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Заходи на виконання Указу Президента України Про проведення у 
2013 році в Україні Року дитячої творчості

На виконання Указу Президента України  від 28 грудня 2012 р. № 756\2012 «Про проведення у 2013 році в Україні 
Року дитячої творчості» Національний еколого-натуралістичний центр  протягом 2013 року спрямовує свою діяльність 
на вирішення наступних завдань:

• удосконалення виховного процесу в системі освіти, підвищення виховного потенціалу освітніх закладів;
• популяризацію еколого-натуралістичної позашкільної роботи серед учнівської молоді;
• посилення ролі виховання у педагогічному процесі; 
• поширення кращого досвіду роботи щодо організації виховної роботи з учнівською молоддю;
• оновлення змісту виховної діяльності в освітніх закладах відповідно до сучасних вимог;
• збільшення охоплення позашкільною освітою дітей шкільного віку з метою задоволення їхніх культурно-освітніх 

потреб, а також потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;
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• урізноманітнення напрямів позашкільної освіти, удосконалення форм, методів і засобів навчання та виховання;
• забезпечення доступності та безперервності освіти, здійснення освіти впродовж життя;
• інтегрування національної системи освіти у європейський і світовий освітній простір, поглиблення міжнародного 

співробітництва з питань еколого-натуралістичної освіти;
• створення умов для гармонійного розвитку національно-свідомої, високоосвіченої, життєво-компетентної творчої 

особистості,  здатної  до  саморозвитку  та  самовдосконалення,  готової  до  життя  і  праці  в  інформаційному 
суспільстві;

• забезпечення умов для збереження здоров’я дітей і  учнівської молоді;  духовного,  інтелектуального,  фізичного 
розвитку дитини в умовах Центру;

• створення ефективної системи пошуку, підтримки і розвитку талановитої учнівської молоді;
• використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі;
• розвиток дистанційних методів навчання як засобу підвищення якості позашкільної освіти та забезпечення рівного 

доступу до якісної освіти учнів сільської школи;
• створення  порталів,  що  дозволяють  реалізовувати  варіативні  програми дистанційного  навчання,  забезпечують 

реалізацію і підтримку конкурсної, проектної, дослідницької діяльності учнівської молоді.
План заходів Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН МС України на виконання Указу 

Президента України «Про проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості»

№
п/п

Зміст заходів
Термін 

виконання
Відповідальний

за виконання

 Всеукраїнські масові заходи
1 Всеукраїнський тиждень «Україна – Європа – Світ - 2013»:
1.1 Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій 

„Екософт - 2013» 
лютий,
м. Київ

Комендантов В.Ф., 
Волжев О.Є.

1.2 Всеукраїнський конкурс винахідницьких і раціоналізаторських 
проектів еколого-натуралістичного напряму (16-23 років)

лютий,
м. Київ

Жестерьов С.А., 
Лагода С.П.

1.3 Всеукраїнський конкурс юних зоологів та тваринників лютий,
м. Київ

Жестерьова В.М., 
Сидоренко І.В. 
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2 Тиждень дослідництва та винахідництва:
2.1 Всеукраїнський конкурс винахідницьких і раціоналізаторських 

проектів еколого-натуралістичного напряму (12-15 років)
травень,
м. Київ

Жестерьов С.А., 
Лагода С.П.

2.2 Всеукраїнський конкурс дослідницько-експериментальних 
робіт із природознавства «Юний дослідник» (9-11 років)

травень,
м. Київ

Жестерьова В.М., 
Сидоренко І.В.

3 Всеукраїнська очно-заочна біологічна школа: м. Київ
3.1 відділення юних майстрів народних ремесел березень, листопад Федоров В.Є.
3.2. відділення флористики і фітодизайну березень, листопад Штурмак Л.І.
3.3 відділення пасічників березень, листопад Жестерьова В.М.
3.4 відділення зоологів березень, листопад Жестерьова В.М.
3.5 відділення лісового господарства березень, листопад Бойко Є.О.
3.6 відділення юних садівників березень, листопад Мазур П.О.
3.7 відділення кінологів березень, листопад Пліскін В.Г.
3.8 відділення юних агрономів березень, листопад Пінчук М.О.
3.9 відділення біологів березень, листопад Жестерьов С.А.
3.10 відділення хіміків березень, листопад Адріанов В.Л.
3.11 відділення інформатики березень, листопад Комендантов В.Ф.
3.12 Всеукраїнський Інститут біологічних стажувань (на базі 

Інститутів зоології, ботаніки, гідробіології, біохімії НАН 
України, ботанічного саду ім. ак. Фоміна)

березень, листопад Жестерьов С.А., Жестєрьова В.М., 
Волжев О.Є., Комендантов В.Ф.

4 Всеукраїнські екологічні проекти:
4.1. Всеукраїнський конкурс «Земля – наш спільний дім» 

(учнівських колективів екологічної просвіти)
вересень-жовтень
Дніпропетровська 

обл.

Радченко Т.Д.,
Бойко Є.О., 
Дзюбенко К.О.

4.2 Всеукраїнський юнацький фестиваль «В об’єктиві натураліста» травень,
АР Крим

Радченко Т.Д.

4.3 Всеукраїнська акція «День натураліста» (заочно) вересень,
на місцях

Кислицька Ю.В.

4.4 Міжнародний проект-естафета: «Малі річки - життя України» протягом року, Радченко Т.Д.
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Третій етап охоплює річки басейну р. Дніпро: середньої течії 
Дніпра (Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, 
Чернігівська, Сумська області; північні райони Львівської, 
Тернопільської, Хмельницької, Вінницької областей; 
Черкаська, Полтавська, Харківська області) та нижньої течії 
Дніпра (Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, 
Херсонська, Миколаївська області)

Хмельницька обл.

5 Всеукраїнські біологічні проекти:
5.1 Всеукраїнський біологічний форум учнівської та студентської 

молоді «Дотик природи»
жовтень,
м Київ

Тараненко В.І.

5.2 ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер і 
генетик»

березень, 
м. Київ

Жестерьов С.А., 
Лагода С.П.

5.3
Конкурс - огляд внутрішнього озеленення приміщень 
навчальних закладів «Галерея кімнатних рослин» (заочно)

протягом року,
м. Київ

Штурмак Л.І.,
Голосова О.В.

5.4 Всеукраїнський конкурс на кращу навчально-дослідну 
земельну ділянку (заочно)

грудень,
м. Київ

Пінчук М.О.,
Мазур П.О.

5.5 Всеукраїнський конкурс з квітництва і ландшафтного дизайну 
«Уквітчуємо рідний край»

травень
м.Київ

Штурмак Л.І.,
Голосова О.В.

5.6 Всеукраїнський фестиваль юних садівників «Україна - сад» жовтень,
м. Київ

Мазур П.О.,
Федорчук М.І.

5.7 Всеукраїнський конкурс «Зоологічна галерея» (заочно) грудень, м. Київ Жестерьова В.М.
5.8 Очно-заочні конкурси «Новорічна композиція», «Український 

сувенір» (заочно)
грудень, 

січень
Штурмак Л.І,
Федоров Ф.Є.

5.9 Національна виставка голубів, декоративних птахів, свійських 
тварин, мешканців акваріумів та тераріумів

серпень,
м. Київ

Жестерьова В.М., Сидоренко І.В.,
Перевозник Н.В.

6 Тиждень трудових учнівських об’єднань:
6.1 Всеукраїнський зліт учнівських лісництв загальноосвітніх і 

позашкільних навчальних закладів (переможці обласних етапів 
змагань)

вересень,
Київська обл.

Вербицька Т.А.,
Бойко Є.О.,
Дзюбенко К.А.
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6.2 Всеукраїнських зліт учнівських виробничих бригад, трудових 
аграрних об’єднань загальноосвітніх і позашкільних 
навчальних закладів (переможці обласних етапів змагань)

вересень,
Сумська обл.

Пінчук М.О.,
Мазур П.О.

7 Дистанційна форма навчання:
7.1 Всеукраїнська інтернет олімпіада «Крок до знань - 2013» протягом року Тараненко В.І., Мастило М.М.
8 Трудові акції (заочно):

8.1 «Плекаємо сад» протягом року Мазур П.О.
8.2 «Дослідницький марафон» протягом року Пінчук М.О.
8.3  «Юннатівський зеленбуд» протягом року Дзюбенко К.А.
8.4 «Парад квітів біля школи» протягом року Голосова О.В.
8.5 «Кролик протягом року Сидоренко І.В.
9 Природоохоронні акції (заочно):

9.1 «День Землі»
квітень

Радченко Т.Д., Бойко Є.О., 
Дзюбенко К.О.

9.2 «День Довкілля»
квітень

Радченко Т.Д., Бойко Є.О., 
Дзюбенко К.О.

9.3 «До чистих джерел» протягом року Радченко Т.Д.
9.4 «Ліси для нащадків» протягом року Бойко Є.О.
9.5 «Птах року» протягом року Жестерьова В.М.
9.6 «Годівничка» протягом року Жестерьова В.М.
10 Оздоровчі заходи з учнівською молоддю на базі 

Всеукраїнського табору «Юннат»:
10.1. оздоровчо-відпочинкові зміни (школа передового досвіду) січень

м. Київ
Кацурак М.І., 
Кацурак В.П.

10.2 зміни праці і відпочинку червень-липень 
м. Київ

Кацурак М.І., 
Кацурак В.П.

 Міжнародні масові заходи
1 Національний етап міжнародного конкурсу молодіжних 

проектів з енергоефективності «Енергія і середовище – 2013»
лютий,
м. Київ

Радченко Т.Д.,
Бойко Є.О., 
Дзюбенко К.О.
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Взяти участь у фінальному етапі міжнародного конкурсу 
«Енергія і середовище» (заочна форма)

березень-квітень, 
Норвегія 

2 Всеукраїнський конкурс Intel – EkoУкраїна – Національний 
етап міжнародного конкурсу науково-технічної творчості 
школярів Intel ISEF 2013

лютий, 
м. Київ

Вербицька Т.А.
Тараненко В.І.
Волжев О.Є.

Взяти участь у фіналі етап міжнародного конкурсу 
науково-технічної творчості школярів Intel ISEF 2013

травень, 
США

3 Національний етап міжнародного конкурсу «I-SWEEP 2013» лютий, 
м. Київ

Оленєв О.М.

Взяти участь у фіналі міжнародного конкурсу «I-SWEEP 2013» травень,
США

4 Національний етап міжнародного конкурсу 
«INFOMATRIX-2013»

лютий, 
м. Київ

Комендантов В.Ф.,
Оленєв О.М.

Взяти участь у фіналі міжнародного конкурсу 
«INFOMATRIX-2013»

травень,
Румунія

5 Національний етап міжнародної олімпіади «Genius 
Olympiade-2013»

лютий, 
м. Київ

Тараненко В.І.,
Оленєв О.М.,
Умерова З.І.Взяти участь у фіналі міжнародної олімпіади «Genius 

Olympiade-2013»
червень, 

США
6 Національний етап олімпіади міжнародних проектів по охороні 

оточуючого середовища «INEРO-Euroasia»
лютий, 
м. Київ 

Тараненко В.І.,
Оленєв О.М.
Умерова З.І.Взяти участь у фіналі олімпіади міжнародних проектів по 

охороні оточуючого середовища «INEРO-Euroasia»
квітень, 

Азербайджан
7 Національний етап Балтійського науково-інженерного 

конкурсу
січень, 
м. Київ

Волжев О.Є.,
Комендантов В.Ф.

Взяти участь у фіналі Балтійського науково-інженерного 
конкурсу

лютий, 
Росія

8 Відбірковий етап Білоруської конференції січень, 
м. Київ

Жестерьов С.А., 
Лагода С.П.

Взяти участь у фіналі Білоруської конференції лютий, 

6



Білорусь
9 Національний етап Міжнародного конкурсу винахідників 

«Leonardo Da Vinci»
лютий-березень,

м. Київ
Міжнародний  конкурс винахідників «Leonardo Da Vinci» вересень,

Грузія
10 Національний етап Міжнародного конкурсу екологічних 

проектів «INESPO-2013» 
лютий-березень,

м. Київ
Тараненко В.І.,
Оленєв О.М.
Умерова З.І.Міжнародний конкурс екологічних проектів "INESPO-2013" червень, 

Голландія

Виставкова діяльність 
1 Взяти участь, залучивши до цього позашкільні навчальні 

заклади у:
2 Міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в 

Україні – 2013»
лютий, жовтень

м. Київ
Вербицька Т.А.,
Федоров В.Є.

3 Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2013» лютий-березень, 
жовтень 
м. Київ

Вербицька Т.А.,
Федоров В.Є.

4 Третій президентській виставці-презентації «Країна юних 
майстрів»

лютий, 
м. Київ

Вербицька Т.А.,
Федоров В.Є.

5 Міжнародному екологічному форумі «Довкілля для України» квітень Радченко Т.Д., Бойко Є.О.,
 Дзюбенко К.О.

6 Міжнародній виставці «Довкілля – 2013» квітень Радченко Т.Д., Бойко Є.О., 
Дзюбенко К.О.
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