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Про проведення обласного конкурсу- 
захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів обласної Природничої школи  
учнівської молоді в 2020 році 
 

Відповідно до та плану роботи комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської 
обласної ради (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) на 2020 рік, в зв’язку із 
запровадженням в Україні режиму надзвичайної ситуації, пов’язаної з 
поширенням епідемії вірусу COVID-19,з метою підтримки обдарованої молоді, 
сприяння модернізації змісту науково-дослідної, експериментальної, 
практичної діяльності учнівської молоді та в зв’язку з виконанням дворічної 
програми навчання учнів у обласній Природничій школі учнівської молоді (далі 
– Школа), КЗО “ОЕНЦДУМ” спільно з Дніпровським національним 
університетом ім. О. Гончара, Дніпровським державним аграрно-економічним 
університетом, ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний 
університет”в травні поточного року проводитьв заочному форматіобласний 
конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнівобласної Природничої 
школи учнівської молоді(далі – Конкурс). 

Конкурспроводиться у секціях: екології, біології, хімії, флористики та 
зеленої архітектури, сучасних біотехнологій, аграрних наук, ветеринарії і 
зоотехнії, психології та соціології. 

 

 

Керівникам органів управління освітою 
райдержадміністрацій, міських, 
сільських та селищних рад 
 
Директорам закладів позашкільної 
освіти еколого-натуралістичного 
напряму 
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Науково-дослідницькі роботи учнів на Конкурс необхідно подати 
до КЗО “ОЕНЦДУМ”у термін з30 квітня по 15 травня 2020 рокуу 
електронному вигляді, або вислати поштою на адресу: м. Дніпро, 49094, вул. 
Мандриківська, 80, е-mail:dneprunnat@ukr.net(заявка на участь у Конкурсі та 
анкета додаються) (додатки 1, 2). 

Журі конкурсу в складі наукових співробітників закладів вищої освіти 
проведе оцінювання науково-дослідницьких робіт учнів Школи.  

Підсумки Конкурсу будуть підведені в наказі КЗО ОЕНЦДУМ“Про 
підсумки проведення обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів обласної Природничої школи учнівської молоді в 2020році”,який буде 
розміщено на сайті КЗО ОЕНЦДУМ до 5 червня 2020 року. 

 

Довідкова інформація за тел. (056) 720-90-61, 097-53-53-003, контактна 
особа - Кондратьєва Тетяна Василівна, методист з наукової роботи 
КЗО ОЕНЦДУМ. 

    
 
 

Директор комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді”      Ю.Ф.ПЕДАН 
 
 
 
 
Кондратьєва Т.В. (056) 720-90-61 



Додаток 1 
 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Директор закладу загальної середньої 
(позашкільної) освіти 
        
"  "   2020 р.  

 
ЗАЯВКА 

на участь у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів  
обласної Природничої школи учнівської молоді 

 
Секція:              

Базова дисципліна:            

Тема роботи:             

              

Прізвище:              

Ім'я:               

По батькові:             

Рік народження:             

Участь у всеукраїнських етапах олімпіад, конкурсів-захистів  

 (рік, предмет, тема роботи):           

              

Базовий заклад позашкільної освіти:         

              

Заклад освіти:             

Клас /курс/:             

Науковий керівник:            

Необхідність у технічних засобах: 

1.              

2.              

3.              

Домашня адреса:            

Контактний телефон, електронна пошта:         



                   

 

ФОТО 
 

3,5 см х 4,5 см 

 Додаток 2 
 

 

АНКЕТА  
учасника конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

 учнів обласної Природничої школи учнівської молоді 
 
Прізвище, ім’я, по батькові учасника (розбірливо) 

                       
                       
                       

 

Дата народження (день, місяць, рік): 
 
Домашня адреса:             
              
              
 

Конт.тел 

 

E-mail 
 
Місце навчання:            
             
             
              
(назва, адреса закладу освіти, прізвище, ім’я, по батькові директора, тел. приймальної) 
 
клас/курс:             
 
Секція:             
 
Назва дослідницької роботи:         
             
             
             
              
 
Науковий керівник:           
             
              
(прізвище, ім’я, по батькові, вчений ступінь, посада, контактний телефон) 

  Х   Х     
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Продовження додатку 2 

 
Заклад позашкільної освіти, в якому навчаєтесь/навчались:     
             
             
             
              
 
Чим зумовлений Ваш вибір напрямку наукового дослідження?    
             
             
             
             
              
 
Чи були переможцем/учасником інших конкурсів, олімпіад, змагань (перерахувати)? 
             
             
              
 
Сфера інтересів:           
             
             
             
              
 
В яких вищих закладах освіти Ви мрієте здобути освіту?      
             
             
             
           ______  
 
Якою професією хотіли б оволодіти?        
             
              
 
В якій сфері Ви хотіли б реалізувати себе в майбутньому (політика, наука, бізнес, інше)? 
             
             
             
             
              

 
Які побажання Ви маєте щодо діяльності обласної Природничої школи учнівської 
молоді та процедури проведення конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт? 
             
             
             
             
             
              


