
  
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 

 

30.05.2012___ №  3.4/9-777 
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 ІІ етапу  
Всеукраїнського біологічного 
форуму “Дотик природи” 

 
Відповідно до пункту 2.2 наказу МОНмолодьспорту від 27.01.2012 № 74 

“Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних заходів з дітьми та 
учнівською молоддю на 2012 рік” Міністерство інформує, що 15-16 жовтня ц.р.    
у м. Києві Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді 
спільно з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка за 
підтримки компанії «Виставковий світ» буде проведений ІІ етап Всеукраїнського 
біологічного форуму учнівської та студентської молоді “Дотик природи”. Умови  
проведення заходу розміщені на сайті www.nenc.gov.ua. 

Форум проводиться під час роботи Четвертої Національної виставки-
презентації «Інноватика в сучасній освіті». 

На форумі розглядатимуться питання екологічного виховання молоді, 
розвитку громадського екологічного руху, збереження біологічного й 
ландшафтного різноманіття природи. Учасники форуму презентуватимуть власні 
науково-дослідницькі роботи у формі стендового захисту. 

До участі у заході запрошуються учні загальноосвітніх, професійно-
технічних, позашкільних навчальних закладів, а також студенти природничих 
факультетів вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації, які мають досвід 
дослідницько-експериментальної роботи у галузях природничих наук, – 
переможці І етапу форуму. 

Для участі у форумі необхідно до 20 вересня надіслати заявку учасника 
(форма додається) та тези наукового дослідження в електронному вигляді − 
одним документом на електронну адресу: nenc@nenc.gov.ua (тема повідомлення – 

http://www.nenc.gov.ua/
mailto:nenc@nenc.gov.ua


“Дотик природи”. 
Заїзд та реєстрація учасників − 15 жовтня з 9.00 до 13.00 год. за адресою: 

м.Київ, вул. Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр. 
Проїзд від залізничного вокзалу м. Києва: маршрутним таксі №№ 558, 181 до 
зупинки “Мостицька”. До місця проведення ІІ етапу Форуму учасники 
прибувають організовано в супроводі керівника, призначеного з числа наукових 
керівників учнів (студентів), на якого покладається відповідальність за їх життя і 
здоров’я та своєчасне оформлення документів. 

Від’їзд − 16 жовтня після 18.00 год. Керівників просимо завчасно придбати 
квитки на зворотній шлях. 

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що 
відряджає. 

За підсумками роботи форуму буде виданий електронний збірник тез 
доповідей. 

Просимо інформацію про Всеукраїнський біологічний форум учнівської та 
студентської молоді “Дотик природи” довести до відома керівників 
загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних і вищих навчальних 
закладів. 

Детальна інформація про умови участі у заході, вимоги до тез та  постерів − 
на сайті: www.nenc.gov.ua та за телефонами: 0 (44) 430-04-91,  430-02-60. 

Додаток: на 1 арк. 
 
 
Директор департаменту           В. В. Супрун 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вербицький В.В. 430-02-60 

http://www.nenc.gov.ua/


 
Додаток 
до листа МОНмолодьспорту 
від 30.05.2012 № 3.4/9-777 

 
 

ЗАЯВКА 
на участь у ІІ етапі  

Всеукраїнського   біологічного форуму учнівської та студентської молоді 
“Дотик природи”   

 

Прізвище: ____________________________________________________ 
                                                                                                                                       

Ім’я: __________________________________________________________ 
                                                                                                                                                
По батькові: _____________________________________________________ 
 

Назва загальноосвітнього (професійно-технічного, вищого) навчального закладу: 
________________________________________________________________ 
 

Адреса загальноосвітнього навчального закладу: 
________________________________________________________________ 
 

Клас (курс): ______ 
 

Назва позашкільного навчального закладу:  
________________________________________________________________ 

 

Номінація (необхідне підкреслити): біологічні науки, екологія та проблеми 
довкілля, енергозберігаючі технології, науки про Землю, науки про людину, 
хімія, фізика, астрономія. 
 

Тема науково-дослідницького проекту:   
_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 

Контактний телефон, електронна адреса:  _____________________________ 
 
 
Посада керівника закладу                 (підпис)                   П. І. Б. _____________ 
 
                                                М.П. 
 

 


