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Про проведення обласного конкурсу- 
захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів обласної Природничої школи  
учнівської молоді  в 2022 році 
 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 
18.03.2022 року “Про забезпечення освітнього процесу в  закладах позашкільної 
освіти під час дії воєнного стану”,  плану роботи комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі –  
КЗО “ОЕНЦДУМ”) на 2022 рік, 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 (далі – Школа),  
КЗО “ОЕНЦДУМ” спільно з Дніпровським національним університетом 
ім. О. Гончара, Дніпровським державним аграрно-економічним університетом, 
ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет” проводять 
обласний конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів обласної 
Природничої школи учнівської молоді (далі - Конкурс). Захід буде проведено 
в заочному форматі. 

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

Для участі в Конкурсі необхідно у термін з 25 по 29 квітня 2022 року 
надати до КЗО “ОЕНЦДУМ” у електронному варіанті (на скриньку: 
dneprunnat@ukr.net) науково-дослідницьку роботу, заявку (додаток 1),  а також 
представити відеозапис або презентацію захисту науково-дослідницької 
роботи (терміном 5-7 хвилин) у електронному вигляді.  

 

Керівникам закладів освіти  
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Для участі в  Конкурcі необхідно до 25 квітня 2022року зареєструватися, 
заповнити дані за посиланням:  https://forms.gle/hqwxoawD3iYTmqLX7 

Журі конкурсу, до складу якого входять наукові співробітники закладів 
вищої освіти, проведе оцінювання науково-дослідницьких робіт учнів Школи.  

Підсумки Конкурсу будуть відображені в наказі КЗО ОЕНЦДУМ “Про 
підсумки проведення обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів обласної Природничої школи учнівської молоді в 2022 році,” який буде  
розміщено на сайті КЗО “ОЕНЦДУМ” до 25 травня 2022 року. 

За підсумками проведення Конкурсу та виконання планових контрольних 
робіт випускники  обласної Природничої школи учнівської молоді  отримують 
посвідчення відповідно до зразка листа Міністерства освіти і науки України про 
закінчення обласної Природничої школи учнівської молоді. 

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

    
 
 

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

 



Додаток 1 
 

 

Затверджено 

Директор загальноосвітнього (позашкільного) 

навчального закладу 

        

"  "   2022 р.  

 

ЗАЯВКА 

на участь у конкурсі-захисті 

науково-дослідницьких робіт учнів обласної Природничої школи 

 

Секція:             

Базова дисципліна:           

Тема роботи:           

              

Прізвище:             

Ім'я:              

По батькові:            

Рік народження:            

Участь у всеукраїнських етапах олімпіад, конкурсів-захистів  

(рік, предмет, тема роботи):           

Базовий позашкільний навчальний заклад:     

              

Навчальний заклад:           

Клас /курс/:            

Науковий керівник:           

Необхідність у технічних засобах: 

1.             

2.             

3.             

Домашня адреса:           

Контактний телефон, електронна пошта:        

 


