ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
від 04.01.2018 № 12
План
всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю
за основними напрямами позашкільної освіти на 2018 рік
№
з/п

Назва заходу

1.

III етап Всеукраїнського конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт
учнів-членів МАН України

2.

Всеукраїнські наукові профільні школи
Малої академії наук України
Міжнародна науково-практична
конференція учнів-членів Малої академії
наук «Україна – очима молодих»
Всеукраїнський інтерактивний конкурс
«МАН – Юніор Дослідник»
Всеукраїнський фестиваль архітектури
для дітей

3.

4.
5.

Місце проведення

Строки
проведення
Дослідницько-експериментальний напрям
м. Київ
березень-квітень

Відповідальні
за проведення
Національний центр
«Мала академія наук України»
(далі– НЦ «МАНУ»),
НЕНЦ,
Український державний центр туризму і
краєзнавства учнівської молоді

м. Київ

Протягом року
згідно графіка

НЦ «МАНУ»

м. Львів

квітень

НЦ «МАНУ»

м. Київ

квітень-травень

м. Київ

червень

НЦ «МАНУ»
НЦ «МАНУ»
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6

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

Всеукраїнські літні школи:
- фізико-математична
м. Київ
- з філософії
- фізична
- астрономічна
-- хіміко-біологічна
- математична
Хмельницька обл.
- з робототехніки
- філологічна
Закарпатська обл.
- мистецтвознавства
Всеукраїнський конкурс дослідницьких
м. Київ
робіт для учнів
6-8 класів
VІ Наукова школа з фізики для школярів на
Швейцарська
базі Європейської організації ядерних
Конфедерація,
досліджень (CERN)
ЦЕРН

червень
- серпень

VІ Наукова школа з біохімії для школярів
Німеччина,
на базі Експериментальної лабораторії для
м. Геттінген
молоді XLAB
Міжнародна школа з культурної дипломатії Республіка Польща,
Республіка Австрія,
Королівство
Бельгія,
Грузія
Участь у Міжнародній науковій виставці
Республіка Польща
MILSET (MILSET Expo Science Europe
2018)
Міжнародна наукова школа з біології
Республіка Польща
школа BioCEN School
Участь у Міжнародній конференції
м. Белград,
молодих дослідників «ICYC-2018»
Республіка Сербія
(International contest of young scientists)

жовтень

НЦ «МАНУ»

вересень
НЦ «МАНУ»
вересень

НЦ «МАНУ»

НЦ «МАНУ»

протягом року

НЦ «МАНУ»

липень
НЦ «МАНУ»
липень

НЦ «МАНУ»

квітень
НЦ «МАНУ»
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14.
15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

Участь у Міжнародній олімпіаді з філософії
Республіка
(International Philosophy Olympiad)
Чорногорія
Участь у Міжнародному
США
конкурсі Олімпіада Геніїв ( Genius
Olympiad)
Участь у Міжнародному науковому
Республіка Туніс
фестивалі I-FEST (International Festival of
Engineering, Science and Technology)
Міжнародний фестиваль інженерії, науки
та технологій)
Участь у Пекінському молодіжному
Китайська Народна
конкурсі наукових розробок (Beijing Youth
Республіка
Science Creation Competition - BYSCC)
Всеукраїнська школа з філософії
регіони
Всеукраїнська школа з української
регіони
культури
Всеукраїнська школа релігійної дипломатії
регіони
Фестиваль шістдесятників та
регіони
дисидентського руху
Всеукраїнська школа екологічної культури
регіони
Всеукраїнська школа медіації для підлітків
регіони
ІХ Всеукраїнський Інтернет-турнір
м. Київ
з природничих дисциплін
Всеукраїнський урочистий збір переможців
Всеукраїнських учнівських олімпіад з
навчальних предметів і Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких
м. Київ
робіт учнів-членів Малої академії наук
України у 2018 році для вручення стипендій
Президента України
ІХ Всеукраїнська науково-технічна
виставка-конкурс молодіжних інноваційних
м. Київ
проектів «Майбутнє України»

травень

НЦ «МАНУ»

червень
НЦ «МАНУ»
березень
НЦ «МАНУ»
ІІ-ІІІ квартал
НЦ «МАНУ»
протягом року

НЦ «МАНУ»

протягом року

НЦ «МАНУ»

протягом року

НЦ «МАНУ»

протягом року

НЦ «МАНУ»

протягом року
протягом року

НЦ «МАНУ»
НЦ «МАНУ»

жовтень-грудень

НЦ «МАНУ»

листопад

НЦ «МАНУ»

листопад

НЦ «МАНУ»
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27.
28.

29.

30.
31
32.
33.

34.
35.

36.
37.
38.
39.

Всеукраїнський відкритий інтерактивний
м. Київ
листопад-грудень
конкурс «МАН – Юніор Ерудит»
Відкритий лекторій в рамках проекту
протягом року
«Всеукраїнська мобільна студія популярної
регіони
науки та техніки»
Навчально-тренінгові заняття для учнівпротягом року
членів МАН в рамках Всеукраїнського
м. Київ
проекту «Відкрита освітня лабораторія»
«День юного дослідника» у рамках ХІІ
м. Київ
квітень-травень
Всеукраїнського фестивалю науки
Участь в Міжнародній Олімпіаді
м. Вроцлав,
березень-квітень
Креативності (Destination Imagination)
Республіка Польща
Всеукраїнський конкурс юних дослідників
м. Львів
травень
«Кристали» імені Євгена Гладишевського
Х Всеукраїнська олімпіада з робототехніки
м. Київ
травень
Всеукраїнська літня школа «Табір
переможців»
Всеукраїнська літня школа з фізики
високих енергій в рамках ТрансЄвропейської школи з фізики високих
енергій
Літня школа MINT-виграє

м. Київ
м. Полтава

м. Київ

Участь у Міжнародному конкурсі з
м. Берлін,
нейронаук (International Brain Bee)
Німеччина
Участь у Європейському конкурсі
м. Дублін,
молодих учених «EUCYS-2018»
Республіка Ірландія
XIX Міжнародна науково-практична
м. Київ
конференція «Відновлювана енергетика
та енергоефективність у XXI столітті»

НЦ «МАНУ»
НЦ «МАНУ»
НЦ «МАНУ»
НЦ «МАНУ»
НЦ «МАНУ»
НЦ «МАНУ»

НЦ «МАНУ» спільно з
представниками всесвітньої олімпіади з
робототехніки в Україні ТОВ «Пролего»
червень-серпень
НЦ «МАНУ» за підтримки
Всеукраїнського благодійного фонду «Запорука»
липень
НЦ «МАНУ» спільно з
Київським національним університетом
ім. Тараса Шевченка
липень
серпень
серпень
вересень

НЦ «МАНУ»,
Гете інститут
НЦ «МАНУ»
НЦ «МАНУ»
НЦ «МАНУ» спільно з
Національним технічним університетом України
«КПІ імені Ігоря Сікорського»
4

40.

Всеукраїнський фестиваль інноваційних
проектів «Sikorsky Challenge 2018»

м. Київ

жовтень

41.

Всеукраїнська олімпіада з філософії

м. Київ

жовтень

42.

Участь у Міжнародній школі «Teenager
Maker Camp & Teacher Workshop»

43.

44.

45.

46.

м. Пекін,
жовтень - листопад
Китайська Народна
Республіка

Школа громадської і волонтерської участі
та патріотичного виховання «Агенти змін»
м. Київ

протягом року

м. Київ

протягом року

м. Київ

протягом року

Всеукраїнська школа МИРотворчості

Всеукраїнська школа «Рівний-Рівному»

Національний етап Міжнародного
конкурсу науково-технічної творчості
школярів «Intel ISEF 2018» «IntelЕко
Україна»

НЦ «МАНУ» спільно з
Національним технічним університетом України
«КПІ імені Ігоря Сікорського»
НЦ «МАНУ» спільно з
Національним педагогічним університетом
імені М.П. Драгоманова
НЦ «МАНУ»
НЦ «МАНУ» спільно з
МІ «Серце в долоньках»,
Центром політичних студій та аналітики
«Ейдос»,
БФ «Діти надії та любові»
НЦ «МАНУ» спільно з
Міжнародною програмою Альтернатива
насильству (AVP)
ГО «This child here»
МІ «Серце в долоньках»
НЦ «МАНУ» спільно з
МІ «Серце в долоньках»,
ГО «Науково-видавниче об’єднання
«Дух і літера»,
БФ «Діти надії та любові»

Еколого-натуралістичний напрям
м. Київ
січень-лютий
Національний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді (далі - НЕНЦ)

5

м. Київ

лютий-березень,
травень
лютий-березень

НЕНЦ за сприяння
Київського національного університету
ім. Т. Г. Шевченка,
НТУУ «КПІ ім. Сікорського»,
Національного університету біорізноманіття і
природокористування України
НЕНЦ за сприяння
Громадської організації
«Екологічний клуб «Еремурус»»
НЕНЦ за сприяння
ДП «Український інститут інтелектуальної
власності»
НЕНЦ

м. Київ

лютий-березень

НЕНЦ

м. Київ

березень, жовтень

НЕНЦ

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу «Юний
селекціонер і генетик»

м. Київ

березень

54
55.

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

м. Київ
Київська обл.

березень
квітень-травень

56.

Всеукраїнська екологічна олімпіада
наукових проектів з охорони довкілля
«DreamEco»
Форум юних екологів України

м. Київ

квітень

НЕНЦ за сприяння
Національного університету біоресурсів та
природокористування України
НЕНЦ
НЕНЦ спільно з
Комунальним закладом «Центр творчості дітей
та юнацтва Київщини»
НЕНЦ

«Молода Гвардія»,
Одеська обл.

квітень-травень

47.

Всеукраїнський турнір юних хіміків

м. Київ

січень

лютий

48.

Всеукраїнський конкурс «Енергія і
середовище»

м. Київ

49.

Всеукраїнський конкурс винахідницьких і
раціоналізаторських проектів екологонатуралістичного напряму
Всеукраїнський конкурс юних зоологів і
тваринників
Всеукраїнський чемпіонат з
інформаційних технологій «Екософт2018»
Природнича школа учнівської молоді

м. Київ

53

50.
51.

52.

57.

НЕНЦ спільно з
Одеським гуманітарним центром позашкільної
освіти та виховання
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58

Всеукраїнський фестиваль дитячої
творчості з нагоди 100-річчя позашкільної
освіти

59.

Всеукраїнський конкурс дослідницькоекспериментальних робіт з
природознавства «Юний дослідник»
Всеукраїнський юнацький фестиваль
«В об’єктиві натураліста»

60.

Волинська обл.

травень

м. Київ

травень

Херсонська обл.
(Олешківські піски)

травень

61.

Всеукраїнський конкурс з квітникарства і
ландшафтного дизайну «Квітуча Україна»

м. Київ

травень

62.

Участь переможців національного етапу в
Міжнародному конкурсі науково-технічної
творчості школярів «Intel ISEF 2018»

США

травень

63.

Всеукраїнський фестиваль «Лірика
природи»

м. Київ

травень

64.

Всеукраїнські експедиційно-польові збори
команд юних екологів і натуралістів:
- юних ботаніків;
Миколаївська обл.

червень

- юних зоологів;

Харківська обл.

червень

- юних екологів

Івано-Франківська
обл.
Черкаська обл.

червень

65.

Всеукраїнський юннатівський природоохоронний рух «Зелена естафета» (ТОП)

червень

НЕНЦ спільно з
Управлінням освіти, науки і молоді Волинської
облдержадміністрації, Волинським обласним
еколого-натуралістичним центром
НЕНЦ
НЕНЦ спільно з
Херсонським обласним центром екологонатуралістичної творчості учнівської молоді
НЕНЦ за сприяння
Національного Ботанічного саду
ім. М. М. Гришка НАН України
НЕНЦ

НЕНЦ за сприяння
Президентського фонду Леоніда Кучми
«Україна»
НЕНЦ спільно з
Миколаївським обласним екологонатуралістичним центром учнівської молоді,
Харківським обласним Палацом дитячої та
юнацької творчості,
Івано-Франківським еколого-натуралістичним
центром учнівської молоді
НЕНЦ спільно з
Черкаським обласним центром роботи з
обдарованими дітьми
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66.

67.

Всеукраїнські заходи на базі профільного
табору «Юннат»:
Збір лідерів Дитячого екологічного
парламенту;
Зліт юних дослідників-природознавців;
Всеукраїнський фестиваль патріотичних
дій

м. Київ,
Всеукраїнський
профільний табір
«Юннат»

Всеукраїнські збори науковоприродничого комплексу «Екологос»

Закарпатська обл.,

НЕНЦ
червень-серпень

червень-серпень

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

68.

Всеукраїнський конкурс з флористики та
фітодизайну

м. Київ

вересень

69.

Всеукраїнський зліт учнівських
виробничих бригад, трудових аграрних
об’єднань закладів загальної середньої і
позашкільної освіти
Всеукраїнський зліт учнівських лісництв
закладів загальної середньої і
позашкільної освіти
Всеукраїнський форум учнівських
трудових об’єднань

Тернопільська обл.

вересень

Сумська обл.

вересень

«Молода Гвардія»,
Одеська обл.

вересень-жовтень

70.

71.

НЕНЦ спільно з
Закарпатським обласним екологонатуралістичним центром учнівської молоді,
Карпатським біосферним заповідником,
Національним природничим парком «Синевір»,
Комунальним закладом «Черкаський обласний
центр роботи з обдарованими дітьми»,
Національним Черкаським університетом
ім. Б. Хмельницького
Запорізьким обласним центром екологонатуралістичної творчості учнівської молоді,
Івано-Франківським обласним дитячим
екологічним центром
НЕНЦ спільно з
Міжнародною Академією флористики
Наталії Агеєвої
НЕНЦ спільно з
Тернопільським обласним екологонатуралістичним центром
НЕНЦ спільно з
Сумським обласним центром позашкільної
освіти та роботи з талановитою молоддю
НЕНЦ спільно з
Одеським гуманітарним центром позашкільної
освіти та виховання
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72.
73.

Всеукраїнські GLOBE Ігри 2018
Всеукраїнський турнір «Юний бджоляр»

м. Київ
м. Київ

74.
75.

Всеукраїнська виставка голубів та птиці
Всеукраїнський фестиваль «Україна-сад»

м. Київ
м. Київ

76.

77.

78.

червень
червень-липень

НЕНЦ
НЕНЦ за сприяння
Спілки пасічників України
серпень
НЕНЦ
жовтень
НЕНЦ за сприяння
Національного Ботанічного саду
ім. М.М. Гришка НАН України
жовтень-листопад
НЕНЦ за сприяння
Українського альянсу по боротьбі з підробками
і піратством
Протягом року
Відповідно до плану роботи НЕНЦ

Всеукраїнський біологічний форум
м. Київ
учнівської та студентської молоді «Дотик
природи»
Всеукраїнські
заочні
екологічні,
Заочно
природоохоронні акції, конкурси
Заходи з науково-технічного напряму позашкільної освіти
Участь у Національних змаганнях та
УДЦПО,
Чемпіонатах України з відбору та участі у
Згідно календарного
спільно з Товариством сприяння
Чемпіонатах Світу і Чемпіонатах Європи зі
плану
протягом року
оборони України,
спортивно-технічних видів спорту
Мінмолодьспорту
Національними федераціями,

Міністерством молоді та спорту України
79.

80.

81.

82

Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді
(юніори) з автомодельного спорту (трасові моделі)
(ІV ранг)
Всеукраїнські змагання учнівської молоді з
радіоелектронного конструювання
Всеукраїнські відкриті змагання учнівської
молоді (юніори) з автомодельного спорту
(кордові моделі, молодші школярі) (ІV ранг)
Відкритий командний Чемпіонат України з
шахів серед учнівської молоді

м. Київ

березень

м. Рівне

березень

м. Тульчин ,
Вінницька обл.

березень

м. Київ

березень

УДЦПО спільно з
Київським міським координаційним центром
науково-технічної творчості учнівської
молоді «Сфера»
УДЦПО спільно з
КЗ «Рівненський обласний центр науковотехнічної творчості учнівської молоді»
Рівненської обласної ради
УДЦПО спільно з
Вінницьким обласним центром технічної
творчості учнівської молоді
УДЦПО спільно з
Федерацією шахів України
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83.

84.

85.

Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді
(молодші юнаки, старші юнаки) зі спортивної
радіопеленгації (ІV ранг)
Відкритий чемпіонат України з новусу серед
учнівської молоді:
– І-й етап
– ІІ-й етап
– ІІІ-й етап
Відкритий особистий чемпіонат України з
шахів серед закладів позашкільної освіти:
– І-й етап
– ІІ-й етап

86.

87.

88.

– ІІІ-й етап
Всеукраїнський конкурс-змагання учнів
молодшого шкільного віку з початкового
- технічного моделювання

Всеукраїнські відкриті змагання
учнівської молоді з повітряних зміїв

Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді
(юніори) з ракетомодельного спорту та юних
ракетомоделістів (юнаки) (ІV ранг)

Херсонська обл.

березень-травень

м. Київ

березень
травень
жовтень

м. Київ
Львівська обл.,
Київська обл.
Луганська обл.
Рівненська обл.,
Івано-Франківська
обл.,
Хмельницька обл.

Вінницька обл.,
Дніпропетровська
обл.

Чернігівська обл.,
Івано-Франківська
обл.

УДЦПО спільно з
Херсонським обласним центром науковотехнічної творчості учнівської молоді
УДЦПО спільно з
Громадською організацією «Спортивний
клуб «Інтелект, краса, сила столиці України»

квітень
липень

УДЦПО спільно з
Федерацією шахів України

жовтень
УДЦПО спільно з
КЗ «Рівненський обласний центр науково-технічної
творчості учнівської молоді»,
квітень
Івано-Франківським обласним державним центром
науково-технічної творчості учнівської молоді,
Хмельницьким обласним центром науковотехнічної творчості учнівської молоді
УДЦПО спільно з
Вінницьким обласним центром технічної
творчості учнівської молоді,
квітень
Дніпропетровським обласним центром
науково-технічної творчості та інформаційних
технологій учнівської молоді
УДЦПО спільно з
Чернігівським обласним центром науковоквітень-травень
технічної творчості учнівської молоді,
Івано-Франківським обласним державним центром
науково-технічної творчості учнівської молоді
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89.

90.

91.
92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

Всеукраїнські відкриті змагання учнівської
молоді (юніори) з судномодельного спорту
(«М»- швидкісні радіокеровані) (ІV ранг)
Відкритий чемпіонат України з морських
багатоборств і акватлону серед учнівської
молоді
Чемпіонат України з пляжного футболу
серед закладів позашкільної освіти
Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді
(юнаки, юніори) з автомодельного спорту
(радіокеровані моделі, класи шосейних перегонів) (ІV
ранг)
Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді
(молодші юнаки, старші юнаки) з картингу (ІV ранг)
Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді
(юнаки, юніори) з автомодельного спорту
(радіокеровані моделі, класи позашляховиків) (ІV ранг)
Всеукраїнська виставка-конкурс науковотехнічної творчості учнівської молоді «Наш
пошук і творчість-тобі Україно!»
Всеукраїнська виставка-конкурс робіт учнів
молодшого шкільного віку з початкового
технічного моделювання
Всеукраїнські відкриті змагання учнівської
молоді (юніори) з судномодельного спорту
(«S» - радіокеровані яхти) (ІV ранг)
Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді
(юнаки, юніори) з автомодельного спорту (кордові
моделі) (ІV ранг)
Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді
(юніори) з авіамодельного спорту (вільнолітаючі
моделі літаків у приміщенні) (ІV ранг)

м. Полтава

квітень-травень

м. Київ

травень

м. Київ

травень

м. Одеса

м. Тернопіль
м. Миколаїв

травень

травень
травень

м. Київ

травень-червень

м. Київ

травень-червень

УДЦПО спільно з
Полтавським міським центром
позашкільної освіти
УДЦПО спільно з
Всеукраїнською федерацією морських
багатоборств та акватлону України
УДЦПО спільно з
Асоціацією пляжного футболу України
УДЦПО спільно з
Одеським обласним гуманітарним центром
позашкільної освіти і виховання
УДЦПО спільно з
Тернопільським обласним комунальним центром
науково-технічної творчості школярів учнівської молоді
УДЦПО спільно з
Миколаївським обласним центром науково-технічної
творчості учнівської молоді
УДЦПО
УДЦПО

Одеська обл.

м. Стрий
м. Київ,
Кіровоградська
обл.

червень-серпень
червень-липень

червень

УДЦПО спільно з
КПНЗ «Чорноморська флотилія
юних моряків»
УДЦПО спільно з
Стрийською станцією юних техніків
(Львівська обл.)
УДЦПО спільно з
КЗ «Кіровоградський обласний центр науковотехнічної творчості учнівської молоді»
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100. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської
молоді (юніори) з судномодельного спорту
(«М»- швидкісні радіокеровані) (ІV ранг)

м. Київ,
Київська обл.,
м. Глухів
Сумська обл.

червень-серпень

101. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської
молоді (юніори) з судномодельного спорту
(«NS» - моделі до 600мм) (ІV ранг)

м. Київ,
Київська обл.,
м. Запоріжжя

червень-серпень

102. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді
м. Київ
(юніори) з авіамодельного спорту (кордові моделі) (ІV
ранг)
103. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді
м. Конотоп,
(юніори) з авіамодельного спорту (вільнолітаючі
Дніпропетровська обл.,
моделі) (ІV ранг)
Чернігівська обл.

червень-липень

104. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської
молоді (юніори) з судномодельного спорту
(«S» -радіокеровані яхти) (ІV ранг)

м. Черкаси

червень-серпень

105. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської
молоді (юнаки) з автомодельного спорту
(трасові моделі, молодші школярі) (ІV ранг)
106. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді
(молодші юнаки, старші юнаки) з картингу (ІV ранг)

м. Ізмаїл

червень

м. Полтава

червень-липень

червень-липень

УДЦПО спільно з
Федерацією судномоделізму і
судномодельного спорту України ,
Сумським обласним центром позашкільної освіти та
роботи з талановитою молоддю
УДЦПО спільно з
Федерацією судномоделізму і судномодельного
спорту України
УДЦПО спільно з
Центральним спортивно-технічним клубом
авіаційного моделізму ТСО України
УДЦПО спільно з
Сумським обласним центром позашкільної освіти та
роботи з талановитою молоддю,
Дніпропетровським обласним центром
науково-технічної творчості та інформаційних
технологій учнівської молоді,
Чернігівським обласним центром науковотехнічної творчості учнівської молоді
УДЦПО спільно з
Черкаським обласним центром науковотехнічної творчості учнівської молоді,
Центром дитячої та юнацької творчості
м. Черкаси
УДЦПО спільно з
Станцією юних техніків м. Ізмаїл
(Одеська обл.)
УДЦПО спільно з
Полтавським обласним центром науково-технічної
творчості учнівської молоді
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107. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді
(юніори) з авіамодельного спорту (радіокеровані
моделі) (ІV ранг)
108. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді
(молодші юнаки, старші юнаки) з радіозв’язку на
коротких хвилях та зі швидкісної радіотелеграфії (ІV
ранг)
109. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді
(молодші юнаки, старші юнаки) з картингу – І етап (ІV
ранг)

м. Малин
Житомирська обл.,
м. Глухів
Сумська обл.
Херсонська обл.

Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді
(молодші юнаки, старші юнаки) з картингу – ІІІ етап
(ІV ранг)
Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді
(молодші юнаки, старші юнаки) з картингу – фінал (ІV
ранг)
110. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді
(юнаки, юніори) з автомодельного спорту
(радіокеровані моделі) (ІV ранг)
111. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської
молоді (юніори) з судномодельного спорту
(морській бій) (ІV ранг)
112. Всеукраїнські змагання на Кубок УДЦПО
серед учнівської молоді (молодші юнаки, старші
юнаки) зі спортивної радіопеленгації (ІV ранг)

липень- серпень

м. Полтава
м. Київ

Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді
(молодші юнаки, старші юнаки) з картингу – ІІ етап
(ІV ранг)

червень-вересень

травень-червень
червень-липень
серпень
вересень

УДЦПО спільно з Малинським міським центром
науково-технічної творчості,
Глухівським міським центром позашкільної
освіти
УДЦПО спільно з
КЗ «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді»
Херсонської обласної ради
УДЦПО спільно з
Федерацією картингу України
ГО «ТСО УКРАЇНИ»

м. Тернопіль
м. Київ

м. Одеса

серпень

УДЦПО спільно з
Дитячим оздоровчим центром «Чайка»

м. Миколаїв

серпень-жовтень

УДЦПО спільно з
Миколаївським обласним центром науково-технічної
творчості учнівської молоді
УДЦПО спільно з
ГО «Ліга радіоаматорів України»

м. Київ

вересень
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113. Всеукраїнський колоквіум «Космос.
Людина. Духовність»
Всеукраїнський фестиваль технічної
творчості «INTERPIPE TECH FEST»
115. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді
(юнаки, юніори) з автомодельного спорту серед
(кордові моделі) (ІV ранг)
116. Всеукраїнська виставка-конкурс із історикотехнічного стендового моделювання
114.

117. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської
молоді (юніори) з автомодельного спорту
серед (трасові моделі) (ІV ранг)
118. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської
молоді (юнаки) з автомодельного спорту
(кордові моделі, молодші школярі) (ІV ранг)

м. Ужгород

вересень-жовтень

м. Дніпро

вересень-жовтень

м. Миколаїв

жовтень

м. Луцьк,
жовтень-грудень
м. Хмельницький

м. Чернігів

листопад

м. Стрий

грудень

119. Всеукраїнський конкурс з інформаційних
технологій для дітей та молоді «ITalent»

м. Київ

протягом
року

120. Всеукраїнські відкриті змагання учнівської
молоді з радіозв’язку на коротких хвилях

регіони

121.
122.

123.

Всеукраїнський фестиваль-конкурс для
дітей та юнацтва «Різдвяні канікули»
Всеукраїнський дитячо-юнацький
фестиваль –конкурс естрадної пісні
«Різдвяна зіронька»
Всеукраїнський відкритий літературномузичний фестиваль вшанування воїнів
«Розстріляна молодість»

протягом
року
Художньо-естетичний напрям

УДЦПО спільно з
Закарпатським обласним центром науково-технічної
творчості учнівської молоді
УДЦПО спільно з
Компанією «Интерпайп»
УДЦП спільно з
Миколаївським обласним центром науково-технічної
творчості учнівської молоді
УДЦПО спільно з
Центром науково-технічної творчості учнівської молоді
Волинської облдержадміністрації,
Хмельницьким обласним центром науковотехнічної творчості учнівської молоді
УДЦПО спільно з
Чернігівським обласним центром науково-технічної
творчості учнівської молоді
УДЦПО спільно з
Стрийською станцією юних техніків
(Львівська обл.)
УДЦПО спільно з
Молодіжною громадською організацією
«Київський Інтелект Клуб»
УДЦПО

м. Львів

січень

УДЦПО спільно з
Центром творчості дітей та юнацтва Галичини

м. Мукачеве
Закарпатська обл.

січень

УДЦПО спільно з
Мукачівським Будинком школярів

м. Житомир

лютий

УДЦПО спільно з
Житомирським державним будинком художньої та
технічної творчості
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124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.
131.
132.

Всеукраїнський фестиваль-конкурс зі
спортивних бальних танців
«Dance education-2018»
Всеукраїнський відкритий фестиваль дитячої
та юнацької творчості «Чисті роси»
Всеукраїнський дитячо-юнацький
фестиваль-конкурс юних вокалістів «Пісня
над Бугом»
Всеукраїнський відкритий фестиваль
дитячих та юнацьких аматорських театрів
«Маски Мельпомени»
Всеукраїнський відкритий фестиваль
дитячої та юнацької творчості присвячений
Всесвітньому Дню Землі
Всеукраїнський конкурс творчості дітей та
учнівської молоді «За нашу свободу»

Міжнародний фестиваль-конкурс сучасної
хореографії «Супер-денс»
Міжнародний дитячо-юнацький фестиваль
народного мистецтва «Смарагдові витоки»
Міжнародний фестиваль-конкурс
«Перлини мистецтва»:
– І-й етап;
– ІІ-й етап;
– ІІІ-й етап

м. Київ

лютий

м. Київ

березень-травень

м. Хмельницький

березень

м. Харків

березень-квітень

м. Кропивницький
Кіровоградська обл.

квітень

м. Київ

квітень-вересень

м. Львів

квітень

м. Мукачеве
Закарпатська обл.

травень

м. Львів,
м. Київ

травень
жовтень
листопад

УДЦПО за підтримки
Київської міської ради
УДЦПО спільно з
Департаментом освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
УДЦПО спільно з
Хмельницьким палацом творчості дітей
та юнацтва
УДЦПО спільно з
КЗ «Харківський Палац дитячої та юнацької творчості
Харківської міської ради Харківської області»
УДЦПО спільно з
Кіровоградським обласним центром дитячої
та юнацької творчості
УДЦПО спільно з
Громадською спілкою «Вища координаційна рада з питань
ветеранів та учасників антитерористичної операції»,
Державною службою України з питань ветеранів та
учасників антитерористичної операції,
Національною спілки письменників України,
Товариством «Знання» України,
Університет сучасних знань
УДЦПО спільно з
Центром творчості дітей та юнацтва Галичини
УДЦПО спільно з
Мукачівським будинком школярів
УДЦПО
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133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.
140.

141.

142.

Всеукраїнський фестиваль-конкурс духових
оркестрів «Армія дітям»
Всеукраїнська виставка-конкурс
декоративно-ужиткового і образотворчого
мистецтва
«Знай і люби свій край»
Всеукраїнський відкритий фестиваль
закладів позашкільної освіти України
«Територія творчості»
Всеукраїнський фестиваль дитячої
художньої творчості «Єдина родина»
Всеукраїнський дитячий конгрес «Зіркові
канікули у «Світі талантів»
Всеукраїнський фестиваль дитячих
театральних колективів та майстрів
художнього слова «Дивосвіт Мельпомени»
Всеукраїнський фестиваль мистецтв
«На крилах гармонії»
Відкритий фестиваль дитячого кіно та
телебачення «Веселка» та Всеукраїнський
відкритий конкурс юних фотоаматорів
«Ми – діти України»
Всеукраїнський відкритий фестивальконкурс ігрових програм «Адреса дитинства
- Гра»
Всеукраїнський відкритий дитячоюнацький фестиваль – майстерня
авторської (бардівської) пісні «Сонячний
зайчик»

м. Київ

травень

УДЦПО спільно з
Міністерством оборони України,
ГОВО «Коло. Медіа»

м. Київ

травень

УДЦПО

м. Київ
Миколаївська обл.
м. Одеса,
УДЦ
«Молода Гвардія»
м. Херсон
Херсонська обл.
Полтавська обл.,
м. Кременчук
м. Запоріжжя

м. Запоріжжя

травень

червень

червень-липень

травень-червень
жовтень
серпень

вересень -жовтень

жовтень

УДЦПО спільно з
Департаментом освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
УДЦПО спільно з
Миколаївським обласним будинком
художньої творчості
УДЦПО спільно з
Міністерством культури України,
Міністерством соціальної політики України,
МГО «Жінка ІІІ тисячоліття»
УДЦПО спільно з
Херсонським Таврійським ліцей мистецтв
УДЦПО спільно з
Херсонський Таврійський ліцей мистецтв
УДЦПО спільно з
Полтавський обласний центр науково-технічної
творчості учнівської молоді, Кременчуцьким міським
центром позашкільної освіти
УДЦПО спільно з
Центром дитячої та юнацької творчості
Шевченківського району Запорізької міської ради
УДЦПО спільно з
Запорізьким міським палацом дитячої та юнацької
творчості
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143. Всеукраїнський фестиваль-конкурс
народної хореографії «Натхнення Хортиці»
144.

145.
146.
147.

148.

Міжнародний фестиваль – конкурс дитячої
та юнацької хореографії «Падіюн-ЄвроДанс»
Дитячо-юнацький фестиваль мистецтв
«Сурми звитяги»
Всеукраїнський конкурс робіт юних
фотоаматорів «Моя Україно!» (заочний)
Всеукраїнські відкриті змагання з
джамстайлу, шаффлу та брейку
«United dance beat»
Всеукраїнський фестиваль-конкурс
«Молодь обирає здоров’я»

149. Всеукраїнський конкурс краєзнавчодослідницьких робіт в рамках
Всеукраїнської краєзнавчої експедиції
учнівської молоді «Моя Батьківщина Україна»
150. Всеукраїнський конкурс на кращу
туристсько-краєзнавчу експедицію
учнівської молоді з активним способом
пересування «Мій рідний край»
151. XІI Всеукраїнська філософська історикокраєзнавча конференція учнівської молоді
«Пізнай себе, свій рід, свій нарід ...»
152. ІV Чемпіонат України з лижного туризму
серед юнаків

м. Запоріжжя
м. Ужгород

жовтень
жовтень

УДЦПО спільно з
Запорізьким міським палацом дитячої та юнацької
творчості
УДЦПО спільно з
Закарпатським обласним палацом дитячої та юнацької
творчості «Падіюн»
УДЦПО спільно з
Громадської організацією «Сурми звитяги»

м. Львів

жовтень-грудень

м. Київ

листопад

УДЦПО

м. Київ

листопад

УДЦПО спільно з
Центром творчості дітей та юнацтва «Шевченківець»
м. Києва, Громадська організація «Пульс»

Місце визначається

Терміни
визначаються

УДЦПО спільно
з Міністерством молоді та спорту України

Туристсько-краєзнавчий напрям
м. Київ
січень

УДЦТКУМ

м. Київ

лютий

УДЦТКУМ

Харківська
область

лютий

УДЦТКУМ спільно з
Харківською обласною станцією юних туристів

Івано-Франківська
область

лютий

УДЦТКУМ спільно з Івано-Франківським
обласним державним центром туризму і
краєзнавства учнівської молоді
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153. Кубок України серед юнаків з пішохідного
туризму в приміщенні (відкритий Кубок
Полтавської області)
154. III Всеукраїнська історико-краєзнавча
конференція учнівської молоді
«Державотворчі процеси в Україні: через
віки у XXI століття»
155. Всеукраїнський конкурс екскурсоводів
музеїв закладів освіти «Край, в якому я
живу»

Полтавська
область

березень

УДЦТКУМ спільно з
Полтавським обласним центром туризму і
краєзнавства учнівської молоді
УДЦТКУМ спільно з
Черкаським обласним центром туризму,
краєзнавства і екскурсій учнівської молоді

Черкаська
область

березень

м. Чернігів

березень

156. Змагання зі спортивних туристських
походів
серед учнівської та студентської молоді
(заочні)

м. Київ

березень - квітень

157. Кубок України серед юнаків з
пішохідного туризму (відкриті змагання
Миколаївської області «Кубок Бугу»)

Миколаївська
область

квітень-травень

УДЦТКУМ спільно з
Миколаївським обласним центром туризму,
краєзнавства та екскурсій учнівської молоді

158. ІІ Чемпіонат України зі скелелазіння серед
вихованців закладів позашкільної освіти

Кіровоградська
область

червень

159. Фестиваль ватр-представлень роїв
Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура») до Дня
Свята Героїв

м. Київ

травень

УДЦТКУМ спільно з Кіровоградським
обласним центром туризму, краєзнавства та
екскурсій учнівської молоді
УДЦТКУМ спільно з
Київським Палацом дітей та юнацтва,
ГО «Молодіжний Націоналістичний Конгрес»,
Всеукраїнським молодіжним рухом
«Національний Альянс»,
МБУ «Центр національного відродження»,
Молодіжним клубом «Джура», Українським
дитячо-юнацьким товариством «Січ»

УДЦТКУМ спільно з
КЗ «Центр національно-патріотичного
виховання, туризму та краєзнавства учнівської
молоді» Чернігівської облдержадміністрації,
Національною спілкою краєзнавців
УДЦТКУМ
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160. Кубок України серед юнаків з
велосипедного туризму

Київська
область

травень

УДЦТКУМ спільно
КЗ «Центр творчості дітей та юнацтва
Київщини»
УДЦТКУМ, Центральний табір туристського
активу учнів України ( далі - ЦТТАУУ)

161. Всеукраїнська школа юних географів

Закарпатська
область

червень

162. Гра-квест до Дня Конституції України
«Фундамент української державності»
вихованців гуртків національнопатріотичного виховання

м. Київ

травень-червень

163. Збір активістів Всеукраїнської дитячоюнацької військово-патріотичної гри
«Сокіл» («Джура») – «Школа джур
козацьких» «Котигорошко» (молодша
вікова група)
164. Участь у Міжнародній волонтерській
еколого-археологічній експедиції «Замки
Закарпаття – 2018»

Закарпатська
область

липень-серпень

Закарпатська
область

червень-серпень

165. Всеукраїнський збір переможців
всеукраїнських змагань зі спортивних
туристських походів серед учнівської та
студентської молоді
166. Всеукраїнський збір переможців
Всеукраїнської краєзнавчої експедиції
учнівської молоді «Моя Батьківщина –
Україна»

Закарпатська
область,
м. Київ

червень-серпень

УДЦТКУМ спільно з
Київським центром дитячо-юнацького туризму,
краєзнавства та військово-патріотичного
виховання,
Національним музеєм історії України,
ГО «Національна скаутська організація
«ПЛАСТ»,
ГО «Молодіжний Націоналістичний Конгрес»,
Всеукраїнським молодіжним рухом
«Національний Альянс»,
МБУ «Центр національного відродження»
УДЦТКУМ, ЦТТАУУ
за підтримки МБУ «Центр національного
відродження», Молодіжного клубу «Джура»,
Українського дитячо-юнацького товариства
«Січ»
УДЦТКУМ спільно з
Закарпатським центром туризму,
краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської
молоді
УДЦТКУМ, ЦТТАУУ

Закарпатська
область,

червень-липень

УДЦТКУМ, ЦТТАУУ
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167. Всеукраїнський збір переможців
Всеукраїнського конкурсу на кращу
туристсько-краєзнавчу експедицію
учнівської молоді з активним способом
пересування «Мій рідний край»
168. 47-й Чемпіонат України серед юнаків з
пішохідного туризму
169. Збір активістів Всеукраїнської дитячоюнацької військово-патріотичної гри
«Сокіл» («Джура») – «Школа джур
козацьких» «Джура» (середня вікова
група)
170. Участь у Всеукраїнському вишколі
«Джура-Прикордонник»

Закарпатська
область,

червень-липень

УДЦТКУМ, ЦТТАУУ

Рівненська
область
Закарпатська
область,

липень

УДЦТКУМ спільно з
Рівненською обласною станцією юних туристів
УДЦТКУМ, ЦТТАУУ
за підтримки
МБУ «Центр національного відродження»,
Молодіжного клубу «Джура», Українського
дитячо-юнацького товариства «Січ»
УДЦТКУМ спільно з
Міністерством молоді та спорту України,
Державною прикордонною службою України
УДЦТКУМ спільно з
Київською міською державною адміністрацією,
Київською ОДА за підтримки
МБУ «Центр національного відродження»,
Молодіжного клубу «Джура», Українського
дитячо-юнацького товариства «Січ»
УДЦТКУМ,
ЦТТАУУ за підтримки
ГО СУМ в Україні, Молодіжного
Націоналістичного Конгресу, Всеукраїнського
молодіжного руху «Національний Альянс»,
Національної скаутської організації «ПЛАСТ»,
МБУ «Центр національного відродження»,
Молодіжного клубу «Джура», Українського
дитячо-юнацького товариства «Січ»
УДЦТКУМ спільно з
Івано-Франківським обласним державним
центром туризму і краєзнавства учнівської
молоді

липень-серпень

Черкаська
область

липень

171. ІІІ (Всеукраїнський) етап Всеукраїнської
дитячо-юнацької військово-патріотичної
гри «Сокіл» («Джура») – «Джура – 2018»

м. Київ,
Київська область

липень - серпень

172. Збір лідерів учнівського самоврядування в
рамках Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура») – «Школа джур козацьких»

Закарпатська
область

вересень

Івано-Франківська
область

вересень

173. V Чемпіонат України з водного туризму
серед юнаків

20

174. Кубок України серед юнаків з
велосипедного туризму

Кіровоградська
область

вересень

175. Кубок України серед юнаків з пішохідного
туризму (відкритий Кубок Житомирської
області)

Житомирська
область

вересень

176. Відкриті змагання Тернопільської області
зі спелеоорієнтування «Меморіал пам’яті
В.О. Радзієвського»

Тернопільська
область

вересень

Волинська
область

жовтень

м. Київ

жовтень

м. Київ

жовтень

УДЦТКУМ

м. Миколаїв

жовтень листопад

Донецька
область

листопад

УДЦТКУМ спільно з
Миколаївським обласним центром туризму,
краєзнавства та екскурсій учнівської молоді
УДЦТКУМ спільно з
Донецьким обласним центром туризму і
краєзнавства учнівської молоді

регіони

протягом року

177. Міжнародні змагання зі спортивного
туризму серед юнаків «Волинь»
178. Участь у параді-огляді кращих роїв
Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура») –
«Впоряд» до Дня захисника України і свята
Покрови Божої Матері
179. Всеукраїнський Форум патріотичних справ
учнівської молоді «Зростаємо українцями!»
180. ІХ Всеукраїнська краєзнавча конференція
учнівської молоді «Мій рідний край, моя
земля очима сучасників»
181. ХІ Міжнародна історико-краєзнавча
конференція учнівської молоді «ПівденноСхідна Україна: зі стародавності у XXI
століття»
182. Всеукраїнська краєзнавча експедиція
учнівської молоді «Моя Батьківщина –
Україна»

УДЦТКУМ спільно з
Кіровоградським обласним центром туризму,
краєзнавства та екскурсій учнівської молоді
УДЦТКУМ спільно з
Житомирським обласним центром туризму,
краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської
молоді
УДЦТКУМ спільно з
Тернопільським обласним комунальним
центром туризму, краєзнавства та екскурсій
учнівської молоді
УДЦТКУМ спільно з
Центром туризму, спорту та екскурсій
Волинської ОДА
УДЦТКУМ спільно з
МБУ «Центр національного відродження»,
Молодіжним клубом «Джура», Українським
дитячо-юнацьким товариством «Січ»

УДЦТКУМ
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183. Всеукраїнський конкурс на кращу
туристсько-краєзнавчу експедицію
учнівської молоді з активним способом
пересування «Мій рідний край»
184. Всеукраїнська історико-краєзнавча акція
учнівської молоді «Українська революція:
100 років надії і боротьби»
185. Туристські походи, експедиції, екскурсії,
навчально-тренувальні збори тощо
вихованців УДЦТКУМ

регіони

протягом року

УДЦТКУМ

регіони

протягом року

УДЦТКУМ

регіони

протягом року

УДЦТКУМ
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