
  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Директорат дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти 

пр. Перемоги, 10 м. Київ, 01135, тел.(044)481-32-39, e-mail: inclusion@mon.gov.ua 

____________________________________________________________________________________________ 
 

Департаменти (управління) освіти і 

науки обласних, Київської міської 

державних адміністрацій 
 

Про проведення Всеукраїнського  

конкурсу юних зоологів і тваринників 
 

Шановні колеги! 
 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за основними напрямами 

позашкільної освіти), затвердженого наказом МОН України від 24.11.2020 № 1452, у 

грудні 2020 року – лютому 2021 року Національний еколого-натуралістичний центр 

учнівської за підтримки Національного університету біоресурсів та 

природокористування України, Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН 

України і Національного науково-природничого музею НАН України проводить 

Всеукраїнський конкурс юних зоологів і тваринників. Положення про захід 

розміщено на сайті https://nenc.gov.ua. 

До участі в конкурсі запрошуються учні (вихованці) закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти. 

Конкурс проводиться у два етапи: 

- I етап (відбірковий) – у грудні 2020 року – січні 2021 року. 

- II етап (фінальний) – з 16 лютого до 19 лютого 2021 року. 

І етап відбудеться дистанційно, ІІ етап – у режимі онлайн. 

До участі в конкурсі запрошуються учні (вихованці) закладів загальної середньої 

та позашкільної освіти. 

Для участі у відбірковому етапі  просимо до 18 січня 2021 р. зареєструватись; 

посилання на реєстраційні документи – за електронною адресою: 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/2020-12-266.pdf. 

На підставі поданих матеріалів організаційний комітет проведе відбір учасників 

фінального етапу заходу. Результати відбору будуть оприлюднені до 25 січня            

2021 року на сайті https://nenc.gov.ua. Доступ до режиму онлайн для учасників фіналу 

буде відкритий 16 лютого на цьому самому сайті на сторінці конкурсу. 

Детальна інформація – за тел.: (044) 430-00-64, (063) 238-84-89 (Надія Найда);  

е-mail: naida@nenc.gov.ua. 
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В. о. генерального директора                                                                Віктор САЛЬКОВ 
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