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Директорам обласних, районних і
міських  закладів  позашкільної
освіти  еколого-натуралістичного
напряму
(станцій юних  натуралістів)

Директорам  закладів  загальної
середньої освіти

Про проведення Всеукраїнського 
конкурсу дослідницько-
експериментальних робіт
з природознавства «Юний дослідник»

Відповідно  до  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021  рік (за основними
напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти
і  науки  України  від  24.11.2020  №  1452,  з  18  по  21  травня 2021  року  в
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.

До участі в заході запрошуються учні (вихованці) закладів загальної
середньої  та  позашкільної  освіти,  які  стали  фіналістами в  обласному
етапі свого регіону.

Конкурс проводиться у два етапи:
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 I етап (обласний) – у березні – квітні 2021 року.
 II етап (фінальний, передбачаємо очно) – з 18 по 21 травня 2021

року.
Для  участі  у  фінальному  етапі  необхідно  до  30  квітня  2021  року
зареєструватись  в  режимі  он-лайн   за  посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWb6nk3ypZEtmA4hKepEJdK98H
U8wAYfGvjUNwnPb4sOY_6w/viewform?usp=sf_link .

 Та надіслати роботу на ел. адресу n  aida  @nenc.gov.ua   з позначкою «Конкурс 
юних дослідників».  

Результати І етапу будуть оприлюднені до 5 травня 2021 року на сайті
http  ://  nenc  .  gov  .  ua.                     

Для  участі  в  фіналі  Конкурсу (за  умови  проведення  Конкурсу
дистанційно) кожний учасник представляє такі матеріали:          

1. Відеозапис захисту проекту з використанням постеру або презентації
в форматі Power Point.  Посилання на відеозапис необхідно надіслати до 7
травня   (включно)  на  електронну  адресу  n  aida  @nenc.gov.ua  з  позначкою
«Конкурс юний дослідник».     

Результати фінального етапу конкурсу будуть оприлюднені до 28 травня
на сайті Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.  

Детальну інформацію можна отримати за телефоном: (063) 238-84-89
електронна пошта n  aida  @nenc.gov.ua  (Надія  Найда – координатор конкурсу).

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький
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