
Програма 
21 жовтня НЕНЦ та Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза» 
09.00 – 13.00  Заїзд, реєстрація, розміщення учасників заходу 
12.30 – 13.00 Нарада керівників делегацій (бібліотека, ІІ поверх) 
13.00 – 14.00  Обід 
14.00 – 15.00  Переїзд до Виставкового центру «КиївЕкспоПлаза» 
15.00 – 17.00  Оформлення учасниками стендових презентацій 
17.00 – 18.00  Переїзд до НЕНЦ 
18.00 – 18.30 Вечеря 
18.30 – 20.00 Навчальний тренінг: «Школа Красномовства». Тренер: Зайома 

Олександр, викладач Школи Красномовства. 
Майстер-клас: «Сучасні міжнародні стандарти презентації науково-дослідної 
роботи». (актова зала №2, табір «Юннат» (будівля їдальні)) 
 

22 жовтня Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза» 
08.00 – 09.00  Сніданок (НЕНЦ) 
10.00 – 11.00 Переїзд до Виставкового центру «КиївЕкспоПлаза» 
11.00 – 11.30 Урочисте відкриття Всеукраїнського біологічного форуму студентської та 

учнівської молоді «Дотик природи» 
11.30 – 16.30 Відкриті стендові презентації за категоріями 
13.30 – 14.30 Обід (відповідно до графіку - І зміна: 13.30-14.00, ІІ зміна: 14.00-14.30) 
16.30 – 17.00 Демонтаж стендових презентацій 
17.00 – 18.00 Переїзд до НЕНЦ 
18.00 – 19.00 Вечеря 

 

23 жовтня НЕНЦ 
08.00 – 09.00  Сніданок 
10.00 – 12.00  Урочиста церемонія нагородження переможців форуму 
Після 14.00 Від’їзд учасників 

  Корисна інформація 
Як дістатись Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 
НЕНЦ знаходиться за адресою вул.Вишгородська 19, зупинка транспорту «Кінотеатр Кадр» 
• Найшвидший варіант (найменша імовірність заторів): на метро до станції Петрівка (синя гілка 

метро), з м.Петрівка маршрутка №525 до зупинки «Кінотеатр Кадр» (20+15 хвилин). 
• З центрального залізничного вокзалу (або станція метро Вокзальна – червона гілка метро) прямі 

маршрутки №181 (18+7) або №558 до зупинки «Кінотеатр Кадр» (40 хвилин). 
• З м.Нивки (червона гілка метро) маршрутка №32 до зупинки «Кінотеатр Кадр» 
• З м.Лук'янівська (зелена гілка метро) маршрутка/тролейбус №6, №6к або №18 до зупинки 

«Кінотеатр Кадр» 
• З м.Майдан Незалежності (синя гілка метро) маршрутка/тролейбус №18 до зупинки. «Кінотеатр 

Кадр» 
Як дістатись Виставкового центру «КиївЕкспоПлаза» 
ВЦ «КиївЕкспоПлаза» знаходиться за адресою вул. Салютна 2-б; зупинка транспорту «вул. Салютна» 
• З НЕНЦ маршрутка №32 до зупинки «вул. Салютна» 
• З м.Нивки (червона гілка метро) маршрутка/тролейбус: 5, 26, 31, 32, 228, 410, 455, 518, до зупинки 

«вул. Салютна» 

Адреса НЕНЦ: Україна 04074, Київ-74, вул. Вишгородська, 19 
Тел/факс: (044) 430-02-60 (директор), 430-00-64, 430-04-91 (заст. директора) 
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