
      

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ  
“ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР  

ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ” 
 

вул. Мандриківська, 80, м. Дніпро, 49094, тел/факс 8(056) 720-90-60 
e-mail:  dneprunnat@ukr.net, http ://www.dneprunnat.dp.ua,  код ЄДРПОУ 02139966 

  
в 

  30.05.2022.а № 01-15/103ас  

 
 
Про участь у Всеукраїнському  зльоті  
юних дослідників-природознавців 

 
 
Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік (за основними напрямами 
позашкільної освіти), затвердженого наказом МОН України від 15.12.2021 р. 
№1379, листа Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН 
України (далі – НЕНЦ) від 25 травня 2022 року №84 про проведення літніх 
організаційно-масових заходів у дистанційному форматі, комунальний заклад освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) рекомендує здобувачам 
освіти закладів освіти області взяти  участь у Всеукраїнському зльоті юних 
дослідників-природознавців (далі - Зліт), який буде проведено НЕНЦ з 6 до 10 червня 
ц. р. в дистанційному форматі. 

У програмі заходу – STEM-освіта з агробіологічного профілю, профільні майстер-
класи, презентація професійної майстерності, віртуальна екскурсійна програма тощо.  

До участі у Зльоті запрошуються здобувачі освіти закладів загальної середньої та 
позашкільної освіти з числа переможців та призерів всеукраїнських конкурсів аграрного 
та біологічного напряму, проведеними НЕНЦ в 2021-2022 рр. В рамках Зльоту буде 
проведена науково-практична конференція з дослідництва.   

Для участі в заході просимо до 2 червня поточного року на електронну пошту 
КЗО “ОЕНЦДУМ”dneprunnat@ukr.net подати заявку на участь у науково-практичної 
конференції юних дослідників-природознавців та прописати тему виступу (див. 
додаток).  

Список учасників буде відправлено до НЕНЦ 3 червня, тому прохання надсилати 
інформацію завчасно. 

Контактна особа –  Іванус Алла Василівна, методист з сільськогосподарського 
напрямку КЗО “ОЕНЦДУМ” (тел. 097-470-24-36).   
 
       Директор            Юрій ПЕДАН 
 
 
Іванус Алла (056) 720-90-61 

Керівникам закладів освіти 



Додаток  до листа  
від 30.05.2022.     

№ 01-15/103 
 

 

ЗАЯВКА 

на участь у Всеукраїнському зльоті юних дослідників-природознавців 

  

______________________________________________________ ______ просить 
/назва організації/ 

надати дозвіл на участь: 
 
№ 
п/п 

ПІБ 
учасника 

Клас, школа Дата народження 
(число, місяць, рік) 

Тема роботи Керівник, 
посада 

1      
2      
 
 

Контактна особа  ______________ 
                                     /прізвище, ім’я по батькові, посада/ 

Контактний телефон__________________ 
 
 


