
 
План обласних та всеукраїнських масових заходів 

 з дітьми та учнівською молоддю еколого-натуралістичного спрямування  
на 2020 рік 

 

№ 

з/п Назва заходу Місце 

проведення 
Термін 

проведення 

Місце і терміни 

подачі 

матеріалів 
(заявок) 

1. 1 Обласна зимова наукова предметна 

школа табір «Еколог» 03-18 січня До 14.12.2019 
ПОЕНЦУМ 

2.  Всеукраїнський турнір юних 

біологів 
м. Київ 

січень грудень 2019 

НЕНЦ 
3. 2 Всеукраїнський турнір юних хіміків м. Київ січень НЕНЦ до 01 

січня 
4. 3 ХІІІ Міжнародний екологічний 

конкурс 
м. Вроцлав, 
Польща 

січень-лютий До 05.02. 
ПОЕНЦУМ 

5. 4 Обласний етап Всеукраїнської акції 

,,Годівничка” 
по регіонах січень-лютий до 15 березня 

ПОЕНЦУМ 
6.  Білоруська конференція учнів м. Київ лютий До 09.12.19 

НЕНЦ 
7. 5 Всеукраїнський конкурс ,,Еко 

Україна» Національний етап 

Міжнародного конкурсу ,,ISEF 
2020” 

м. Київ 4-7 лютого НЕНЦ до 

17.12.19 

8. 7 Всеукраїнський конкурс юних 

зоологів і тваринників 
м. Київ 18-20 лютого 

 
НЕНЦ грудень 

2019 
9. 8 Обласний етап Всеукраїнської акції 

,,День зустрічі птахів” 
по регіонах січень-

березень 
до 01 квітня 

ПОЕНЦУМ 
10. 1

0 
Всеукраїнський конкурс ,,Енергія і 

середовище” 
м. Київ лютий НЕНЦ до 

01 січня 
11. 1

1 
Обласний етап Всеукраїнської 

природоохоронно-
пропагандистської акції 

Українського товариства охорони 

птахів ,,Великий зимовий облік 

птахів” 

по регіонах грудень-січень до 01 лютого 
ПОЕНЦУМ 

12. 1
2 
Районні, міські конкурси-огляди 

колективів екологічної просвіти. 

Тема виступу ,,95-річчя 

юннатівського руху” 

по регіонах лютий-
березень 

 

13. 1
4 
Всеукраїнський конкурс 

раціоналізаторських та 

винахідницьких проектів  
16-23 роки 
 
 
 
12-15 років 

м. Київ  
 
 
18-20 лютого 
 

 
 
 
НЕНЦ грудень 

2019 
 
 
НЕНЦ до 10.04. 

14. 1
5 
Всеукраїнська олімпіада ,,Крок до 

знань” 
м. Київ лютий До 25.01. 

НЕНЦ 



15. 1
6 
Всеукраїнський чемпіонат з 

інформаційних технологій 

,,Екософт 2020” 

м. Київ 25-28 лютого НЕНЦ до 20 

січня 

16. 1
7 
ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу 

,,Юний селекціонер і генетик” 
м. Київ березень ПОЕНЦУМ до 

01 грудня 2019 
17. 1

8 
Всеукраїнський турнір юних 

натуралістів 
м. Київ березень НЕНЦ 

18. 1
9 
Обласний етап Всеукраїнської акції 

,,Кролик” 
м. Полтава березень до 15 березня 

ПОЕНЦУМ 
19. 2

0 
Зональні конкурси-огляди 

колективів екологічної просвіти. 

Тема ,,95-річчя юннатівського 

руху” 

по регіонах березень  

20. 2
4 
Обласний етап Всеукраїнського 

юнацького фестивалю ,,В об’єктиві 

натураліста». Тема робіт ,,95-річчя 

юннатівського руху” 

м. Полтава березень До 28 лютого 

ПОЕНЦУМ 

21.  Обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу ,,Гуманне ставлення до 

тварин” 

м. Полтава березень До 06 березня 

ПОЕНЦУМ 

22. 2
2 
Обласні заходи з озеленення, 

чистоти і благоустрою територій 

населених пунктів 

по регіонах березень-
травень 

звітування 

згідно наказу 

ДОН 
23. 2

3 
Всеукраїнська екологічна олімпіада 

наукових проектів з охорони 

довкілля ,,DrimEco” 

м. Київ квітень НЕНЦ до 01 

березня 

24. 2
6 
Обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу експериментально-
дослідницьких робіт з 

природознавства ,,Юний дослідник” 
(9-11 років) 

м. Полтава квітень до 10 квітня 

ПОЕНЦУМ 

25. 2
7 
Природоохоронні акції ,,День 

Землі”, ,,День довкілля” 
по регіонах квітень  

26. 2
8 
Всеукраїнська природоохоронно-
пропагандистська акція ,,День 

зустрічі птахів” 

м. Київ квітень до 01.04. 

ПОЕНЦУМ 

27. 2
9 
Обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу ,,Зоологічна галерея” 
м. Полтава квітень до 05 квітня 

ПОЕНЦУМ 
28. 3

0 
Обласний конкурс-огляд колективів 

екологічної просвіти ,,Земля – наш 

спільний дім”. Тема ,,95-річччя 

юннатівського руху” 

м. Полтава квітень  

29. 3
3 
Всеукраїнський конкурс-огляд 

колективів екологічної просвіти 

,,Земля – наш спільний дім”. Тема 

,,95-річчя юннатівського руху” 

Київська обл. 
область 

квітень Переможець 

обласного 

конкурсу 

30. 4
2 
Обласний збір юних лісівників м. Лубни, 

лісотехнічний 

коледж 

квітень За окремим 

викликом 

31. 3
5 
Форум юних екологів України ,,Молода 

гвардія”, 
Одеська обл. 

квітень-
травень 

За окремим 

викликом 



32.  Всеукраїнський форум юних 

натуралістів 
,,Артек”, 
Київська область 

квітень-
червень 

За окремим 

викликом 
33. 3

6 
Всеукраїнський хакатон для 

учнівської молоді ,,X REALITY 
HACK 2020” 

Хмельницька 

обл. 
травень Хмельницький 

ЕНЦ до 12.03. 

34. 3
7 
Всеукраїнський конкурс з 

квітництва і ландшафтного дизайну 

,,Квітуча Україна” 

м. Київ травень НЕНЦ до 01.05. 

35. 3
9 
Всеукраїнський експедиційно-
польовий збір юних зоологів 

м. Київ червень за окремим 

викликом 
36. 4

0 
Всеукраїнський експедиційно-
польовий збір команд юних 

екологів 

м. Київ червень за окремим 

викликом 

37. 4
1 
Всеукраїнський експедиційно-
польовий збір юних ботаніків 

м. Київ червень за окремим 

викликом 
38. 4

3 
Всеукраїнські GLOBE ігри 2020 м. Київ червень НЕНЦ 

39. 4
4 
Всеукраїнський юннатівський 

природоохоронний рух ,,Зелена 

естафета” (ТОП) 

Черкаська обл. червень За окремим 

викликом 

40. 4
5 
Обласна науково-дослідницька 

експедиція учнівської молоді 

,,Бутова гора” 

Шишацький 

район 
червень-
липень 

для слухачів 

ОЗБШ та учнів-
членів МАН 
заявка в 

ПОЕНЦУМ до 

05.06. 
41. 4

6 
Всеукраїнський турнір ,,Юний 

бджоляр” 
м. Київ червень-

липень 
за окремим 

викликом 
42. 4

7 
Заходи з талановитою та 

обдарованою учнівською молоддю 

на базі Всеукраїнського 

профільного табору ,,Юннат”: 
- збори лідерів Дитячого 

екологічного парламенту 
- зліт юних дослідників-
природознавців 
- дитячий фестиваль патріотичних 

дій для переможців дитячо-
юнацької еколого-патріотичної гри 

,,Паросток” 

м. Київ  
 
 
 
червень- 
серпень 

 
 
 
 
за окремим 

викликом 

43. 4
8 
Обласний дитячо-юнацький 

оздоровчий табір ,,Еколог” 
Зіньківський 

район 
червень-
серпень 

заявки 

подавати до 01 

квітня 
44. 4

9 
Обласна екологічна експедиція 

,,Чиста хвиля” 
Полтавська 

область 
липень для слухачів 

ОЗБШ 
45. 5

0 
Всеукраїнський конкурс з 

флористики та фітодизайну 
м. Київ вересень за окремим 

викликом 
46. 5

1 
День юного натураліста в Україні по регіонах вересень до 20 вересня 

ПОЕНЦУМ 
47. 5

2 
Всеукраїнський зліт учнівських 

лісництв ЗЗСО і ЗПО 
м. Кропивницький вересень за окремим 

викликом 
48. 5Всеукраїнський зліт учнівських м. Київ вересень за окремим 



3 виробничих бригад, трудових 

аграрних об’єднань ЗНЗ і ПНЗ  
викликом 

49. 5
4 
Всеукраїнський форум учнівських 

трудових об’єднань  
,,Молода 

Гвардія” Одеська 

обл. 

вересень-
жовтень 

за окремим 

викликом 

50. 5
5 
Обласна очно-заочна біологічна 

школа (секції біології, хімії) 
м. Полтава протягом року заявки 

подавати до 20 

вересня 

ПОЕНЦУМ 
51. 5

6 
Обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу ,,Вчимося за повідувати” 
по регіонах вересень до 15 вересня 

ПОЕНЦУМ 
52. 5

7 
Обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу ,,До чистих джерел” 
по регіонах вересень до 15 вересня 

ПОЕНЦУМ 
53. 5

8 
Обласний етап Всеукраїнського 

еколого-натуралістичного походу 

,,Біощит” 

по регіонах вересень до 15 вересня 

ПОЕНЦУМ 

54. 5
9 
Обласний етап акції ,,Рослини – 
рятівники від радіації” 

по регіонах вересень до 15 вересня 

ПОЕНЦУМ 
55. 6

0 
Обласний конкурс екологічних 

плакатів ,,Природа і люди” 
по регіонах вересень до 15 вересня 

ПОЕНЦУМ 
56. 6

1 
Обласний конкурс ,,Мій рідний 

край, моя земля” 
по регіонах вересень до 15 вересня 

ПОЕНЦУМ 
57. 6

2 
Обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу ,,Галерея кімнатних 

рослин” 

по регіонах вересень до 15 вересня 

ПОЕНЦУМ 

58. 6
3 
Обласний дитячий еколого-
краєзнавчий конкурс ,,Малі ріки 

Полтавщини” 

по регіонах вересень до 15 вересня 

ПОЕНЦУМ 

59. 6
4 
Обласний етап трудових акцій 

,,Турбота молоді тобі, Україно”: 
,,Плекаємо сад”, ,,Дослідницький 

марафон”, ,,Юннатівський 

зеленбуд”, ,,Парад квітів біля 

школи” 

по регіонах вересень до 15 вересня 

ПОЕНЦУМ 

60. 6
5 
Обласний етап Всеукраїнської 

природоохоронної акції ,,Птах року 

2020” 

по регіонах вересень до 15 вересня 

ПОЕНЦУМ 

61. 6
6 
Обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу ,,Ліси для нащадків” 
по регіонах вересень до 15 вересня 

ПОЕНЦУМ 
62. 6

7 
Обласний етап акції «Зелений 

паросток майбутнього” 
по регіонах вересень до 15 вересня 

ПОЕНЦУМ 
63. 6

8 
Всеукраїнський фестиваль ,,Україна 

– сад” 
м. Київ жовтень за окремим 

викликом 
64.  Всеукраїнський фестиваль 

,,Скарбниця народної духовності” 
м. Київ жовтень за окремим 

викликом 
65. 6

9 
Обласний збір юних екологів, 

дослідників сільського та лісового 

господарства ,,Здобутки юних” 

табір ,,Еколог” 
с.М.Млини 

Зіньківського 

району 

жовтень За окремим 

викликом 

66. 7
2 
Обласна заочна фотоолімпіада 

,,Пізнай свій рідний край!” 
м. Полтава жовтень до 15 жовтня 

ПОЕНЦУМ 
67. 7Всеукраїнська дитячо-юнацька по регіонах 05-09 жовтня до 15 



3 еколого-патріотична гра 

,,Паросток» 
листопада 

ПОЕНЦУМ 
68. 7

0 
Міжнародний конкурс ,,Календар 

GLOBE” 
м. Київ жовтень-

листопад 
НЕНЦ 

69. 7
1 
Всеукраїнський біологічний форум 

учнівської та студентської молоді 

,,Дотик природи” 

м. Київ жовтень-
листопад 

НЕНЦ до 15 
вересня 

70.  Всеукраїнський конкурс ,,Україна 

рушникова” 
м. Київ жовтень-

листопад 
До 01 жовтня 

ПОЕНЦУМ 
71. 7

4 
Обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу навчально-дослідних 

земельних ділянок 

по регіонах листопад до01 листопада 

ПОЕНЦУМ 

72. 7
5 
Всеукраїнський конкурс-огляд 

тепличного господарства 

загальноосвітніх та позашкільних 

закладів ,,Дивовижна теплиця” 

м. Київ листопад-
грудень 

до 01.11. 

ПОЕНЦУМ 

73. 7
6 
Обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу ,,Новорічна композиція», 

,,Український сувенір” 

м. Полтава грудень до 15 грудня 

ПОЕНЦУМ 

74.  Обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу ,,Парки – легені міст і сіл” 
м. Полтава січень-лютий до 15 грудня 

2019 
ПОЕНЦУМ 

75. 2
5 
Всеукраїнський заочний конкурс 

робіт юних фотоаматорів ,,Моя 

країна – Україна!” 

м. Київ протягом року Відповідно до 

листа НЕНЦ  

 


