
 
Міністерство  освіти  і  науки,  молоді  та  спорту  України

Департамент   професійно-технічної   освіти

01001, м. Київ,  вул. Хрещатик, 22 
Тел./факс  278-77-57, 279-92-40, 279-02-74

_06.02.2013_ № 3.3/9-176

На № ______від _________ 
Міністерство освіти і науки , молоді та 
спорту Автономної Республіки Крим,  
управління, департаменти  освіти і науки 
обласних, Київської та Севастопольської  
міських державних адміністрацій 

Про проведення Всеукраїнського 
конкурсу  дослідницько-експериментальних  
робіт  із природознавства “Юний дослідник”
та Всеукраїнського конкурсу винахідницьких
і раціоналізаторських проектів еколого-
натуралістичного напряму

Відповідно до пункту 3  наказу МОНмолодьспорту від 13.12.2012  № 1409 
“Про  затвердження  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  заходів  з  дітьми  та 
учнівською  молоддю  на  2013  рік”  Міністерство  інформує,  що  в 
березні-травні  ц.р.  Національним  еколого-натуралістичним  центром  учнівської 
молоді  проводяться   Всеукраїнський конкурс дослідницько-експериментальних 
робіт  із  природознавства  “Юний  дослідник”  (valentina@nenc.gov.ua) та 
Всеукраїнський  конкурс  винахідницьких  і  раціоналізаторських  проектів 
еколого-натуралістичного  напряму  (vidd-bio@nenc.gov.ua).

Положення про проведення конкурсів розміщені на сайті www  .  nenc  .  gov  .  ua  . 
До  участі  у  Всеукраїнському  конкурсі  дослідницько-експериментальних 

робіт  із  природознавства  “Юний  дослідник”  запрошуються  учні 
загальноосвітніх  і  позашкільних  навчальних  закладів  віком  від  9  до  11  років 
включно,  які  займаються  дослідницько-експериментальною   діяльністю  в 
галузі біологічних наук.

До  участі  у  Всеукраїнському  конкурсі  винахідницьких  і 
раціоналізаторських  проектів  еколого-натуралістичного  напряму запрошуються 
учні  загальноосвітніх  і  позашкільних  навчальних  закладів,  які  займаються 
науково-дослідницьким проектуванням і винахідництвом. Вік учасників − від 12 

http://www.nenc.gov.ua/
mailto:valentina@nenc.gov.ua


до 15 років включно. Брати участь у конкурсі можна індивідуально або у складі 
команди (2-3 дослідники, які працювали над спільною темою проекту).

Для участі в заходах необхідно до 15 березня 2013 року подати заявку та 
конкурсні матеріали в електронному вигляді − одним документом на відповідну 
електронну  адресу,  або  на  паперових  носіях  −  на  поштову  адресу:  НЕНЦ, 
вул.  Вишгородська,  19,  м.  Київ,  04074. На  конверті  робиться  помітка  “Юний 
дослідник” або “Винахідницькі проекти”.

На  підставі  поданих  матеріалів  організаційний  комітет  проведе  відбір 
учасників  фінальних  (Всеукраїнських,  очних)  етапів  конкурсів.   Результати 
відбору щодо участі  у  фінальних етапах конкурсів  будуть  оприлюднені  до 15 
квітня 2013 р. на сайті: www.nenc.gov.ua.

Фінальні  етапи конкурсів пройдуть з 15 по 17 травня у м. Києві.
Заїзд  і  реєстрація  учасників  фінальних  етапів  −  15  травня 

з  9.00  до  12.00  год.  за  адресою:  м.  Київ,  вул.  Вишгородська,  19, 
Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді.  Проїзд  від 
центрального  залізничного  вокзалу  м.  Києва:  маршрутним  таксі  №  558 
або № 181 (18+7) до зупинки “Мостицька”.

Від`їзд учасників конкурсу – 17 травня після 14.00 год. Просимо завчасно 
придбати квитки на зворотний шлях.

Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що 
відряджає.

Відповідальність  за  життя  та  здоров’я  учасників  несуть  керівники 
делегацій.

Додаткова  інформація  −  за  телефоном:  0  (44)  430-02-60,  430-04-91, 
e-mail: nenc@nenc.gov.ua, сайт: www.nenc.gov.ua.

Додатки: на 6  арк.

Директор департаменту     В. В. Супрун

Середницька А.Д. 481-32-51
Вербицький В.В. 430-02-60

http://www.nenc.gov.ua/


Додаток 1
до листа МОНмолодьспорту 
від 06.02.2013 № 3.3/9-176

Рекомендована тематика робіт
 для учасників Всеукраїнського конкурсу дослідницько-експериментальних 

 робіт із природознавства “Юний дослідник”

І. Номінація «Я і природа»
- Досліди на визначення фізичних властивостей речовин. 
- Дослідження різних типів ґрунту. 
- Визначення екологічних проблем своєї місцевості та їх розв’язування. 
- Дослідження змін у природі, що виникають унаслідок природних чинників 

і діяльності людини.
- Сезонні фенологічні спостереження. 
- Дослідження зв’язку між тваринним та рослинним світом. 
- Дослідження води як середовища існування живих організмів. 
- Вивчення  взаємозв'язків  між  компонентами  ландшафту  (гора,  ліс,  вода 

тощо).

II. Номінація «Рослини навколо нас»
- Дослідження умов проростання рослин.
- Розмноження рослин різними способами.
- Рослинний світ своєї місцевості.
- Рослинний годинник.
- Дослідження рослин як біологічних захисників від шкідників.
- Дослідження залежності між станом ґрунту та розвитком рослин.
- Дослідження та вивчення лікарських рослин.

ІІІ. Номінація «Тваринний світ»
- Тваринний світ своєї місцевості.
- Досліди на визначення гостроти зору, нюху, слуху у тварин. 
- Дослідження орнітофауни своєї місцевості. 
- Вивчення  взаємозв’язків  між  тваринними  організмами.  Співіснування 

організмів.
- Дослідження пристосувань тварин до життя в природі. 
- Дослідження  сезонних  змін  у  житті  тварин  (в  умовах  дикої  природи, 

живого куточку). 
- Дослідження поведінки домашніх тварин.
- Визначення оптимальних умов утримання домашніх та екзотичних тварин 

різних видів.

IV. Номінація «Охорона здоров'я»
- Вплив природних чинників на здоров’я людини. 
- Дослідження та обґрунтування принципів безпечної життєдіяльності. 



- Дослідження біологічних ритмів людини та їх впливу на самопочуття. 
- Дослідження організму людини і його властивостей. 
- Вплив соціального середовища на здоров’я людини.
- Дослідження навичок спілкування молодших школярів.
- Дослідження впливу домашніх тварин на самопочуття та емоційний стан 

людини. 

V. Номінація «Народознавство, краєзнавство»
- Перевірка народних прикмет.
- Тварини в народній творчості.
- Рослини та тварини в українській символіці.
- Календарні свята та обряди українського народу.
- Рослини в національній кухні рідного краю.
- Вивчення історії формування ландшафту рідного краю.
- Рослини та тварини в біблійних сюжетів.



Додаток 2
до листа МОНмолодьспорту 
від 06.02.2013 № 3.3/9-176

Склад 
організаційного комітету

VІІІ Всеукраїнського конкурсу дослідницько-експериментальних  
робіт із природознавства “Юний дослідник”

Голова оргкомітету: 
-  Вербицький  Володимир  Валентинович  –  директор  Національного 

еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  
доктор педагогічних наук.

Члени оргкомітету: 
- Герасимова Альбіна Степанівна –  директор дитячого оздоровчо-екологічного 

центру Оболонського району м. Києва (за згодою); 
-  Жестерьова  Валентина  Миколаївна  –  завідуюча  лабораторією  зоології  

Національного  еколого-натуралістичного  центру 
учнівської молоді;

-  Цюнь  Людмила  Олександрівна  –  методист  Національного 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 



Додаток 3
до листа МОНмолодьспорту 
від 06.02.2013 № 3.3/9-176

Склад журі
VІІІ Всеукраїнського конкурсу дослідницько-експериментальних  робіт із 

природознавства “Юний дослідник”

Голова журі: 
-  Вербицька  Тетяна  Анатоліївна  –  заступник  директора  Національного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

Члени журі: 
- Корнієнко Анна Володимирівна –  старший науковий співробітник лабораторії  

діяльності  позашкільних  закладів   Інституту  проблем  
виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук (за  
згодою);

-  Драган  Ольга  Анатоліївна  –   завідуюча  інформаційно-методичним  відділом 
екології  Національного еколого-натуралістичного центру  
учнівської молоді; 

-  Швединська Галина Дмитрівна –   директор загальноосвітнього навчального  
закладу № 8 м. Києва (за згодою);

- Дикий Євген Олександрович – заступник директора Інституту магістратури,  
аспірантури,  докторантури НПУ ім.  М.П.  Драгоманова,  
кандидат біологічних наук (за згодою);

-  Безусько  Алла  Герасимівна  –  доцент  кафедри  біології  Національного 
університету  “Києво-Могилянська  академія”,  кандидат 
біологічних наук (за згодою); 

-  Мовчан  Валентина  Олексіївна  −  доцент  кафедри  екології  Відкритого 
міжнародного університету розвитку людини “Україна”,  
кандидат біологічних наук (за згодою);

 - Пінчук Микола Олександрович −  завідуючий відділом аграрних досліджень та 
рослинництва  Національного  еколого-натуралістичного  
центру учнівської молоді; 

-  Колганич  Галина  Григорівна  –  методист  Центру  позашкільної  роботи 
Святошинського району м. Києва (за згодою);

-  Котляревська  Віра  Арсентіївна  –  співробітник  Національного 
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  
кандидат біологічних наук; 

-  Сидоренко  Ірина  Володимирівна   −   аспірант  кафедри  паразитології  
Національного  університету  біоресурсів  і  
природокористування України (за згодою).



Додаток 4
до листа МОНмолодьспорту 
від 06.02.2013 № 3.3/9-176

Склад 
організаційного комітету

Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських
 проектів еколого-натуралістичного напряму

Голова оргкомітету:
-  Вербицька  Тетяна  Анатоліївна  –  заступник  директора  Національного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

Члени оргкомітету:
- Степанюк Андрій Романович – доцент кафедри “Машини та апарати хімічних  

і  нафтопереробних  виробництв  НТУУ  “Київський  
політехнічний  інститут,  кандидат  технічних  наук  (за  
згодою);

-  Жестерьов  Сергій  Анатолійович –  завідувач  відділом біології  Національного  
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

-  Лагода  Світлана  Олександрівна –  методист  Національного 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.



Додаток 5
до листа МОНмолодьспорту 
від 06.02.2013 № 3.3/9-176

Склад журі
Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проектів 

еколого-натуралістичного напряму

Голова журі:
-  Радченко  Тамара  Дмитрівна –  завідуюча  відділом  екології  Національного  

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

Члени журі:
- Мачуський Валерій Віталійович – старший науковий співробітнику, завідувач  

лабораторії діяльності позашкільних закладів Інституту  
проблем виховання НАПН України, кандидат  педагогічних  
наук (за згодою);

-  Скибінська  Тетяна  Ростиславівна –  доцент,   Національний  медичний 
університет імені  О.О. Богомольця, кандидат біологічних  
наук  (за згодою);

-  Башкірова  Наталія  Вікторівна –  доцент  кафедри  селекції  та  насінництва  
Національного  університету  біоресурсів  та 
природокористування України кандидат біологічних наук;

- Назаренко Володимир Іванович – провідний науковий співробітник Інституту 
біохімії  ім..  О.В.  Палладіна  НАН  України,  кандидат 
біологічних наук (за згодою);

-  Білько  Надія  Михайлівна –  керівник  Центру  молекулярних  і  клітинних  
досліджень НУ “Києво-Могилянська академія”, професор,  
доктор медичних наук (за згодою);

-  Ігнатюк  Олексій  Анатолійович –  завідуючий  відділом  екомоніторингу  
Наукового  центру  екомоніторингу  та  біорізноманіття  
мегаполісу  НАН  України,  кандидат  біологічних  наук  (за  
згодою);

-  Бенатов  Данило  Емілович –   старший  викладач  кафедри  “Екологія  та  
технологія  рослинних  полімерів”  НТУУ  “Київський  
політехнічний  інститут”,  патентний  повірений  України  
(за згодою);

-  Козленко  Валентина  Панасівна −  методист  Національного  
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.


