
Директорам навчальним закладам 

вчителям природознавства, 

біології та екології        

                                                    

                                 

Про проведення Всеукраїнського конкурсу  

дослідницько-експериментальних робіт з  

природознавства «Юний дослідник»  

 

Повідомляємо, що Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 

проводить Всеукраїнський конкурс дослідницько-експериментальних робіт з 

природознавства «Юний дослідник», до участі в якому запрошуються учні 

загальноосвітніх і позашкільних  навчально-виховних закладів віком від 9 до 11 років 

включно.  

Для участі в конкурсі необхідно до 1 квітня ц.р. подати заявку та конкурсні 

матеріали в електронному вигляді одним документом на електронну адресу 

skrypnyka@ukr.net  

 

 
Скрипник А.В.,  72-74-22 
 

 ПОЛОЖЕННЯ  

про Всеукраїнський конкурс дослідницько-експериментальних робіт з 

природознавства «Юний дослідник» 

 
Загальні положення 

 

Конкурс проводиться щорічно з метою залучення учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів віком від 9 до 11 років включно (далі - учні) до науково-дослідницької 

діяльності в галузі природознавства. 

 

Завданнями Конкурсу є: 

- виявлення та підтримка учнів, які мають здібності до науково-дослідницької 

діяльності в галузі природознавства; 

- формування в учнів пізнавальних інтересів, первинних екологічних знань; 

- залучення учнів до природоохоронної діяльності; 

- створення умов для творчої самореалізації учнів. 

 

Порядок проведення Конкурсу. 

 

Для участі в І етапі Конкурсу необхідно надіслати заявку на участь у І етапі 

Всеукраїнського конкурсу дослідницько-екпериментальних робіт із природознавства 

«Юний дослідник» за формою згідно з додатком та опис дослідницько-

експериментальної роботи.  

 

  Захист дослідницько-експериментальних робіт проводиться у таких номінаціях: 
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«Я і природа»; 

«Рослини навколо нас»; 

«Тваринний світ»; 

«Охорона здоров'я»; 

«Народознавство та краєзнавство». 

 

Вимоги до дослідницько-експериментальних робіт та їх описів 

 

Дослідницько-експериментальна робота повинна бути виконана учасником 

самостійно під керівництвом наукового керівника - кваліфікованого фахівця в певній 

галузі науки (наукового, педагогічного або науково-педагогічного працівника 

навчального закладу). 

Для більш повного висвітлення результатів дослідження дослідницько-

експериментальна робота може бути  

- ілюстрована фотоматеріалами,  

- малюнками,  

- картами тощо. 

Дослідницько-експериментальна робота виконується державною мовою та 

подається оргкомітету Конкурсу на паперових і електронних носіях. 

 

  В описі дослідницько-експериментальної роботи зазначаються такі дані:  

- прізвище та ім’я автора;  

- найменування навчального закладу;  

- клас;  

- контактний телефон, електронна адреса (за наявності);  

- мета і завдання дослідницько-експериментальної роботи;  

- хід та результати дослідження, висновки. 

 

Опис виконується державною мовою та подається оргкомітету Конкурсу на 

паперових носіях. 

 

Дослідницько-експериментальна робота та її опис мають бути надруковані  

 

шрифтом Times New Roman текстового редактора Word  

розміром 14  

на одному боці аркуша білого паперу формату А4  

з міжрядковим інтервалом 1,5. 

Поля: ліве, верхнє і нижнє - не менше 20 мм, 

 праве - не менше 10 мм. 

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

  Обсяг опису дослідницько-експериментальної роботи - не більше ніж 2 аркуші. 

 



ЗАЯВКА  

на участь у І етапі Всеукраїнського конкурсу дослідницько-

експериментальних 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: в _______________________________________________ 

6. Вік: _______ років. 

7. Найменування загальноосвітнього навчального закладу: _______ 

___________________________________________________________________ 

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) 

____________________________  

(П.І.Б.) 

 

М.П. 

 

 


