
 
Міністерство  освіти  і  науки,  молоді  та  спорту  України

Департамент   професійно-технічної   освіти

01001, м. Київ,  вул. Хрещатик, 22 
Тел./факс  278-77-57, 279-92-40, 279-02-74

_06.11.2012__ №  3.4/9-1422

На № _______ від ________ 
Міністерство освіти і науки, молоді та
спорту Автономної Республіки Крим,
управління освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій

Про проведення Тижня 
всеукраїнських і міжнародних 
науково-освітніх проектів 
“Україна-Європа-Світ-2013” 

Міністерство  інформує,  що,  з  27  лютого  до  1  березня  2013  року 
Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді спільно з 
Державною службою інтелектуальної власності України, Українським центром 
інноватики  та  патентно-інформаційних  послуг,  Інститутом  зоології 
ім. І.І. Шмальгаузена НАН України в рамках Четвертої Міжнародної виставки 
“Сучасні  заклади  освіти  –  2013  буде  проведено  Тиждень  всеукраїнських  і 
міжнародних науково-освітніх проектів “Україна–Європа–Світ–2013” (умови – 
на сайті www.nenc.gov.ua.).

У рамках тижня з 27 лютого до 1 березня 2013 року будуть проведені: 
-  ХІІ  Всеукраїнський  чемпіонат  з  інформаційних  технологій 

“Екософт–2013” (електронна адреса: ecosoft@nenc.gov.ua); 
- Всеукраїнський конкурс винахідницьких і раціоналізаторських проектів 

еколого-натуралістичного  напряму  для  вікової  категорії  від  16  до  23  років 
(електронна адреса vidd-bio@nenc.gov.ua); 

-  Всеукраїнський  конкурс  юних  зоологів  і  тваринників  (електронна 
адреса: valentina@nenc.gov.ua).

До участі в ХІІ Всеукраїнському чемпіонаті з інформаційних технологій 
“Екософт–2013”  та  Всеукраїнському  конкурсі  винахідницьких  і 
раціоналізаторських  проектів  еколого-натуралістичного  напряму 
запрошуються  учні  (вихованці)  загальноосвітніх,  професійно-технічних  і 
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позашкільних  навчальних  закладів,  а  також  студенти,  аспіранти  вищих 
навчальних закладів.

До  участі  у  Всеукраїнському  конкурсі  юних  зоологів  і  тваринників 
запрошуються  учні  загальноосвітніх,  професійно-технічних  і  позашкільних 
навчальних закладів. 

Для участі в заході необхідно до 5 лютого 2013 року подати заявку та 
конкурсні  матеріали  в  електронному  вигляді  −  одним  документом  на 
відповідну електронну адресу або на паперових носіях − на поштову адресу: 
НЕНЦ, вул. Вишгородська, 19, м. Київ, 04074. На конверті робиться помітка 
“Екософт-2013”, або “Конкурс винахідницьких проектів”, або “Конкурс юних 
зоологів”.  На  підставі  поданих  матеріалів  організаційний  комітет  проведе 
відбір учасників очного етапу. Результати відбору щодо участі в очному етапі 
конкурсу будуть оприлюднені до 10 лютого 2013 р. на сайті: www.nenc.gov.ua. 

Переможці зазначених конкурсів і чемпіонату будуть рекомендовані до 
участі  у  фіналі  Міжнародного  конкурсу  комп’ютерних  проектів 
“INFOMATRIX  2013”  (12-17  травня,  2013  р.,  м. Бухарест,  Румунія), 
Міжнародному  конкурсі  I-SWEEEP  (8-13  травня,  2013  р.,  м. Хюстон,  штат 
Техас,  США),  VІІ  Міжнародній  олімпіаді  з  екологічних  проектів  INEPO 
EUROASIA  (3-7  квітня,  2013  р.,  м Баку,  Республіка  Азербайджан), 
Міжнародній  олімпіаді  “Genius  Olympiade  –  2012”  (16-21  червня  2013  р., 
м. Нью-Йорк,  США),  Міжнародному  конкурсі  IYIPO 2013  (25-27  квітня 
2013  р.,  м.  Тбілісі,  Грузія),  Міжнародного  конкурсу  екологічних  проектів 
INESPO-2013  (2-7  червня  2013  р.,  м.  Утрехт,  Нідерланди),  Міжнародний 
конкурс винахідників «Leonardo Da Vinci» (вересень 2013 р., м. Тбілісі, Грузія). 

Заїзд і реєстрація учасників − 27 лютого 2013 року після 14.00 год. за 
адресою:  м.Київ,  вул.Вишгородська,  19,  Національний 
еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді.  Проїзд  від  залізничного 
вокзалу м.Києва: маршрутним таксі № 558 або № 181 до зупинки “Мостицька”, 
тролейбусами № 6, 18 від станції метро “Лук’янівська”, № 25 від станції метро 
“Петрівка”,  або  автобусом  №  32  від  станції  метро  “Нивки”  до  зупинки 
“Мостицька”. 

Від’їзд − 1 березня після 14.00 год. Просимо завчасно придбати квитки 
на  зворотний  шлях.  Відповідальність  за  життя  та  здоров’я  учасників  і 
своєчасне оформлення документів несуть супроводжуючі особи.

Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що 
відряджає. 

Детальна інформація − за телефоном: 0 (44) 430-04-91. 

 
Директор департаменту В. В. Супрун
 

Вербицький В.В. 430-02-60  
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