План заходів щодо проведення
Міжнародного інтерактивного природничого
конкурсу „КОЛОСОК осінній–2019” та „КОЛОСОК весняний–2020”
1. Липень 2019 р. Налагодження програми для перевірки робіт учасників. Створення оригіналмакета інформаційного плаката конкурсу „КОЛОСОК осінній–2019”.
2. Червень–серпень 2019 р. Друк інформаційних матеріалів. Розсилка інформаційних
матеріалів у зареєстровані координаційні центри (до 15 серпня).
3. Вересень–жовтень 2019 р. Систематизація заявок. Створення електронної бази даних
координаційних центрів (до 22 жовтня).
4. Жовтень–листопад 2019 р. Друк матеріалів, потрібних для організації конкурсу.
5. 3–16 листопада 2019 р. Розсилка завдань у координаційні центри конкурсу.
6. 28 листопада 2019 р. Проведення конкурсу „КОЛОСОК осінній–2019”.
7. Грудень 2019 р. Систематизація бланків відповідей учасників. Перевірка робіт. Статистична
обробка результатів. Розсилка попередніх результатів конкурсу та новорічних вітань
координаторам конкурсу.
8. Грудень 2019 р. – січень 2020 р. Виготовлення призів для учасників конкурсу та
координаторів.
9. Січень–грудень 2020 року. Щомісячний випуск науково-популярного природничого
журналу „КОЛОСОК” та науково-популярної природничої газети для розумників та
розумниць „КОЛОСОЧОК”.
10. Січень–грудень 2020 року. Підготовка до друку та друк навчально-методичних матеріалів
для вчителів та учнів (серія „Бібліотечка „КОЛОСКА”).
11. Січень 2020 р. Вивірення результатів. Апеляція. Друк і розсилка остаточних результатів
конкурсу.
12. Січень–лютий 2020 р. Розсилка призів у координаційні центри. Оновлення інформації на
сайті конкурсу.
13. Січень 2020 року. Поширення інформації про результати конкурсу „КОЛОСОК осінній–
2019” у засобах масової інформації, на сайті www.kolosok.org.ua та у Facebook.
14. Січень 2020 р. Налагодження програми для перевірки робіт учасників. Створення оригіналмакета інформаційного плаката конкурсу „КОЛОСОК весняний–2020”.
15. Лютий 2020 р. Друк інформаційних матеріалів. Розсилка інформаційних матеріалів у
зареєстровані координаційні центри (до 20 лютого).
16. Лютий 2020 р. Підготовка конкурсу „КОЛОСОК весняний–2020”. Розробка завдань для
конкурсу. Переклад завдань на російську мову.
17. Лютий–березень 2020 р. Створення електронної версії бланків завдань, звернень до
координаторів, бланків відповідей учасників конкурсу. Організація обласних, районних та
міських координаційних центрів конкурсу „КОЛОСОК”.
18. Лютий–березень 2020 р. Систематизація заявок. Створення електронної бази даних
координаційних центрів (до 13 березня).
19. Березень 2020 р. Друк матеріалів, потрібних для організації конкурсу.
20. Березень–квітень 2020 р. Розсилка завдань у координаційні центри конкурсу.
21. 16 квітня 2020 року. Проведення конкурсу „КОЛОСОК весняний–2020”.
22. Квітень–травень 2020 р. Систематизація бланків відповідей учасників. Перевірка робіт.
Статистична обробка результатів. Розсилка попередніх результатів конкурсу координаторам
конкурсу.
23. Травень–червень 2020 р. Вивірення результатів. Апеляція. Друк і розсилка остаточних
результатів конкурсу.
24. Червень 2020 р. Поширення інформації про результати конкурсу „КОЛОСОК весняний–
2020” у засобах масової інформації, на сайті www.kolosok.org.ua та у Facebook.
25. Червень–липень 2020 р. Виготовлення призів для учасників конкурсу та координаторів.
26. Серпень 2020 р. Розсилка призів у координаційні центри. Оновлення сайту конкурсу
„КОЛОСОК”.

27. Серпень–жовтень 2020 р. Підготовка конкурсу „КОЛОСОК осінній–2020”. Розробка
завдань для конкурсу. Переклад завдань на російську мову.
28. Серпень–жовтень 2020 р. Створення електронної версії бланків завдань, звернень до
координаторів, бланків відповідей учасників конкурсу. Організація обласних, районних та
міських координаційних центрів конкурсу „КОЛОСОК”.

