
  
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon.gov.ua 

 

від    23.09.10            №  _1/9-655__                    

від   ___ на №    
Міністерство освіти і науки 
Автономної Республіки Крим, 
управління освіти і науки обласних, 
Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій 

 
Про проведення Всеукраїнського 

 форуму учнівської та студентської 
 молоді "Дотик природи" 
  

 
 Відповідно до плану роботи Міністерства освіти і науки на 2010 рік 

Міністерством спільно з Київським національним університетом імені Тараса 
Шевченка та Національним еколого-натуралістичним центром (НЕНЦ) 26-27 
жовтня ц.р. в м. Києві проводиться Всеукраїнський  форум учнівської та 
студентської молоді «Дотик природи» (умови проведення додаються). 

Ураховуючи передовий європейський досвід, проведення форуму заплановано 
в межах Другої Всеукраїнської виставки «Інноватика в освіті України». 

Мета форуму – виявлення та підтримка обдарованої студентської та учнівської 
молоді, примноження інтелектуального потенціалу держави, підготовки майбутньої 
наукової зміни, сприяння переходу України на інноваційний шлях розвитку, 
поліпшення якості природничої освіти. 

Для участі у форумі запрошуються студенти І-ІІІ курсів природничих 
факультетів вищих навчальних закладів, учні 10-11 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів. 

Учасники форуму презентуватимуть науково-дослідницькі роботи (проекти) 
теоретичного або прикладного характеру. Презентація науково-дослідницької 
роботи передбачає використання учасником демонстраційного матеріалу, що 
максимально ефективно відображає сутність досягнутих результатів (стендовий 
захист).  

Для участі у заході необхідно до 8 жовтня 2010 року надіслати реєстраційну 



форму учасника і тези наукового дослідження в електронному вигляді − одним 
документом на електронну адресу НЕНЦ: nenc@nenc.gov.ua з темою повідомлення 
“Студентський форум». 

Тези доповідей будуть опубліковані окремим збірником. 
Просимо інформацію про Всеукраїнський форум учнівської та студентської 

молоді «Дотик природи» довести до відома ректорів вищих навчальних закладів та 
директорів загальноосвітніх навчальних закладів. 

Заїзд та реєстрація учасників − 26 жовтня з 9.00 до 13.00 год. За адресою: 
м. Київ, вул. Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр. 
Проїзд від залізничного вокзалу маршрутним таксі №№ 558, 181 до  зупинки 
“Білицька”. 

Від’їзд − 27 жовтня після 18.00 год. Просимо завчасно придбати квитки на 
зворотний шлях. 

Детальна інформація про умови форуму, вимоги до тез та постерів у додатку. 
Довідки за телефонами: 8 (044) 430-04-91, 430-02-60. 

                                                
Додаток  3 арк. 

 
 

 
 
 
 
Перший заступник Міністра                                                        Б.М. Жебровський 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фіцайло С.С. 
486 28 25 

                                                                                            



                                                 Додаток  
                                                                          до листа МОН України 

                                                                             від ________ №________ 
 

Умови проведення  
Всеукраїнського форуму учнівської та студентської молоді 

"Дотик природи" 
 

1. Мета форуму 
Форум проводиться з метою виявлення та підтримки обдарованої студентської 

молоді, примноження інтелектуального потенціалу держави, підготовки майбутньої 
наукової зміни, сприяння переходу України на інноваційний шлях розвитку. 

 
2. Учасники форуму 

До участі в заході запрошуються студенти І-III курсів вищих навчальних 
закладів III-IV рівнів акредитації, учні 11-х класів загальноосвітніх навчальних 
закладів. 

Наукові проекти, подані на форум, мають бути виконані студентами 
індивідуально.  

Для участі у форумі необхідно до 8 жовтня 2010 року надіслати реєстраційну 
форму учасника і тези наукового дослідження в електронному вигляді − одним 
документом на електронну адресу НЕНЦ: nenc@nenc.gov.ua з темою повідомлення 
“Студентський форум». 

 Для учасників форуму передбачена он-лайн реєстрація. (Реєстрацію 
 припинено 14.10.2010 р.)
 

3. Порядок проведення форуму 
Програма форуму передбачає проведення:  
- стендового захисту наукових проектів за категоріями; 
- навчальних тренінгів по Міжнародній науково-освітній програмі 

Globe (“Глобальне вивчення і спостереження з метою поліпшення довкілля"); 
- творчих зустрічей із провідними вченими. 
 
Стендовий захист наукових проектів проводиться за категоріями: 
- біологічні науки (ботаніка, зоологія, мікробіологія, біохімія тощо); 
- екологія та проблем довкілля, енергозберігаючі технології; 
- науки про Землю (географія, геологія); 
- науки про Всесвіт (астрономія); 
- науки про людину (анатомія, фізіологія, охорона здоров’я, психологія і 

поведінка людини); 
- хімія; 
- фізика; 
- результати участі по Міжнародній науково-освітній програмі Globe 
(“Глобальне вивчення і спостереження з метою поліпшення довкілля"). 



Для демонстрації проекту учасники можуть використовувати демонстраційні 
моделі або макети, які повинні відповідати правилам техніки безпеки та 
розміщуватись на робочому місці учасника. 
 

4. Вимоги до оформлення тез 
Тези приймаються за тематичними напрямами, вказаними в Умовах, 

українською мовою. Обсяг тез не повинен перевищувати 4 сторінки (6000 
друкованих символів шрифтом Times New Roman, кегль 14; формат роботи – MS 
Word). 

У тезах має розкриватися наступна інформація : 
- тема наукового дослідження; 
- прізвище та ім’я автора; 
- повна назва вищого навчального закладу, курс, контактна інформація; 
- термін проведення та короткий опис наукового дослідження: проблема, яка 

досліджується, гіпотеза, матеріали та методи дослідження, процедура 
проведення дослідження, дані експерименту та їх аналіз, висновки (практичне 
значення, доцільність); 

- бібліографія (1-2 основні джерела, які використовувались, або посилання на 
відповідні веб-сайти). 

 
5. Вимоги до наукових проектів 

Розміри постеру: висота -120 см; ширина – 120 см (центральна частина – 60 см 
та дві бічні – по 30 см кожна). 

Наукові дослідження, презентовані на форумі, мають бути проведені 
студентами самостійно за наявності наукового керівника – кваліфікованого фахівця 
в даній галузі. 

Додаток до наукового проекту учасник може оформити у вигляді проектної 
книги (робочого журналу, що містить графіки, діаграми, ескізи тощо) та опису 
дослідження (документ, у якому зазначено проблему, яку досліджує проект, 
гіпотезу, методи дослідження, отримані дані та їх аналіз, висновки, варіанти 
практичного застосування результатів дослідження). 

Зазначені документи не є обов’язковими, але їх наявність може сприяти 
кращому розумінню змісту проекту. 
 

Реєстраційна форма учасника 
Всеукраїнського форуму учнівської та студентської молоді 

"Дотик природи" 
 

1.Назва наукового проекту:  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
2. Категорія проекту (необхідне підкреслити ): 

 біологічні науки (ботаніка, зоологія, мікробіологія, біохімія тощо); 



 екологія та проблеми довкілля, енергозберігаючі технології; 
 науки про Землю (географія, геологія); 
 науки про Всесвіт (астрономія); 
 науки про людину (анатомія, фізіологія, охорона здоров`я, психологія і 

поведінка людини); 
 хімія; 
 фізика; 
 біоінженерія. 
 Globe 
 

3. Прізвище, ім`я, по-батькові (повністю) студента, який виконав та представляє 
наукове дослідження  
 
 
4. Повна назва навчального закладу:_____________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
5. Адреса навчального закладу: _________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
6. Курс:____________________ 
 
7. Прізвище, ім`я, по-батькові наукового керівника: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
8. Місце роботи, посада, науковий ступінь керівника дослідження:___________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
9. Контактна інформація про конкурсанта: 
область:_____________________________________________________________ 
район:_______________________________________________________________ 
місто:_______________________________________________________________ 
вулиця:______________________________________________________________ 
будинок №__________, квартира __________ 
телефон: (     ) ________________; моб.: __________________________________ 
E-mail:______________________________________________________________ 
 
10. Дата подання заявки:_______________________________________________ 
 


	Untitled

