нформація про конкурси, турніри
Назва
VII
ВСЕУКРАЇНСЬКА
УКРАЇНОЗНАВЧА
ГРА “СОНЯШНИК”

Період реєстрації
до 31 січня 2016
року

Дата
проведення
03 березня
2016 року

Нормативний документ

Лист МОНУ від
13.05.2015 року №2/2-14927-15 «Про проведення
VI Всеукраїнської
українознавчої гри
«Соняшник»,
Всеукраїнського конкурсу
фахової майстерності
для вчителів «Геліантусучитель» та
Всеукраїнського конкурсу
фотографій «Моя
Україна»

Сайт
організатора
http://grasonyashnyk.com.u
a/

VI МІЖНАРОДНА
завершено
ПРИРОДОЗНАВЧА
ГРА “ГЕЛІАНТУС”

10 грудня 2015 Лист МОНУ від
року
06.02.2015 № 2/2-14-20115 «Про проведення V
гри «Геліантус» – 2014 та
організацію VІ гри
«Геліантус» – 2015»

http://helianthus.co
m.ua/

Конкурс "Година
коду"

07 -13 грудня
2015р.

Лист МОНУ від
27.11.2015 № 1/9-574
«Щодо проведення
«Години Коду»

http://www.microso
ft.com/ukua/education/

Міжнародний
І етап - завершено;
математичний
конкурс "КЕНГУРУ"
(2-11 клас)
ІІ етап - до 12
лютого 2016р.

-перший етап
Всеукраїнськи
й (для учнів 26 класів) – 4
грудня 2015 р.;
другий етап
Міжнародний
(для учнів 2-11
класів) – 17
березня
2016р.

Лист МОНУ від
29.07.2015 № 141/101112 «Про проведення
Міжнародного
математичного конкурсу
«Кенгуру» у2015/2016
навчальному році»

http://www.kangaro
o.com.ua/

VI Міжнародного
завершено
мовнолітературного
конкурсу учнівської
та студентської
молоді імені
Тараса Шевченка

І етап
(шкільний) –
завершено
ІІ етап
(районний) –
завершено;
ІІІ етап
(обласний) –

Лист МОНУ № 1/9-465 від
28.09.2015 «Про
проведення VI
Міжнародного мовнолітературного конкурсу
учнівської та студентської
молоді імені Тараса
Шевченка»

до 06 грудня 2015

05.12.2015.
XV Всеукраїнський до 20.01.2016 р.
чемпіонат з
інформаційних
https://nenc.gov.ua/?
технологій
page_id=2777
«Екософт-2016»

- І етап
(заочний,
відбірковий) з
02.11.2015 до
20.01.2016 р.
ІІ етап (очний,
фінальний) –
23-25 лютого
2016 р.

Наказ МОНУ від
www.nenc.gov.ua
03.03.2007 № 177 «Про
затвердженняПоложення
про Всеукраїнський
чемпіонат з
інформаційних технологій
«Екософт»

ХVІ Міжнародний
конкурс з
української мови
імені Петра Яцика

завершено

І етап
(завершено) –
до 20.11.2015;
ІІ етап
(завершено) –
28.11.2015;
ІІІ етап
(обласний) –
12.12.2015.

Лист МОНУ від 18
вересня 2015 року №1/9445 «Про проведення
ХVІМіжнародногоконкурсу
з української мови імені
Петра Яцика»

Міжнародний
інтерактивний
природничий
конкурс
„КОЛОСОК”

"Осінній" завершено

"Осінній" завершено
(27.11.2015).

http://kolosok.org.u
Лист МОНУ від
a/
09.07.2015 №2/2-14-137515 "Про організацію
конкурсу „КОЛОСОК” у
2015–2016 н.р"

V Всеукраїнський
до 29 січня 2016р.
учнівський конкурс заявка на сайті
юних
суспільствознавців
«Кришталева
сова»

"Весняний" 8 квітня 2016
року
20 лютого
2015 року

Лист МОН України від
29.10.2015 № 2/2-142198-15 «Про підсумки
четвертого та
проведення п’ятого
Всеукраїнського
учнівського конкурсу
юних суспільствознавців
«Кришталева сова»

http://gromadosvita.org.ua

