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Порядок участі  

у фіналі Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи» 

 

ІІ (фінальний) етап Всеукраїнського біологічного форуму 

учнівської та студентської молоді "Дотик природи" (далі – 

Форум) у 2021 році буде проведено дистанційно, без 

обов’язкового приїзду на змагання.  

На сайті НЕНЦ розміщено наказ НЕНЦ № 72 від 

18.10.2021 р. Про підсумки відбіркового етапу 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської та 

студентської молоді «Дотик природи 2021», де можна 

ознайомитись зі складом учасників фіналу. 

За сценарієм дистанційного проведення Форуму у 2021 

році необхідно до 14 листопада подати відповідні матеріали 

для формування підсумкових протоколів та наступного 

оцінювання записів відеозахистів проєктів журі в офлайн 

режимі. 

Журі Конкурсу розгляне подані на ІІ етап матеріали 16-

18 листопада 2021 року. Підсумкові результати фінального 

етапу Форуму будуть оприлюднені до 25 листопада 2021 року 

на сайті НЕНЦ в рубриці «Накази». 

Фінальний етап пройде у форматі перегляду журі 

відеоматеріалів постерного захисту проєктів за категоріями: 

ботаніка, зоологія, мікробіологія, біохімія, екологія та 

проблеми довкілля, енергозберігаючі технології, науки про 

Землю (географія, геологія), анатомія, фізіологія, охорона 

здоров`я, психологія і поведінка людини, хімія, фізика, 

астрономія. 

Дистанційний формат проведення передбачає 

організацію кожним учасником ІІ етапу (командою) 

відеозапису захисту наукового проєкту з демонстрацією 

наочних матеріалів, якщо вони є. Допускається використання 

електронної версії постеру або презентації.  

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/2021-10-72.pdf
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Технічно це виглядає наступним чином: за допомогою 

смартфону, відеокамери або веб-камери, використовуючи 

екран монітору чи мультимедійний проєктор для 

транслювання відеопрезентаційного матеріалу (постеру), 

здійснюється відеозапис. Конкурсанти знаходяться перед 

камерою і розповідають про власні проєкти. Тривалість відео 

– не більше 7 хвилин.  

Після обробки відеозапису захисту проєкту відеоматеріал 

необхідно розмістити на відеохостингу Youtube, а посилання 

надіслати до 14 листопада 2021 року включно на електронну 

пошту biology@nenc.gov.ua (вказати «Дотик природи»). 

Надіслані після 15 листопада 2021 року посилання на 

відеоматеріали не опрацьовуватимуться. 

Крім відеоматеріалів захистів проєктів просимо всіх 

фіналістів переглянути тези, які прикріплялись під час 

реєстрації. Є можливість їх доповнити або оновити. На 

початку тез повинна бути назва проєкту, ініціали і місце 

навчання автора (авторів), ініціали, посада і місце роботи 

керівників проєктів. 

Переможці та призери Форуму визначаються журі в 

кожній категорії окремо за кількістю набраних ними балів. 

Переможцем Форуму в кожній категорії є учасник, який 

набрав найбільшу кількість балів. Призерами є учасники, які 

за кількістю набраних балів зайняли друге та третє місця 

віцдповідно. У разі рівної кількості балів переможцем 

визнається учасник, який набрав більше балів за критерій 

"Актуальність проєкту".  

 І так, фінал Форуму пройде з 16 по 18 листопада 2021 

року дистанційно, у вигляді офлайн оцінювання відеозахистів 

проєктів представниками журі. Зі всіма матеріалами що 

стосуються перебігу змагання можна ознайомитись на 

сторінці Форуму сайту НЕНЦ: 

https://nenc.gov.ua/?page_id=36066.  
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