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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ
08.04.2013 № 1/9-262
Міністерству освіти і науки, молоді
та спорту Автономної Республіки Крим,
управлінням (департаментам) освіти
і науки обласних, Київської
та Севастопольської міських
державних адміністрацій
Ректорам (директорам) Кримського
республіканського, обласних інститутів
післядипломної педагогічної освіти,
Київського університету
імені Бориса Грінченка,
інституту післядипломної освіти
Севастопольського міського
гуманітарного університету
Головам рад ректорів (директорів)
вищих навчальних закладів I-IV рівнів
акредитації, ректорам (директорам)
вищих навчальних закладів
I-IV рівнів акредитації

Про перелік творчих конкурсів та інтелектуальних змагань
З метою якісної організації та проведення творчих конкурсів та інтелектуальних змагань, їх
унормування відповідно до законодавства України, раціонального використання навчального
та робочого часу, забезпечення змістовного дозвілля учнівської та студентської молоді
Міністерство надсилає для практичного використання та врахування в роботі перелік творчих
конкурсів та інтелектуальних змагань, що додається.
Звертаємо увагу, що участь учасників навчально-виховного процесу у творчих конкурсах та
інтелектуальних змаганнях здійснюється на добровільній основі.
Крім того, нагадуємо, що творчі конкурси або інтелектуальні змагання проводяться згідно з
положеннями (порядками) про них, які пройшли державну реєстрацію у Міністерстві юстиції
України відповідно до Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів
міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
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України від 28 грудня 1992 року № 731, або проведення яких здійснюється відповідно до
нормативно-правових актів Президента України та Кабінету Міністрів України.
Звертаємо увагу, що на виконання статей 8 і 18 Закону України "Про позашкільну освіту"
одним із завдань позашкільних закладів є пошук і підтримка здібних, обдарованих, талановитих
дітей та учнівської молоді для організації їх участі у всеукраїнських і міжнародних заходах,
забезпечення змістовного дозвілля, організація масових заходів з дітьми, під час яких
визначається рівень практичної підготовки вихованців, Міністерством затверджений План
всеукраїнських і міжнародних заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2013 (наказ від
13.12.2012 № 1409), який регламентує кількість, місце, терміни проведення всеукраїнських та
міжнародних масових заходів, в тому числі творчих конкурсів та інтелектуальних змагань.
Координаторами кожного планового заходу на всеукраїнському рівні виступають державні
центри позашкільної освіти (Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді,
Національний центр "Мала академія наук України", Український державний центр позашкільної
освіти, Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді) відповідно до
профілю діяльності. Кожний позашкільний навчальний заклад з урахуванням напряму своєї
діяльності під час планування роботи повинен враховувати участь у всеукраїнських заходах,
включених до зазначеного вище Плану.
Нагадуємо, що відповідно до статті 51 Закону України "Про освіту" заборонено відволікання
учасників навчально-виховного процесу за рахунок навчального часу на здійснення заходів, не
пов'язаних з процесом навчання, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів
України.
Зважаючи на зазначене вище, слід звернути увагу, що при рейтинговому оцінюванні
діяльності навчальних закладів (крім позашкільних) до уваги беруться показники проведених
творчих конкурсів або інтелектуальних змагань, які запроваджені на підставі нормативноправових актів Президента України та Кабінету Міністрів України.
Міністр
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Додаток
до листа
08.04.2013 № 1/9-262

ПЕРЕЛІК
творчих конкурсів та інтелектуальних змагань
№

Назва конкурсу, змагання

Статус

п/п

Періоди

Учасники

проведення

Наказ

Державна

Міністерства

Реєстрація в

освіти і науки Міністерстві
України /

юстиції

Міністерства

України

освіти і науки,
молоді та спорту
України, інших
відомств
1

2

3

4

5

6

7

Інтелектуальні конкурси для учнів і студентів
1. Всеукраїнська військовопатріотична спортивна гра

Всеукраїнська

Щорічно

гра

"Зірниця"

Учні 5 - 9 класів

Спільний наказ

від 29.12.2011

загальноосвітніх

Міністерства

за №

навчальних

освіти і науки,

1567/20305

закладів

молоді та спорту
України та
Міністерства
оборони України
від 16.12.2011 №
1443/779

2. Всеукраїнська українознавча Всеукраїнський

Щорічно

гра "Соняшник"

Учні 1 - 11 класів

Наказ

від 30.10.2012

загальноосвітніх

Міністерства

за №

навчальних

освіти і науки,

1811/22123

закладів

молоді та спорту
України від
12.10.2012 № 1101

3. Всеукраїнський фізичний

Всеукраїнський

конкурс "Левеня-2013"

Щорічно

Учні 7 - 11 класів

Наказ

від 24.05.2012

загальноосвітніх та Міністерства

за №

професійно-

освіти і науки

820/21132

технічних

України від

навчальних

20.08.2002 № 476

закладів
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4. Всеукраїнський конкурс з

Всеукраїнський

Щорічно

англійської мови "ГРИНВІЧ"

Учні 2 - 11 класів

Наказ

від 26.02.2013

загальноосвітніх

Міністерства

за №

навчальних

освіти і науки,

319/22851

закладів

молоді та спорту
України від
07.02.2013 № 105

5. Всеукраїнський конкурс з

Всеукраїнський

Щорічно

Учні 2 - 11 класів

Наказ

від 25.12.2012

російської мови

загальноосвітніх

Міністерства

за №

"ЛУКОМОРЬЕ"

навчальних

освіти і науки,

2160/22472

закладів

молоді та спорту
України від
03.12.2012 № 1378

6. Всеукраїнський конкурс

Всеукраїнський

фахової майстерності

Щорічно
(за 5-ма

Учні професійно- Указ Президента від 17.11.2011
технічних

професіями) навчальних
закладів

України від

за №

28.12.2004 №

1318/20056

1562/2004, наказ
Міністерства
освіти і науки,
молоді та спорту
України від
22.09.2011 № 1099

7. Міжнародний конкурс з

Міжнародний

Щорічно

Учні 3 - 11 класів

Указ Президента від 15.07.2008

української мови імені Петра

загальноосвітніх та України від 9

за №

Яцика

професійно-

листопада 2007

643/15334

технічних

року № 1078,

навчальних

наказ

закладів, студенти Міністерства
вищих навчальних освіти і науки
закладів I - IV рівнів України від
акредитації,

13.03.2008 № 168

курсанти
8. Міжнародний математичний Міжнародний

Щорічно

конкурс "Кенгуру-2013"

Учні 2 - 11 класів

Наказ

від 24.05.2012

загальноосвітніх

Міністерства

за №

навчальних

освіти і науки

819/21131

закладів

України від
29.05.2000 № 149

9. Міжнародна природознавча Міжнародний
гра "Геліантус"

Щорічно

Учні

Наказ

від 30.10.2012

загальноосвітніх

Міністерства

за №

навчальних

освіти і науки,

1811/22123

закладів

молоді та спорту
України від
12.10.2012 № 1101
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10. Міжнародний інтерактивний Міжнародний

Щорічно

Учні

Наказ

від 23.01.2012

учнівський природничий

загальноосвітніх

Міністерства

за №

конкурс "КОЛОСОК"

навчальних

освіти і науки,

86/20399

закладів

молоді та спорту
України від
29.12.2011 № 1561

11. Міжнародний конкурс-

Міжнародний

Щорічно

фестиваль дитячої творчості

Учні від 9 до 17

Спільний наказ

від 20.07.2007

років

Міністерства

за №

освіти і науки

845/14112 (із

України,

змінами)

"Усі ми діти твої, Україно"

Міністерства
України у
справах сім'ї,
молоді та спорту,
Державного
комітету України
у справах
національностей
та релігій від
02.07.2007 №
559/2367/58
12. Міжнародний учнівський

Міжнародний

Щорічно

Учні 5 - 11-х класів Накази

від 20.02.2012

конкурс юних істориків

загальноосвітніх та Міністерства

за №

"Лелека"

професійно-

освіти і науки,

257/20570

технічних

молоді та спорту

навчальних

України від

закладів, учнівська 02.02.2012 № 98 та
молодь інших

від 07.03.2012 №

держав

269

Студенти вищих

Наказ

від 13.03.2012

наукових робіт з

навчальних

Міністерства

за №

природничих, технічних та

закладів III - IV

освіти і науки,

389/20702

гуманітарних наук

рівнів акредитації молоді та спорту

13. Конкурс студентських

Всеукраїнський

Щорічно

України від
21.02.2012 № 202
14. Мовно-літературний конкурс Міжнародний

Щорічно

Учні 5 - 11 класів,

Указ Президента

учнівської та студентської

учнів ліцеїв

України від 30

молоді імені Тараса

професійно-

вересня 2010 р. №

Шевченка

технічних

928/2010,

навчальних

Постанова

закладів, студенти Кабінету
вищих навчальних Міністрів України
закладів I - IV рівнів від 01.06.2011 №
акредитації
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Всеукраїнські відкриті

Всеукраїнський

Наказ

від 14.06.2012

змагання із спортивно-

Міністерства

за №

технічних видів спорту та

освіти і науки,

953/21265

інших напрямів технічної

молоді та спорту

творчості серед дітей та
учнівської молоді

Щорічно

Учні, студенти

України від
28.05.2012 № 635

Всеукраїнські відкриті
змагання учнівської молоді з
картингу
Всеукраїнські змагання
учнівської молоді з
ракетомодельного спорту та
юних ракето моделістів
Всеукраїнська виставкаконкурс науково-технічної
творчості учнівської молоді
"Наш пошук і творчість тобі, Україно!"
Всеукраїнські змагання учнів
молодшого шкільного віку з
початкового технічного
моделювання
Всеукраїнські відкриті
змагання учнівської молоді з
авіамодельного спорту
(мікромоделі та найпростіші)
Всеукраїнські відкриті
змагання учнівської молоді з
автомодельного спорту
(трасові моделі)
Всеукраїнські відкриті
змагання учнівської молоді з
автомодельного спорту
(кордові моделі)
Всеукраїнські відкриті
змагання учнівської молоді з
судномодельного спорту:
"M" - швидкісні
радіокеровані
Всеукраїнські відкриті
змагання учнівської молоді з
судномодельного спорту:
"NS" - моделі до 600 мм
Всеукраїнські відкриті
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змагання учнівської молоді з
авіамодельного спорту
(вільнолітаючі моделі)
Всеукраїнські відкриті
змагання учнівської молоді з
судномодельного спорту
("S" - радіокеровані яхти)
Всеукраїнські відкриті
змагання учнівської молоді з
радіозв'язку на коротких
хвилях
Всеукраїнський оздоровчий
збір (профільна зміна) юних
радіоаматорів
Всеукраїнські відкриті
змагання учнівської молоді з
автомодельного спорту
(радіокеровані моделі)
Всеукраїнські змагання
учнівської молоді з
авіамодельного спорту
(радіокеровані моделі)
Всеукраїнська відкрита
виставка - конкурс
(профільна зміна) з історикотехнічного стендового
моделювання
Всеукраїнські змагання
учнівської молоді з
авіамодельного спорту:
- кордові моделі;
- повітряний бій
Відкриті змагання на Кубок
Українського державного
центру позашкільної освіти
з:
радіокерованих автомоделей
(у приміщенні)
судномодельного спорту
("S" - радіокеровані яхти)
судномодельного спорту
("М" - швидкісні
радіокеровані)
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повітряних зміїв
судномодельного спорту
(морський бій)
радіокерованих автомоделей
(шосейні класи);
радіокерованих автомоделей
(позашляховики);
трасових автомоделей
кордових автомоделей
кордових автомоделей (у
приміщенні)
Кубок України з картингу

16. Всеукраїнський фестиваль Всеукраїнський
дитячої та юнацької
творчості "Чисті роси"
Всеукраїнський відкритий

Щорічно

Учні, студенти

Наказ

від 29.08.2002

Міністерства

за №

освіти і науки від 713/7001
09.08.2002 № 457

дитячо-юнацький фестиваль
естрадної пісні "Різдвяна
зіронька - 2013"
Всеукраїнський літературномузичний фестиваль
"Розстріляна молодість"
Всеукраїнський відкритий
фестиваль дитячих та
молодіжних театрів моди
"Феєрія краси (заочний)
Всеукраїнський відкритий
дитячо-юнацький фестиваль конкурс юних вокалістів
"Пісня над Бугом"
Всеукраїнський відкритий
фестиваль дитячих та
юнацьких аматорських
театрів "Маски Мельпомени"
Всеукраїнський фестиваль
дитячої та юнацької творчості
присвячений Дню землі
Всеукраїнська виставка
"Мистецтво оригамі"
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Всеукраїнський фестиваль
хорового мистецтва "Жайвір
скликає друзів"
Всеукраїнський відкритий
дитячо-юнацький фестиваль
народного мистецтва
"Смарагдові витоки"
Всеукраїнська виставкаконкурс декоративноужиткового і образотворчого
мистецтва "Знай і люби свій
край"
Всеукраїнський фестиваль
дитячих народних пісень, ігор
та розваг "Подоляночка"
(заочний)
Всеукраїнський відкритий
фестиваль - конкурс
оркестрів "Кримський
камертон"
Всеукраїнський відкритий
фестиваль дитячої художньої
творчості "Єдина родина
2013"
Всеукраїнський фестиваль
хореографічного мистецтва
"Магія танцю"
Всеукраїнський фестиваль
дитячих та театральних
колективів "Світ надії
Дивосвіт"
Літературний конкурс для
дітей та молоді (номінації:
проза та поезія) (заочний)
Всеукраїнський заочний
конкурс "Моя Україна"
Всеукраїнський відкритий
дитячо-юнацький фестиваль майстерня авторської
(бардівської) пісні
Всеукраїнський конкурс з
декоративно-ужиткового
мистецтва (номінація :
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фітодизайн)
Всеукраїнський конкурс
народної патріотичної пісні
"Україно - зоре моя!"
Всеукраїнський конкурс
юних гумористів
"Посміхнемось щиро Вишні"
Всеукраїнський фестиваль
хорового мистецтва "Співає
юність України"
Міжнародний фестивальконкурс мистецтв "Різдвяні
канікули"
Міжнародний фестиваль
дитячого кіно та телебачення
"Веселка" та Всеукраїнський
відкритий конкурс юних
фотоаматорів "Ми - діти
України"
Міжнародний фестиваль конкурс дитячої та юнацької
хореографії "Падіюн-ЄвроДанс"
17. Всеукраїнський відкритий

Всеукраїнський

Щорічно

Учні, студенти

Спільний наказ

від 18.12.2009

фестиваль-конкурс "Молодь

Міністерства

за №

обирає здоров'я"

освіти і науки

1228/17244

України та
Міністерства
України у
справах сім'ї,
молоді та спорту
від 24.11.2009 №
1061/4128
18. Дитячо-юнацька військово- Всеукраїнський
патріотична гра "Сокіл"

Щорічно

Учнівська молодь, Наказ

від 03.07.2012

6 - 18 років

Міністерства

за №

освіти і науки,

1094/21406

("Джура")

молоді та спорту
України від
13.06.2012 № 687
19. Чемпіонати України з видів

Всеукраїнський

спортивного туризму:
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- пішохідний;

- щорічно;

молоді та спорту
України від

- велосипедний та гірський;

30.05.2012 № 642

- в непарні
роки;

- лижний та водний.
20. Краєзнавча експедиція

- в парні роки.
Всеукраїнський

Щорічно

учнівської молоді "Моя

Учнівська молодь, Наказ

від 18.02.2013

10 - 18 років

Міністерства

за №

освіти і науки,

287/22819

Батьківщина - Україна"

молоді та спорту
України від
04.02.2013 № 81
21. Конкурс на кращу

Всеукраїнський

Щорічно

Учнівська молодь, Наказ

від 18.02.2013

10 - 18 років

Міністерства

за №

експедицію учнівської молоді

освіти і науки,

286/22818

з активним способом

молоді та спорту

пересування "Мій рідний

України від

край"

04.02.2013 № 80

туристсько-краєзнавчу

22. Всеукраїнський конкурс

Всеукраїнський

Щорічно

Учні

Наказ

від 17.09.2012

"Юний селекціонер і

загальноосвітніх і Міністерства

за №

генетик"

позашкільних

освіти і науки,

1592/21904

навчальних

молоді та спорту

закладів, які мають України від
досвід

31.08.2012 № 960

дослідницькоекспериментальної
роботи в галузях
селекції та генетики
23. Всеукраїнський чемпіонат з Всеукраїнський

Щорічно

Учні

Наказ

від 23.03.2007

інформаційних технологій

загальноосвітніх,

Міністерства

за №

"Екософт"

професійно-

освіти і науки від 266/13533

технічних і

03.03.2007 № 177

позашкільних
навчальних
закладів, студенти
вищих навчальних
закладів I - IV рівнів
акредитації
24. Всеукраїнський конкурс з

Всеукраїнський

Щорічно

Команди

Наказ

від 13.03.2013

квітникарства та

загальноосвітніх і Міністерства

за №

ландшафтного дизайну

позашкільних

освіти і науки,

406/22938

"Квітуча Україна"

навчальних

молоді та спорту

закладів

України від
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25.02.2013 № 197
25. Всеукраїнський юнацький

Всеукраїнський

Щорічно

Учні

Наказ

від 17.09.2012

фестиваль "В об'єктиві

загальноосвітніх,

Міністерства

за №

натураліста"

професійно-

освіти і науки,

1593/21905

технічних і

молоді та спорту

позашкільних

України від

навчальних

31.08.2012 № 961

закладів
26. Всеукраїнський конкурс

Всеукраїнський

Щорічно

юних зоологів і тваринників

Учні

Наказ

від 29.05.2012

загальноосвітніх і Міністерства

за №

позашкільних

освіти і науки,

849/21161

навчальних

молоді та спорту

закладів, які мають України від
досвід

14.05.2012 № 571

дослідницькоекспериментальної
роботи в галузях
зоології та
сільського
господарства
27. Всеукраїнський конкурс

Всеукраїнський

Щорічно

Учні

Наказ

від 18.10.2012

винахідницьких і

загальноосвітніх,

Міністерства

за №

раціоналізаторських проектів

професійно-

освіти і науки,

1748/22060

еколого-натуралістичного

технічних і

молоді та спорту

напряму

позашкільних

України від

навчальних

03.10.2012 № 1068

закладів, студенти
вищих навчальних
закладів I - IV рівнів
акредитації
28. Всеукраїнський фестиваль

Всеукраїнський

Щорічно

"Україна - сад"

Команди

Наказ

від 14.03.2013

загальноосвітніх і Міністерства

за №

позашкільних

освіти і науки,

409/22941

навчальних

молоді та спорту

закладів

України від
25.02.2013 № 196

29. Всеукраїнський конкурс

Всеукраїнський

Учні, які мають

Наказ

від 22.10.2012

дослідницько-

досвід підготовки

Міністерства

за №

експериментальних робіт з

дослідницько-

освіти і науки,

1766/22078

природознавства "Юний

експериментальнихмолоді та спорту

дослідник"

робіт в галузі

України від

природознавства

08.10.2012 № 1078
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30. Всеукраїнський зліт

Всеукраїнський

Щорічно

Команди

Наказ

від 31.05.2012

учнівських виробничих

учнівських

Міністерства

за №

бригад, трудових аграрних

виробничих

освіти і науки,

868/21180

об'єднань загальноосвітніх і

бригад, трудових

молоді та спорту

позашкільних навчальних

аграрних об'єднань України від

закладів

загальноосвітніх і 14.05.2012 № 574
позашкільних
навчальних
закладів

31. Всеукраїнський біологічний Всеукраїнський

Щорічно

Учні

Наказ

від 31.05.2012

форум учнівської та

загальноосвітніх,

Міністерства

за №

студентської молоді "Дотик

професійно-

освіти і науки,

869/21181

природи"

технічних,

молоді та спорту

позашкільних

України від

навчальних

14.05.2012 № 572

закладів, а також
студенти
природничих
факультетів вищих
навчальних
закладів I - II рівнів
акредитації
32. Всеукраїнський зліт

Всеукраїнський

Щорічно

Команди

Наказ

від 30.05.2012

учнівських лісництв

учнівських

Міністерства

за №

загальноосвітніх і

лісництв

освіти і науки,

859/21171

позашкільних навчальних

загальноосвітніх і молоді та спорту

закладів

позашкільних

України від

навчальних

14.05.2012 № 575

закладів
33. Всеукраїнський конкурс

Всеукраїнський

Щорічно

"Земля - наш спільний дім"

Учнівські

Наказ

від 30.05.2012

колективи

Міністерства

за №

екологічної

освіти і науки,

864/21176

просвіти

молоді та спорту

загальноосвітніх і України від
позашкільних

14.05.2012 № 573

навчальних
закладів.
34. Всеукраїнська біологічна

Всеукраїнський

заочна школа учнівської
молоді

Протягом

Учні

Наказ

навчального загальноосвітніх і Міністерства
року

від 24.09.97
за №

позашкільних

освіти і науки від 439/22943

навчальних

01.07.97 № 238

закладів 10 - 11-х
класів
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Всеукраїнські учнівські та студентські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти
науково-дослідницьких робіт
35. Учнівські олімпіади:

Всеукраїнські

Щорічно

Учні 7 - 11 класів

Наказ

від 17.11.2011

українська мова і література;

загальноосвітніх та Міністерства

за №

іноземна мова (англійська,

професійно-

освіти і науки,

1318/20056

німецька, французька,

технічних

молоді та спорту

іспанська); правознавство;

навчальних

України від

історія; економіка;

закладів

22.09.2011 № 1099

Студенти вищих

Наказ

від 27.12.2012

навчальних

Міністерства

за №

закладів III - IV

освіти і науки,

2207/22519

математика; біологія;
географія; астрономія;
фізика; хімія; екологія;
інформатика; інформаційні
технології; трудове навчання;
педагогіка і психологія;
фізична культура; російська
мова і література
36. Студентська олімпіада

Всеукраїнський

Щорічно

рівнів акредитації молоді та спорту
України від
13.12.2012 № 1410
37. Турніри:

Всеукраїнські

Щорічні

Учні 8 - 11 класів

Наказ

від 17.11.2011

юних біологів; винахідників та

загальноосвітніх та Міністерства

за №

раціоналізаторів; географів;

професійно-

освіти і науки,

1318/20056

економістів; журналістів;

технічних

молоді та спорту

інформатиків; істориків;

навчальних

України від

математиків; правознавців;

закладів, між

22.09.2011 № 1099

фізиків; хіміків.

командами
загальноосвітніх та
професійнотехнічних
навчальних
закладів

38. Всеукраїнський конкурс-

Всеукраїнський

Щорічно

Учні 9 - 11 класів

Наказ

від 17.11.2011

захист науково-дослідницьких

загальноосвітніх

Міністерства

за №

робіт учнів-членів Малої

навчальних

освіти і науки,

1318/20056

академії наук України

закладів та учні

молоді та спорту

(вихованці, слухачі) України від
відповідного віку

22.09.2011 № 1099

позашкільних,
професійнотехнічних
навчальних
http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/v-262729-13/print1498135639943192

14/18

31.10.2017

Про перелік творчих конкурсів та інтелектуальних змаг... | від 08.04.2013 № 1/9-262 (Текст для друку)

закладів, студенти
вищих навчальних
закладів I - II рівня
акредитації
39. Всеукраїнський конкурс

Всеукраїнський Один раз на Учні 6 - 8 класів

Наказ

від 28.09.2012

загальноосвітніх

Міністерства

за №

6 - 8 класів загальноосвітніх

навчальних

освіти і науки,

1662/21974

навчальних закладів

закладів

молоді та спорту

дослідницьких робіт для учнів

два роки

України від
13.09.2012 № 1011
Фахові конкурси
1. Всеукраїнський конкурс

Всеукраїнський

"Шкільна бібліотека"

Раз на три Бібліотекарі,
роки

Спільний наказ

від 10.02.2012

керівники і

Міністерства

за №

педагогічні

освіти і науки,

209/20522

працівники

молоді та спорту

загальноосвітніх та України та
позашкільних

Міністерства

навчальних

культури України

закладів,

від 25.01.2012 №

працівники

61/58

управлінь освіти,
методисти
обласних інститутів
післядипломної
педагогічної освіти
2. Всеукраїнський конкурс -

Всеукраїнський

захист сучасної моделі

Раз на три Навчальні заклади Наказ
роки

навчального закладу "Школа

від 04.08.2011

усіх типів і форм

Міністерства

за №

власності

освіти і науки,

950/19688

сприяння здоров'ю"

молоді та спорту
України від
20.07.2011 № 828

3. Всеукраїнський конкурс веб- Всеукраїнський

Щорічно

Позашкільні

Наказ

від 31.08.2012

сайтів позашкільних

навчальні заклади Міністерства

за №

навчальних закладів

системи освіти усіх освіти і науки,

1473/21785

типів і форм

молоді та спорту

власності

України від
17.08.2012 № 922

4. Всеукраїнський конкурс

Всеукраїнський

Педагогічні

Наказ

від 23.06.2005

майстерності педагогічних

працівники

Міністерства

за №

працівників позашкільних

позашкільних,

освіти і науки

679/10959

навчальних закладів

загальноосвітніх і України від

"Джерело творчості"

професійно-

http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/v-262729-13/print1498135639943192
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технічних
навчальних
закладів
5. Всеукраїнський конкурс

Всеукраїнський

"Класний керівник року"

Раз на три Педагогічні
роки

Наказ

від 11.01.2012

працівники - класні Міністерства

за №

керівники 5 - 11

освіти і науки,

27/20340

класів

молоді та спорту
України від
20.12.2011 № 1459

6. Всеукраїнський конкурс

Всеукраїнський

"Парк педагогічної

2011 - 2015 Педагогічні
роки

майстерності"

Наказ

від 13.07.2011

працівники

Міністерства

за №

загальноосвітніх

освіти і науки,

857/19595

навчальних

молоді та спорту

закладів

України від
20.06.2011 № 596

7. Всеукраїнський конкурс

Всеукраїнський

"Вчитель року"

Щорічно
(за 5-ма

Вчителі

Указ Президента

загальноосвітніх

України від 29

номінаціями) навчальних
закладів

червня 1995 р. №
489, Постанова
КМУ від 11.08.95
№ 638

8. Всеукраїнський конкурс

Всеукраїнський

Щорічно

Вчителі та

Наказ

від 30.10.2012

фахової майстерності для

викладачі

Міністерства

за №

вчителів - україністів

української мови

освіти і науки,

1811/22123

"Соняшник - учитель"

та літератури,

молоді та спорту

українознавства

України від
12.10.2012 № 1101

9. Всеукраїнський конкурс

Всеукраїнський

2013, 2015

Вихователі

Наказ

від 30.05.2012

роки

дошкільних

Міністерства

за №

педагогічних працівників

навчальних

освіти і науки,

861/21173

дошкільних навчальних

закладів

молоді та спорту

професійної майстерності

закладів "Вихователь року"

України від
15.05.2012 № 582

10. Всеукраїнський конкурс на

Всеукраїнський

Щорічно

Педагоги

Наказ

від 22.01.2004

кращу науково-методичну

загальноосвітніх та Міністерства

за №

розробку з питань

позашкільних

освіти і науки

100/8699

позашкільної освіти

навчальних

України від

закладів

06.10.2003 № 674

Директор Інституту
інноваційних технологій
http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/v-262729-13/print1498135639943192
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і змісту освіти

О.А. Удод

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.mon.gov.ua}

http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/v-262729-13/print1498135639943192

17/18

31.10.2017

Про перелік творчих конкурсів та інтелектуальних змаг... | від 08.04.2013 № 1/9-262 (Текст для друку)

Публікації документа
Інформаційний збірник та коментарі МОН, молод і та спорту України від ??.05.2013 — 2013 р., / №
13-14-15 /, стор. 19

http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/v-262729-13/print1498135639943192

18/18

