
ГРУДЕНЬ 

ОСВІТНІ ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ УЧНІВ 

  

Назва  заходу Цільова 

аудиторія 

Терміни, час 

проведення 

Платформа проведення та посилання 

ВСЕУКРАЇНСЬК
ИЙ 
МОЛОДІЖНИЙ 
КОНКУРС 
“ЮРИДИЧНА 
ОСВІТА 
МАЙБУТНЬОГО
” 

група 1 – учні 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів, 

група 2 – 
студенти та 
аспіранти 
закладів вищої 
освіти. 

З 5 грудня 2022 

року – 5 лютого 

2023 року 

Реєстрація 

Детальніше 

UF Startup School 

Beginner 2022 

Учнівська молодь 

від 15 років 

З 12 грудня до 

29 грудня 2022 

року 

Понеділок, 
середа, 
п’ятниця о 
17:00 

Реєстрація 

Детальніше 

Цикл онлайн-

зустрічей «Дива 

Всесвіту» в 

рамках 

Всеукраїнського 

освітнього 

проєкту 

«EduLab». 

Учні 3-7 класів 

закладів загальної 

середньої освіти, 

вихованці 

закладів 

позашкільної 

освіти 

з 03 жовтня до 

29 

грудня 2022 ро

ку 

Реєстрація 

Детальніше 

Цикл лекцій 

«Просто про 

складне: наука 

дітям»  у рамках 

Всеукраїнського 

освітнього 

проекту 

«EduLab» 

Для дітей 9-12 

років 

Початок – з 04 

жовтня 2022 

року 

Лекції – щовівт
орка о 17.00 
год. 

До 3 жовтня необхідно заповнити 

онлайн-анкету 

Детальніше 

Цикл лекцій 

«Просто про 

складне: наука 

дітям»  у рамках 

Всеукраїнського 

освітнього 

проекту 

«EduLab» 

Для дітей 9-12 

років 

Початок – з 04 

жовтня 2022 

року 

Лекції – щовівт
орка о 17.00 
год. 

До 3 жовтня необхідно заповнити 

онлайн-анкету 

Детальніше 

https://bit.ly/3uvaCLU
https://kyivobl-man.in.ua/zaproshuyemo-na-vseukrayinskyj-molodizhnyj-konkurs-yurydychna-osvita-majbutnogo/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQY5JBzVSbk4jqOGGyDpkpCKrGdeyv1nRqnWELV4SJ55tTlQ/viewform
https://ufincubator.com/ua/novini/44_rozpochinayemo-nabir-na-uf-startup-school-beginner-2022_
https://bit.ly/astrogeography.
https://kyivobl-man.in.ua/tsykl-onlajn-zustrichej-dyva-vsesvitu-v-ramkah-vseukrayinskogo-osvitnogo-proyektu-edulab/
https://cutt.ly/YVlwyAY
https://cutt.ly/YVlwyAY
https://kyivobl-man.in.ua/tsykl-onlajn-lektsij-prosto-pro-skladne-nauka-dityam-dlya-ditej-9-12-rokiv/
https://cutt.ly/YVlwyAY
https://cutt.ly/YVlwyAY
https://kyivobl-man.in.ua/tsykl-onlajn-lektsij-prosto-pro-skladne-nauka-dityam-dlya-ditej-9-12-rokiv/


XIIІ 

Всеукраїнський 

інтернет-турнір 

із природничих 

дисциплін 

Учні закладів 

загальної 

середньої освіти 

та закладів 

позашкільної 

освіти 

Вересень-

грудень 2022 

року 

Необхідно до 31 

жовтня заповнити реєстраційну форму 

Детальніше 

Онлайн-курс 

“Створи свою 3D 

гру в UNITY” 

Учні 8–11 класів 30 вересня-30 

грудня 

Щоп’ятниці з 
18:00 до 
19:15 за 
Києвом, усього 
14 занять 

Реєстрація 

Реєстрація відкрита до 07.10.2022 
Детальніше 

Всеукраїнський 

відкритий 

інтерактивний 

конкурс «МАН-

Юніор Ерудит» 

Учні 5-11 

класів закладів 

загальної 

середньої освіти, 

вихованці 

закладів 

позашкільної 

освіти, слухачі 

закладів 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

Листопад-

грудень 2022 

року 

Для участі у конкурсі необхідно до 31 

жовтня 2022 року зареєструватись за 

посиланням 

Детальніше 

Цикл фахових 

студій “Професі

йний тест-драйв 

для підлітків” 

Захід 

розрахований 

для учнів 

старших класів 

7 грудня 2022 

року 

До 6 грудня необхідно пройти 

Реєстрацію 
Детальніше 

МІЖНАРОДНИ
Й ФЕСТИВАЛЬ 
ШІСТДЕСЯТНИ
ЦТВА ТА 
ДИСИДЕНТСЬК
ОГО РУХУ 

Запрошуємо здоб

увачів освіти 

віком 12-16 років 

з 05 по 15 

грудня 2022 рок

у 

Анкета для здобувачів освіти 

– https://forms.gle/gmNA13rbvDNXnayk7 

Детальніше 

КУРС 
«ТАЄМНИЦІ 
ПРИРОДИ 
УКРАЇНИ У 
МИНУЛОМУ» 

До участі 

запрошують 

здобувачів 

освіти 5-9 

класів закладів 

загальної 

середньої освіти. 

з 01 до 22 

грудня 2022 рок

у 

До 1 грудня необхідно заповнити 

онлайн-анкету за 

посиланням: https://cutt.ly/kMojUKp 

Детальніше 

https://vpd.stemua.science/createteam
https://kyivobl-man.in.ua/rozpochavsya-kvalifikatsijnyj-etap-vidbirkovogo-turu-internet-turniru-iz-pryrodnychyh-dystsyplin/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczeKiZ6YKHwJH-l70IX2tVOQjnxdA9wCiPKWMDbkLtHXBkNA/viewform
https://kyivobl-man.in.ua/zaproshuyemo-na-onlajn-kurs-stvory-svoyu-3d-gru-v-unity/
https://quiz.man-junior.org.ua/signup.php
https://quiz.man-junior.org.ua/signup.php
https://kyivobl-man.in.ua/vidkryto-reyestratsiyu-na-vseukrayinskyj-interaktyvnyj-konkurs-man-yunior-erudyt/
https://forms.gle/kWkdqKqadoemjdqb7
https://kyivobl-man.in.ua/profesijnyj-test-drajv-dlya-pidlitkiv/
https://forms.gle/gmNA13rbvDNXnayk7
https://kyivobl-man.in.ua/zaproshuyemo-do-uchasti-v-mizhnarodnomu-festyvali-shistdesyatnytstva-ta-dysydentskogo-ruhu/
https://cutt.ly/kMojUKp
https://kyivobl-man.in.ua/zaproshuyemo-na-kurs-tayemnytsi-pryrody-ukrayiny-u-mynulomu/


КУРС ІЗ 
ПОГЛИБЛЕНОГ
О ВИВЧЕННЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ 
МОВИ 

Учні 9-11 

класів закладів 

загальної 

середньої освіти, 

вихованці 

закладів 

позашкільної 

освіти. 

21 

листопада по 15 

грудня 2022 

року 

До 18 листопада 2022 

року зареєструватися за покликанням: 

https://forms.gle/NCLLQU6oWK8Mpw
oB8 
Детальніше  

ОНЛАЙН-КУРС 
«МАНДРІВКА 
ФІЗИКОЮ» 

УЧНІВ 7-11 
КЛАСІВ 

Щосереди з 

18:30 до 19:30 за 

Києвом 

Реєстрація: https://forms.gle/8hW9H61

VWugHnbo48 

Детальніше 

ОНЛАЙН-КУРС 
З НЕЙРОНАУК 

УЧНІВ 8-11 
КЛАСІВ 

з вересня 2022 

року до березня 

2023 року 

До 15 вересня заповнити онлайн-

анкету за 

посиланням  https://forms.gle/ynL9WLze

8eVcDryJA 

Детальніше 

«Відкритий 

факультатив з 

астрономії» 

Здобувачі 

освіти 8-11 

класів закладів 

загальної 

середньої освіти 

З 20 вересня 

2022 року до 30 

травня 2023 

року 

Щовівтора о 
17:00 

Для реєстрації необхідно до 20 

вересня заповнити онлайн анкету за 

посиланням. 

Детальніше 

  

ОСВІТНІ ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ 

  

Назва  заходу Цільова аудиторія Терміни, час 

проведення 

Платформа проведення та 

посилання 

Курс вебінарів 

«Основи ГІС з 
використанням 

ArcGIS Online» 

Для педагогічних 

працівників 

Початок – 19 

жовтня 

Щосереди о 
17.00. 

Жовтень 
2022 р. – 
лютий 2023 
р. 

Зареєструватися 

Реєстрація 
до 10 жовтня 
Детальніше 

МІЖНАРОДНИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
ШІСТДЕСЯТНИЦ
ТВА ТА 
ДИСИДЕНТСЬКОГ
О РУХУ 

Запрошуємо педагогіч

них працівників 

з 05 по 15 

грудня 2022 р

оку 

Анкета для педагогічних 

працівників 

–  https://forms.gle/14QGRJHvDqb2u

bWMA 

Детальніше 

https://forms.gle/NCLLQU6oWK8MpwoB8
https://forms.gle/NCLLQU6oWK8MpwoB8
https://kyivobl-man.in.ua/zaproshuyemo-na-kurs-iz-poglyblenogo-vyvchennya-ukrayinskoyi-movy/
https://forms.gle/8hW9H61VWugHnbo48
https://forms.gle/8hW9H61VWugHnbo48
https://kyivobl-man.in.ua/zaproshuyemo-uchniv-7-11-klasiv-na-navchannya-u-onlajn-kursi-mandrivka-fizykoyu/
https://forms.gle/ynL9WLze8eVcDryJA
https://forms.gle/ynL9WLze8eVcDryJA
https://kyivobl-man.in.ua/onlajn-kurs-z-nejronauk-dlya-uchniv-8-11-klasiv/
https://forms.gle/iPSYG9zoUpThyApk9
https://forms.gle/iPSYG9zoUpThyApk9
https://kyivobl-man.in.ua/vidkrytyj-fakultatyv-z-astronomiyi-u-ramkah-vseukrayinskoyi-astronomichnoyi-shkoly/
https://forms.gle/TYjrByaGyZvjmr4f7
https://kyivobl-man.in.ua/kurs-vebinariv-dlya-osvityan-osnovy-gis-z-vykorystannyam-arcgis-online/
https://forms.gle/14QGRJHvDqb2ubWMA
https://forms.gle/14QGRJHvDqb2ubWMA
https://kyivobl-man.in.ua/zaproshuyemo-do-uchasti-v-mizhnarodnomu-festyvali-shistdesyatnytstva-ta-dysydentskogo-ruhu/


СПЕЦКУРСУ 
«ГЕНЕТИЧНО 
МОДИФІКОВАНІ 
ОРГАНІЗМИ» 

Педагогічні й науково-

педагогічні 

працівники, зокрема 

керівники гуртків 

природничого 

профілю та 

вчителі/викладачі 

біології. 

з 28 листопада 

до 19 грудня 

(щопонеділк
а та 
щочетверга 
о 17.00). 

Анкета для реєстрації: 

 https://forms.gle/CjSyg61y6HbZT
ZpbA 
Детальніше 

   
  

 

https://forms.gle/CjSyg61y6HbZTZpbA
https://forms.gle/CjSyg61y6HbZTZpbA
https://kyivobl-man.in.ua/zaproshuyemo-do-spetskursu-genetychno-modyfikovani-organizmy/

