню Дня захисника України  

регіони протягом  

року 

Український державний центр туризму і 

краєзнавства учнівської молоді 

154. Туристські походи, відпочинок, збори, профільні зміни, 

експедиційно-краєзнавчі подорожі, екскурсійні поїздки 

тощо вихованців Українського державного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді 

регіони протягом  

року 

Український державний центр туризму і 

краєзнавства учнівської молоді 

155. Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична  гра 

«Сокіл» («Джура») – (районні та обласні етапи)   

регіони 

 

протягом  

року 

Український державний центр туризму і 

краєзнавства учнівської молоді,  

громадські організації  

156. Всеукраїнська краєзнавча експедиція учнівської молоді 

«Моя Батьківщина – Україна» 

регіони 

 

протягом року Український державний центр туризму і 

краєзнавства учнівської молоді 

157. Змагання України зі спортивних туристських походів серед 

учнівської та студентської молоді (заочні)  

регіони протягом  

року 

Український державний центр туризму і 

краєзнавства учнівської молоді 

158. Всеукраїнський конкурс на кращу туристсько-краєзнавчу 

експедицію учнівської молоді з активним способом 

пересування «Мій рідний край» 

регіони протягом  

року 

Український державний центр туризму і 

краєзнавства учнівської молоді 

Участь у всеукраїнських, міжнародних заходах,  ініційованих  іншими центральними органами виконавчої влади,  

установами, громадськими організаціями, фондами, що проводяться за сприяння Міністерства освіти і науки України 

159. Спортивно-просвітницький захід «Свято героїв» м. Київ  травень  Український державний центр туризму і 

краєзнавства учнівської молоді,  

Комітет  з фізичного виховання та спорту 

МОН України 

160. Всеукраїнські змагання з пішохідного туризму «Стежками  

героїв» 

Івано-

Франківська 

обл., 

 Львівська обл. 

червень Український державний центр туризму і 

краєзнавства учнівської молоді,   

НСОУ «Пласт» 

161. Всеукраїнська військово-спортивна гра «Хортинг» для учнів 

навчальних закладів та класів з посиленою військовою та 

фізичною підготовкою  

м. Київ серпень-вересень Український державний центр туризму і 

краєзнавства учнівської молоді,  

Українська федерація хортингу  



162. Всеукраїнські змагання з пішохідного мандрівництва  

«Осінній рейд» 

Львівська обл. вересень Український державний центр туризму і 

краєзнавства учнівської молоді,   

НСОУ «Пласт» 

163. Всеукраїнська військово-спортивна гра «Звитяга» для 

студентської молоді 

м. Київ вересень-жовтень Український державний центр туризму і 

краєзнавства учнівської молоді, 

Комітет  з фізичного виховання  

та спорту МОН України 

 

 

 

Директор департаменту професійної освіти                      М. C. Кучинський

     


