
УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ МІСЬКОГО ЕТАПУ І ВІДБІРКОВОГО 
(ЗАОЧНОГО) ЕТАПУ ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ ІЗ 
ПРИРОДОЗНАВСТВА  «ЮНИЙ ДОСЛІДНИК» 

Для школярів віком від 9 до 11 років 

(Наказ Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації від 

01.02.2019 №32 «Про проведення І відбіркового (заочного) етапу обласного конкурсу 

дослідницько- експериментальних робіт з природознавства «Юний дослідник», Наказ 

відділу освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради «Про проведення 

міського етапу конкурсу дослідницько-експериментальних робіт із природознавства 

«Юний дослідник»   05. 02.2019 року №39/34) 
Мета й завдання конкурсу: 

 - виявлення та підтримка учнів 9-11 років, що виявили здібності до 

експериментальної та дослідницької роботи в галузі біології 

(природознавства); 
- залучення учнів початкової та середньої (5-6 класи) ланки загальноосвітніх 

та позашкільних навчальних закладів до проведення експериментально-

дослідницької роботи  з різних напрямів біології (природознавства); 

- підвищення ефективності експериментальної  еколого-натуралістичної 

роботи   з учнями 9-11 років; 

- розвиток та удосконалення вмінь ведення фенологічних спостережень; 

- формування первинних екологічних знань; 

- створення умов для творчої самореалізації учнів; 

- формування пізнавальних, морально-естетичних цінностей. 

Учасники конкурсу 

     До участі в конкурсі запрошуються учні 4-6 класів загальноосвітніх  та  

вихованці позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного 

спрямування, що виявили бажання займатися експериментально-

дослідницькою роботою в галузі біології (природознавства). 

Проведення конкурсу 
    Конкурсом передбачено проведення учнями експериментально-

дослідницької роботи  з наступних напрямів: 

- «Я і природа»; 

- «Рослини навколо нас»; 

- «Тваринний світ»; 

- «Охорона здоров'я»; 

- «Народознавство, краєзнавство». 

      Роботи можуть бути ілюстровані фотографіями, дитячими малюнками, 

доробками, віршами, оповіданнями тощо. 

Порядок і строки проведення Конкурсу 
Конкурс проводиться у два етапи: 

І етап – відбірковий  (заочний) 

ІІ етап – обласний (очний) 

 



                  Вимоги до дослідницько-експериментальних робіт та їх описів 
Робота повинна бути виконана учасником самостійно під керівництвом 

наукового керівника – кваліфікованого фахівця в певній галузі науки 

(наукового, педагогічного або науково-педагогічного працівника 

навчального закладу. Робота виконується державною мовою та подається на 

паперових і електронних носіях. Надрукована шрифтом  Times New Roman 

текстового редактора Word розміром 14 на одному боці аркуша білого 

формату А4 з міжрядковим інтервалом 1,5. Поля: ліве, верхнє і нижнє – не 

менше 20мм, праве – не менше 10мм.  

 Обсяг дослідницько-експериментальної роботи – не більше ніж 10 

аркушів. Обсяг опису дослідницько-експериментальної роботи – не більше 

ніж 2 аркуші. 

В описі 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.  

Підведення підсумків конкурсу 
    Підсумки підводяться щорічно. 

    Матеріали подаються до Новгород-Сіверського Центру дитячої та 

юнацької творчості Новгород-Сіверської міської ради до 25 лютого 2019 

року. 
Для участі у конкурсі необхідно надіслати Заявку за формою згідно з 

додатком, дослідницько-експериментальну роботу та її опис у паперовому та 

електронному варіантах. 

 

 

На обласному етапі дослідницько-експериментальні роботи учасників 
оцінюються за такими критеріями: 

- актуальність теми роботи-до 8 б 

- науковий підхід до ведення дослідження – до 15 б 

- обгрунтованість отриманих результатів, висновків – до 12 б 

- практичне значення роботи – до 10 б 

- відповідність вимогам щодо оформлення робіт – до 5 б 

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник за заочне 

оцінювання роботи – 50б. 

ІІ етап Конкурсу: захист робіт, критерії його оцінювання: 

- аргументованість вибору теми та методів дослідження – до 8б 

- вільне володіння матеріалом – до 13 б 

- чіткість, логічність і послідовність викладення матеріалу – до 13 б 

- культура мовлення, вичерпність відповідей – до 10 б 

- оригінальність форми захисту – до 6б 

Максимальна кількість балів – 50. 

Для захисту роботи автору надається до 10 хвилин,для відповіді на 
запитання – до 3 хвилин. 

 



 

 

 

 

Заявка 
на участь в І відбірковому (заочному) етапі обласного конкурсу 

дослідницько-експериментальних робіт із природознавства 
 «Юний дослідник» 

 
1. Номінація: ___________________________________ 

2. Тема роботи: __________________________________ 

3. Прізвище: ____________________________________ 

4. Ім'я:_________________________________________ 

5. По батькові: _________________________________ 

6. Вік: ___________________________________________ 

7. Найменування загальноосвітнього навчального 

закладу:____________________  

8. Клас: ___________________________________________________ 

9. Місце проживання: ___________________________________________  

10. Науковий керівник: П.І.Б., місце роботи, посада 

11. Контактний телефон, електронна адреса (за наявності): ________________ 

 

 

 
 

Директор навчального закладу                 Підпис       Ініціали 

М.П. 
 


