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Директорам закладів позашкільної
освіти
Директорам закладів загальної
середньої освіти
Про проведення Всеукраїнського
конкурсу дослідницькоекспериментальних робіт з
природознавства «Юний дослідник»
Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових
заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за основними напрямами
позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 21.11.2018 р. № 1292, з 21 по 23 травня 2019 року в м. Києві
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді буде проводити
фінальний етап Всеукраїнського конкурсу дослідницько-експериментальних
робіт з природознавства «Юний дослідник» (Положення про конкурс розміщено
на сайті https://nenc.gov.ua).
Конкурс проводиться щорічно з 2012 року з метою виявлення та підтримки
учнів закладів загальної середньої та позашкільної освіти віком від 9 до 11 років
включно (далі – учні), які мають здібності до науково-дослідницької діяльності
в галузі природознавства, формування пізнавальних інтересів, до
природоохоронної діяльності, створення умов для творчої самореалізації.
Для участі в конкурсі необхідно до 19 квітня 2019 року надіслати заявку
та конкурсні матеріали в електронному вигляді одним документом на
електронну адресу nataben@nenc.gov.ua або на паперових носіях на поштову
адресу: НЕНЦ, вул. Вишгородська, 19, м. Київ, 04074 (на конверті зробити
помітку «Юний дослідник»). На підставі поданих матеріалів організаційний
комітет проведе відбір учасників фінального (очного) етапу конкурсу.
Результати відбору будуть оприлюднені до 26 квітня поточного року на сайті
https://nenc.gov.ua.
Заїзд і реєстрація учасників фінального етапу конкурсу − 21 травня ц.р. з
9:00 до 13:00 за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 19, Національний
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. Проїзд від центрального

залізничного вокзалу — маршрутним таксі № 558 або № 181 (18+7) до зупинки
«Мостицька».
Від'їзд учасників конкурсу – 23 травня ц.р. після 14:00.
Збереження життя та здоров’я учасників і своєчасне оформлення
документів забезпечують супроводжуючі особи.
Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, яка
відряджає.
Детальну інформацію – за телефонами: (044) 430-43-90, (093) 213-40-81;
електронна пошта: nataben@nenc.gov.ua (Наталія Володимирівна Бень –
завідуюча відділом зоології та гідробіології НЕНЦ).
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