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від   14.09.2011         №  _1/9-701__                    
від   ___ на №    

Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту Автономної Республіки Крим, 
управління освіти і науки обласних, 
Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій 

 
Про проведення Всеукраїнського  
біологічного форуму учнівської та  
студентської молоді “Дотик природи” 

 
На виконання Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти 

на період до 2014 року (постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.2010 
№785) та з метою всебічної підтримки обдарованої молоді, сприяння модернізації 
змісту науково-дослідницької, пошукової, експериментальної та практичної 
діяльності молоді Міністерством спільно з Київським національним 
університетом імені Тараса Шевченка та Національним еколого-натуралістичним 
центром учнівської молоді 17-18 жовтня ц.р. у м. Києві буде проведений 
Всеукраїнський біологічний форум учнівської та студентської молоді “Дотик 
природи” (умови додаються). 

На форумі розглядатимуться питання екологічного виховання молоді, 
розвитку громадського екологічного руху, збереження біологічного й 
ландшафтного різноманіття природи. 

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

Учасники форуму презентуватимуть власні науково-дослідницькі роботи у 
формі стендового захисту. 

Для участі в заході необхідно до 30 вересня зареєструватись online на сайті 
http://www.nenc.gov.ua/dotyk.html у розділі “Всеукраїнський біологічний форум 
«Дотик природи»”. За підсумками роботи форуму буде виданий електронний 
збірник тез доповідей. 

Просимо інформацію про Всеукраїнський біологічний форум учнівської та 
студентської молоді “Дотик природи” довести до відома директорів 
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загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, ректорів вищих 
навчальних закладів. 

Заїзд та реєстрація учасників − 17 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 − 18 жовтня після 18.00 год. Просимо завчасно придбати квитки на 
зворотний шлях. 

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що 
відряджає. 

Детальна інформація про умови участі у форумі, вимоги до тез та     
постерів − на сайті: www.nenc.gov.ua та за телефонами: 0(44) 430-04-91,             
430-02-60. 

Додаток: на 2 арк. 
 
 
Заступник Міністра             Б.М. Жебровський 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Середницька А.Д. 486-15-35 
Вербицький В.В. 430-02-60 
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Додаток  
до листа МОНМС 
від 14.09.2011 № 1/9-701 

 
Умови проведення  

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської та студентської молоді 
“Дотик природи” 

 
1. Мета форуму 

Форум проводиться з метою виявлення та підтримки обдарованої учнівської та 
студентської молоді, примноження інтелектуального потенціалу держави, підготовки 
майбутньої наукової зміни. 

 
2. Учасники форуму 

До участі в заході запрошуються учні 10-11 класів загальноосвітніх і позашкільних 
навчальних закладів, студенти І-IІІ курсів природничих факультетів вищих навчальних 
закладів III-IV рівнів акредитації. 

Наукові проекти, подані на форум, мають бути виконані учасниками індивідуально.  
Для участі у форумі необхідно до 30 вересня зареєструватись online на сайті 

http://www.nenc.gov.ua/dotyk.html у розділі “Всеукраїнський біологічний форум «Дотик 
природи»”. Процес реєстрації включає в собі заповнення заявки учасника (загальна інформація 
про учасника та проект, тези наукової роботи). 

3. Порядок проведення форуму 
Програма форуму передбачає проведення:  

- стендового захисту наукових проектів за категоріями; 
- 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. 

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

4. Вимоги до оформлення тез 
Учасники на сайті конкурсу заповнюють заявку до участі та завантажують тези наукової 

роботи. Це короткий опис виконаної роботи. Тези мають містити терміни проведення 
дослідження та оглядовий опис дослідження: проблему, яку вирішує, гіпотезу, матеріали та 
методи дослідження, процедури проведення дослідження, дані та їхній аналіз (у вигляді 
таблиць, діаграм, графіків тощо), висновки, можливі варіанти практичного застосування. Обсяг 
тез не повинен перевищувати 6000 знаків. 

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 учасниками 

самостійно за наявності наукового керівника – кваліфікованого фахівця в даній галузі. 
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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. 


