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07.04.2021 № 173/10-07     На № ___________ від _____________ 
 

 

Керівникам органів управління 

освітою об’єднаних територіальних 

громад 

 

Директорам закладів інституційного 

догляду та виховання дітей 

(інтернатного типу) обласного 

підпорядкування, професійної 

(професійно-технічної) освіти, 

позашкільної освіти 

 

 

Про проведення Олімпіади 

випускного         шкільного 

дослідництва    (учнівських 

дослідницьких   проєктів) 

 

Повідомляємо, що відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік 

(за основними напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 № 1452, Національний 

еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (далі - НЕНЦ) оголошує 

про проведення Олімпіади випускного шкільного дослідництва (учнівських 

дослідницьких проєктів) (далі – Олімпіада).  

Положення про Оліпміаду розміщене за посиланням 

https://nenc.gov.ua/?page_id=25350 . 

До участі в Олімпіаді запрошуються учні закладів загальної середньої, 

професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти віком від 12 до   

18 років (7-11 класи), які мають власні завершені дослідницькі проєкти в 

галузі природничих та аграрних наук.  
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Олімпіада проводиться в 2 етапи: відбірковий (заочний) та фінальний 

етап. Для участі в Олімпіаді необхідно з 6 по 30 квітня зареєструватись в 

режимі он-лайн за посиланням 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2LRPPSX5-jmF9ajnYb-

kKa4kkJb8cqD2zUMQvuiV2MVuCqw/viewform  та надіслати тези 

дослідницького проєкту (роботи) на електронну адресу 

mosienko@nenc.gov.ua.  

Інформація про переможців відбіркового етапу буде розміщена на сайті 

НЕНЦ (https://nenc.gov.ua) до 10 травня 2021 року. Фінальний етап Олімпіади 

проводиться на підставі наказу НЕНЦ МОН України. Орієнтовний термін 

проведення фінального етапу - з 1 по 10 червня 2021 року.  

Для участі у фіналі Олімпіади кожний учасник представляє такі 

матеріали:  

1. Відеозапис захисту проєкту з використанням постеру або презентації 

у форматі PowerPoint. Тривалість відео – до 7 хвилин.  

2. Тези роботи (з відомостями про учасника і керівника). Посилання на 

відеозапис і тези необхідно надіслати до 1 червня на електронну адресу 

(mosienko@nenc.gov.ua ) з позначкою ,,Олімпіада”.  

Адреса оргкомітету: 04074, м. Київ, вул. Вишгородська,                       

19, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, сайт 

https://nenc.gov.ua.  Координатор заходу: Пінчук Микола Олександрович; 

тел.: +38 0960464695; е-mail: pinchuk@nenc.gov.ua 
 

 

В. о. директора                         (підписано)            Людмила СУСАХІНА 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Пугачова  (0532) 54-55-25 
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