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Керівникам місцевих органів 
управління освітою

Про проведення обласного етапу 
Всеукраїнського конкурсу 
дослідницько-експериментальних робіт 
з природознавства «Юний дослідник»

Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації 
інформує, що відповідно до листа Національного еколого-нагуралістичного 
центру учнівської молоді від 02.03.2021 № 54 у березні -  травні 2021 року 
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді проводить 
Всеукраїнський конкурс дослідницько -  експериментальних робіт з 
природознавства «Юний дослідник». (Положення про конкурс розміщено на 
сайті https://nenc.gov.ua).

Конкурс проводиться щорічно з 2012 року з метою виявлення та підтримки 
учнів закладів загальної середньої та вихованців закладів позашкільної освіти 
віком від 9 до 11 років включно, які мають здібності до науково-дослідницької 
діяльності в галузі природознавства, формування пізнавальних інтересів до 
природоохоронної діяльності, створення умов для творчої самореалізації.

До участі в заході запрошуються учні (вихованці) закладів загальної 
середньої та позашкільної освіти відповідного віку.

Конкурс проводиться у два етапи:
• І етап (обласний) -  у березні -  квітні 2021 року.
• II етап (Всеукраїнський, очно) -  з 18 по 21 травня 2021 року.
Для участі в І (обласному) етапі необхідно до 12 квітня 2021 року 

надіслати на електронну адресу oblcentum@gmail.com комунального закладу 
позашкільної освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр» Житомирської
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обласної ради дослідницьку роботу виконану та оформлену згідно Положенню 
про Конкурс, розміщеного на сайті https://nenc.gov.ua, відеозапис захисту 
проекту з використанням постеру або презентації в форматі Power Point. 
Результати обласного етапу Конкурсу будуть оприлюднені на сайті centum.zt.ua 
до 23 квітня 2021 року. Про формат проведення обласного етапу буде 
повідомлено додатково.

Для участі у II етапі, переможцям обласного етапу, необхідно буде до 
ЗО квітня 2021 року зареєструватись в режимі он-лайн за 
пocилaнням:https://docs.google.com/forms/d/e/lFAIpQLSeWb6nkЗypZEtmA4hKep 
EJdK98H U8wAYfGvjUNwnPb4sOY_6w/viewform?usp=sfJink. та надіслати 
роботу на електронну адресу naida@nenc.gov.ua з позначкою «Конкурс юних 
дослідників».

Детальну інформацію можна отримати за телефоном: (0412) 41-03-80, 
електронна пошта oblcentum@gmail.com (Лілія Шубович -  координатор 
конкурсу).

Начальник Управління Людмила КОЛЕСНИК
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