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Директорам закладів загальної середньої освіти 

Директорам закладів позашкільної освіти 

 

Про проведення Всеукраїнського конкурсу 

винахідницьких і раціоналізаторських проєктів 

еколого-натуралістичного напряму  

(вікова категорія 12-15 років) 

 

На виконання Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2023 рік, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 28.11.2022 р. № 1063, у січні – 

лютому 2023 року Національний еколого-натуралістичний центр учнівської 

молоді спільно з Київським національним університетом імені Тараса 

Шевченка, Національним технічним університетом України «Київський 

політехнічний інститут ім. І. Сікорського», Національним університетом 

біоресурсів і природокористування України, за підтримки ДП «Український 

інститут інтелектуальної власності «Укрпатент» проводить Всеукраїнський 

конкурс винахідницьких і раціоналізаторських проєктів еколого-

натуралістичного напряму для вікової категорії 12-15 років (далі – Конкурс). 

До участі в Конкурсі запрошуються учні, вихованці закладів загальної 

середньої, позашкільної освіти. Форма проведення очна або дистанційна.  

Конкурс проводиться у два етапи: 

І етап (відбірковий, заочний) – у березні-травні 2023 року. Учасникам 

необхідно до 05 травня 2023 року зареєструватися в режимі онлайн за формою 

(форма для реєстрації), одночасно прикріпити тези (файл у форматі *.doc*) та 

пройти додатково окрему реєстрацію, спеціально призначену для прикріплення 

відеофайлу захисту проєкту, за формою 

https://forms.gle/KmZQqKR1pbMMfNKE7, прикріпивши відео захисту проєкту. 

Результати І етапу будуть оприлюднені до 07 травня 2023 року на сторінці 

«Конкурс винахідників» сайту Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді: https://nenc.gov.ua/?page_id=32036.  

ІІ етап (фінальний, очно або дистанційно) – з 23 до 26 травня 2023 року.  

- у випадку очного формату проведення, фінал Конкурсу відбуватиметься у 

вигляді постерного захисту проєктів. Заїзд учасників 23 травня за адресою: 

м. Київ, вул. Вишгородська, 19. Проїзд від залізничного вокзалу маршрутним 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv7pP-fsROA4pd9da7VLcj_reCc7aS_dVFWi8ipc_7bkuouA/viewform?gxids=7628
https://forms.gle/KmZQqKR1pbMMfNKE7
https://nenc.gov.ua/?page_id=32036


таксобусом № 181, або комунальним транспортом № 33. Від’їзд – 26 травня 

після 14.00. Витрати на проїзд, проживання, харчування учнів та 

супроводжуючих осіб під час проведення заходу здійснюється за рахунок 

закладу, що відряджає. Збереження життя та здоров’я учнів забезпечують 

супроводжуючі особи. 

- у випадку дистанційного формату проведення фіналу учасники повинні 

пройти додатково окрему реєстрацію, спеціально призначену для прикріплення 

відеофайлу захисту проєкту, за формою https://forms.gle/xnuQ5uW3znwkw1Ey9, 

прикріпивши відео захисту проєкту. Журі оцінюватиме проєкти учасників, 

переглядаючи відеозаписи захистів.  

Учасники будуть проінформовані додатково щодо можливих змін у 

форматі проведення фінального етапу Конкурсу. 

Детальна інформація за тел.: (044) 430-04-91, 067-459-95-28.  

Координатор заходу — Комендантов Володимир Федорович: е-mail: 

biology@nenc.gov.ua, komendantov@nenc.gov.ua. 

 
 

 

 
 

Директор                                                         Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ 
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