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Директорам позашкільних 
навчальних закладів 

Про проведення Всеукраїнського
конкурсу винахідницьких і
раціоналізаторських проектів еколого-
натуралістичного напряму

Відповідно до наказів  Міністерства освіти і науки України від 25 грудня
2015  р.  №1360  «Про  затвердження  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2016 рік (за
основними  напрямами  позашкільної  освіти)  та  Плану  семінарів-практикумів
для педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2016 рік»
та від 03.10.2012 № 1068 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський
конкурс  винахідницьких  і  раціоналізаторських  проектів  еколого-
натуралістичного  напряму»,  зареєстрованого  у  Міністерстві  юстиції  України
18.10.2012  за  №  1748/22060,  у  квітні  –  травні  ц.р.  Національний  еколого-
натуралістичний  центр  учнівської  молоді  проводить  Всеукраїнський  конкурс
винахідницьких  і  раціоналізаторських  проектів  еколого-натуралістичного
напряму (положення про конкурс розміщено на сайті www.nenc.gov.ua).

До участі  в заході запрошуються учні позашкільних, загальноосвітніх і
професійно-технічних навчальних закладів віком від 12 до 15 років включно.

Для участі в І етапі необхідно до 4 квітня 2016 року зареєструватися на
сайті  https://nenc.gov.ua/?page_id=3725.  Процес  реєстрації  включає  у  себе
заповнення заявки учасника (загальна інформація про учасника та про проект,
тези проекту).

На  підставі  поданих  матеріалів  організаційний  комітет  проведе  відбір
учасників  фінального  (очного)  етапу  конкурсу.  Результати  відбору  будуть
оприлюднені до 20 квітня на сайті: www.nenc.gov.ua.

Заїзд і реєстрація учасників фінального етапу конкурсу − 17 травня з 9.00
до 13.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 19, Національний еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді. Проїзд від центрального залізничного
вокзалу: маршрутним таксі № 558 або № 181 (18+7) до зупинки «Мостицька».

Від`їзд учасників конкурсу – 19 травня після 14.00 год.
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Збереження  життя  та  здоров’я  учасників  і  своєчасне  оформлення
документів забезпечують супроводжуючі особи.

Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що
відряджає.

Додаткова інформація – за тел.: 0 (44) 430-02-60, 430-43-90. Координатор
конкурсу:  Комендантов  Володимир  Федорович  (контактний  номер  тел.:  067
4599 528).

З повагою,
Директор НЕНЦ,
доктор педагогічних наук,
професор Вербицький В. В.


