
 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ
01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486 24 42, факс (044) 236-1049, ministry  @  mon  .  gov  .  ua

від  07.10.2014    № _1/9-518_                   

від ___________ на №              

Департаменти (управління) освіти
і  науки  обласних,  Київської
міської державних адміністрацій

Про проведення Всеукраїнського
конкурсу «Intel- Eкo Україна» 

Відповідно  до  наказів  Міністерства  освіти  і  науки  України  від
14.08.2014 № 936 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2014-2015
навчальний  рік  за  основними  напрямками  позашкільної  освіти»  та  від
13.12.2013  №  1763  «Про  затвердження  Положення  про  Всеукраїнський
конкурс «Intel-Eкo Україна», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
30.12.2013.  за  №  2237/24769,  у  жовтні  2014  року  –  лютому  2015  року
Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді  спільно  з
представництвом  корпорації  Intel  в  Україні  проводить  Всеукраїнський
конкурс  «Intel-Eкo  Україна».  Положення  про  конкурс  розміщено  на  сайті
www.nenc.gov.ua.

До участі  в  заході  запрошуються  вихованці  позашкільних,  учні  9-11
класів  загальноосвітніх  і  професійно-технічних  навчальних  закладів,  яким
станом на  1  травня  2015  року не  виповниться  20  років.  Наукові  проекти,
подані  на  конкурси,  мають  бути  виконані  учасниками протягом 2014-2015
років індивідуально або у складі команди (2-3 дослідника, які працювали над
спільною темою проекту).

Конкурс «Intel-Eкo Україна» проводиться у два етапи.
І етап – з 15 жовтня 2014 р. до 15 січня 2015 р.
Для участі в І етапі необхідно до 15 січня 2015 року зареєструватися в

режимі on-line на сайті http://nenc.gov.ua/ecoukraine.
ІІ етап конкурсу відбудеться з 25 до 28 лютого 2015 року в м. Київ.
Заїзд і реєстрація учасників ІІ етапу конкурсу −  25 лютого 2015 року з

9.00  год.  до  13.00  год.  за  адресою:  м.  Київ,  вул. Вишгородська, 19,
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської  молоді.  Проїзд від
центрального залізничного вокзалу м. Київ: тролейбусом № 33, маршрутним
таксі № 558 або № 181 (18+7) до зупинки «Мостицька».  Схему дивіться на
сайті НЕНЦ.
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Від`їзд учасників  – 28 лютого після 14.00 год.
Вимоги  до  оформлення  проектів  розміщені  на  сайті

http://member.societyforscience.org/document.doc?id=398  ; довідник  для
школярів-науковців – на сайті http://student.societyforscience.org/forms.

Детальна  інформація  –  за  тел.:  0  (44)  430-04-91,  е-mail:
victoriya@nenc.gov.ua (контактна особа – Вікторія Тараненко).

Просимо зазначену інформацію довести до відома керівників та учнів
позашкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів.

Заступник Міністра          Павло Полянський
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2

mailto:victoriya@nenc.gov.ua
http://student.societyforscience.org/forms
http://member.societyforscience.org/document.doc?id=398

