
Перелік заходів для обдарованої молоді на 2011/2012 н.р.  
 

№ 

з/п 
Назва заходу Орієнтовний термін проведення 

1.  Всеукраїнський колоквіум  "Космос. Людина. 

Духовність”   
вересень - жовтень 2011 р. 

2.  Конкурс-захист кращих учнівських проектів «Хімія у 

моєму житті»  
вересень-листопад 2011 р. 

3.  Національний конкурс шкільних газет вересень 2011 р.- березень 2012 р. 

4.  Всеукраїнська експедиція учнівської та студентської 

молоді «Моя Батьківщина  - Україна» 

вересень  2011 р.- грудень 2012 р. 

5.  Всеукраїнська премія "Диво-дитина" вересень 2011 р. - травень 2012 р. 

6.  Всеукраїнський конкурс юних гумористів 

«Посміхнемось щиро Вишні» 

жовтень-листопад 2011 р. 

7.  Всеукраїнський конкурс дитячого читання 

«Найкращий читач України»  

жовтень - грудень 2011 р. 

8.  Всеукраїнські турніри  юних географів,  юних 

хіміків,  юних математиків,  юних економістів,  юних 

біологів, юних винахідників і раціоналізаторів 

жовтень-грудень 2011 р. 

9.  Всеукраїнські учнівські олімпіади жовтень 2011 р. - лютий 2012 р. 

10.  Міжнародний конкурс з української мови імені 

Петра Яцика 
 листопад  2011 р.- травень 2012 р. 

11.  Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, 

присвячений Шевченківським дням 

листопад 2010 р. – лютий 2011 р. 

12.  Міжнародний мовно-літературний конкурс 

учнівської та студентської молоді ім. Т.Г. Шевченка 
листопад 2010 р.- березень 2011 р. 

13.  Всеукраїнський природничий конкурс "Колосок" 25 листопада 2011 р. 

14.  Всеукраїнський конкурс-захист науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 

наук України 

грудень 2010 р. - травень 2011 р. 

15.  Всеукраїнського конкурсу з англійської мови 

"Гринвіч" 

грудень 2011 р. 

16.  Всеукраїнський інтерактивний учнівський конкурс 

юних істориків "Лелека" 

січень-квітень 2012 р. 

17.  Всеукраїнський конкурс «Intel-Техно Україна» січень – травень 2012 р. 

18.  Всеукраїнський конкурс «Intel-ЕкоУкраїна» січень – травень 2012 р. 

19.  Всеукраїнський конкурс з українознавства березень 2012 р. 

20.  Міжнародний математичний конкурс "Кенгуру" березень 2012 р. 

21.  Міжнародний інтелектуальний конкурс «50 СЛІВ»   березень 2012 р. 

22.  Всеукраїнський фізичний конкурс "Левеня"  квітень 2012 р. 

23.  Всеукраїнський природничий конкурс "Колосок"    8 квітня 2012 р. 

24.  Всеукраїнський інтерактивний конкурс юних 

винахідників «Технік-Юніор» 

квітень-червень 2012 р. 

25.  Всеукраїнський конкурс «Найкращий відгук на 

сучасну дитячу прозу» 

травень-грудень 2011 р. 

 

Детальна інформація про заходи розміщується на освітньому порталі Київського обласного 

інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів: http://kristti.com.ua 

 

* За умов надходження нормативних документів МОН МС України перелік буде 

доповнюватися 
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