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     14.03.   2023    № 01-15/50 
 
 

Про проведення обласного етапу 
Всеукраїнського конкурсу  
дослідницько-експериментальних робіт  
з природознавства “Юний дослідник” 

 
Керуючись пунктом 98 наказу Міністерства освіти і науки України від 

28.11.2022 № 1063 “Про затвердження Плану всеукраїнських та міжнародних 
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2023 рік (за 
основними напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів 
для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 2023 рік”, 
враховуючи лист Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді МОН України від 09.03.2023 №48 “Про проведення Всеукраїнського 
конкурсу дослідницько-експериментальних робіт з природознавства “Юний 
дослідник”, з метою виявлення та підтримки учнів закладів загальної середньої 
та позашкільної освіти віком від 9 до 11 років, які мають здібності до науково-
дослідницької діяльності в галузі природознавства, формування пізнавальних 
інтересів, залучення до природоохоронної діяльності, створення умов для 
творчої самореалізації комунальний заклад освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі - КЗО “ОЕНЦДУМ”) 
проводить в березні-квітні 2023 року обласний етап Всеукраїнського конкурсу 

дослідницько-експериментальних робіт з природознавства “Юний 

дослідник”  (далі - Конкурс). 
Конкурс проводиться за номінаціями:  
“Я і природа”; 

“Рослини навколо нас”;  

“Тваринний світ”;  

“Охорона здоров’я”; 

“Народознавство та краєзнавство”. 

 
 

Керівникам закладів освіти 
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Звертаємо вашу увагу на наступне: 
- в конкурсі можуть брати участь тільки учні віком від 9 до 11 років 

включно; 
- дослідницько-експериментальна робота повинна бути виконана 

учасником самостійно під керівництвом наукового керівника (наукового, 
педагогічного або науково-педагогічного працівника освітнього закладу); 

- для більш повного висвітлення результатів дослідження 
дослідницько-експериментальна робота може бути ілюстрована 
фотоматеріалами, малюнками, картами тощо; 

- обсяг дослідницько-експериментальної роботи - не більше ніж 10 
аркушів.  

Нагадуємо, що проведення дослідницько-експериментальної роботи 
повинно обов’язково проводитися з урахуванням рекомендацій щодо діяльності 
закладів освіти в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, 
забезпечивши безпеку учасників освітнього процесу. 

 
Просимо учасників обласного етапу Конкурсу до 05 квітня 2023 року 

пройти реєстрацію за посиланням https://forms.gle/aLtQUrqPrHJGBEJr7 та 
надати дослідницьку роботу до організаційного комітету КЗО “ОЕНЦДУМ” на 
е-mail: dneprunnat@ukr.net 

Контактна особа: Майборода Інна Олександрівна, заступник директора 
КЗО “ОЕНЦДУМ”, тел. 095-77-97-543.  

 
 
 

Директор комунального закладу освіти    Юрій ПЕДАН 
“Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” 
 
 
 
 
 
 
 
Майборода Інна (056) 720-90-61 


