УКРАЇНА
Департамент освіти, науки та молодіжної політики
Івано-Франківської обласної державної адміністрації
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Набережна ім. В. Стефаника 34б, тел./факс 54-72-26,
www.oencum.if.ua if_odencum@ukr.net

Від 12.03. 2019 р.

№ 01-21/18
Керівникам місцевих органів управління освітою
райдержадміністрацій (міськвиконкомів),
об’єднаних територіальних громад

Про участь у Всеукраїнському
конкурсі дослідницькоекспериментальних робіт з
природознавства «Юний дослідник»
Шановні колеги!
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від
21.11.2018 року № 1292 «Про затвердження Плану всеукраїнських і
міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю
на 2019 рік (за основними напрямами позашкільної освіти) та Плану
семінарів-практикумів для педагогічних працівників закладів позашкільної
освіти на 2019 рік», наказу Міністерства освіти і науки України від
08.10.2012р. №1078 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський
конкурс дослідницько-експериментальних робіт з природознавства «Юний
дослідник», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 жовтня
2012р. за № 1766/22078 та з метою залучення здобувачів освіти закладів
загальної середньої освіти віком від 9 до 11 років включно до науководослідницької діяльності з 21 по 23 травня 2019 р. в м. Києві буде
проведений «Всеукраїнський конкурс дослідницько-експериментальних
робіт з природознавства «Юний дослідник» (далі - Конкурс).
До участі в Конкурсі запрошуються здобувачі освіти закладів загальної
середньої освіти (вікова категорія – від 9 до 11 років включно).
Додаток: копія листа Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді від 06 березня 2019 року № 103 на 3 аркушах.

Просимо Вас поширити інформацію та провести роботу із залучення
здобувачів освіти до участі в Конкурсі.
Інформацію про бажаючих взяти участь у Конкурсі надіслати
до 20 квітня 2019 року на електронну адресу Івано-Франківського
обласного
еколого-натуралістичного
центру
учнівської
молоді
if_odencum@ukr.net з позначкою «Юний дослідник».
Витрати на проїзд, харчування, проживання учасників заходу
здійснюються за кошти місцевих бюджетів та джерел, не заборонених
чинним законодавством.
З повагою, директор
Вівчарук Л.Д
0666999479

Тамара Гудзик

Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ
ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
04074. Київ, Вишгородська, 19 Тел. 430-02-60, 430-43-90 e-mail: nenc @ nenc . gov .ua

«06» березня 2019 р.№ 103
На № ___ від ___________

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 організаційномасових 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 дослідницькоекспериментальних 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 науководослідницької 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).
Директор НЕНЦ,
доктор педагогічних наук,
професор

В. В. Вербицький

Додаток
до Положення про Всеукраїнський
конкурс дослідницькоекспериментальних робіт із
природознавства «Юний дослідник»
Заявка
на участь у І етапі Всеукраїнського конкурсу дослідницькоекспериментальних робіт із природознавства «Юний дослідник»
1. Номінація (необхідне підкреслити): «Я і природа», «Рослини навколо
нас», «Тваринний світ», «Охорона здоров’я», «Народознавство та
краєзнавство».
2. Тема роботи: _________________________________________________
___________________________________________________________
3. Прізвище: _________________________________________________
4. Ім’я _________________________________________________________
5. По батькові ___________________________________________________
6. Вік _______ років
7. Найменування закладу загальної середньої освіти __________________
_____________________________________________________________
8. Клас: ______
9. Місце проживання: ____________________________________________
10. Науковий керівник:____________________________________________
________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
________________________________________________________________
місце роботи, посада
11. Контактний телефон, електронна адреса (за наявності) ______________
________________________________________________________________

___________________

________

(посада керівника закладу)

(підпис)

М.П.
____________________

__________________
(П.І.Б.)

