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«22» листопада 2016 р. № 225
На № ___ від ______________

Ректорам вищих навчальних закладів

Директорам обласних еколого-
натуралістичних центрів (станції юних
натуралістів)

Директорам загальноосвітніх 
навчальних закладів

Про проведення Всеукраїнського конкурсу 
винахідницьких і раціоналізаторських проектів 
еколого-натуралістичного напряму 
(вікова категорія від 16 до 23 років включно)

Відповідно  до  наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України  від
03.10.2012 р.№ 1068  «Про  затвердження  Положення  про  Всеукраїнський
конкурс  винахідницьких  і  раціоналізаторських  проектів  еколого-
натуралістичного напряму», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18
жовтня  2012 р.  за  № 1748/22060,  у  листопаді ц.р.  –  лютому  2017 року
Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді  проводить
Всеукраїнський  конкурс  винахідницьких  і  раціоналізаторських  проектів
еколого-натуралістичного  напряму  (положення  про  конкурс  –  на  сайті
www.nenc.gov.ua).

До  участі  в  заході  запрошуються  учні  (вихованці)  загальноосвітніх,
професійно-технічних і  позашкільних навчальних закладів,  а  також студенти
вищих навчальних закладів.

Конкурс проводиться у два етапи:
І етап (відбірковий) – у листопаді 2016 року – січні 2017 року;
ІІ етап (фінальний, очний) – з 7 до 9 лютого 2017 року.

Для участі  в заході необхідно до 18 січня 2017 року зареєструватися в
режимі он-лайн на сайті за посиланням: https://nenc.gov.ua/?page_id=2749. 

На  підставі  поданих  матеріалів  організаційний  комітет  проведе  відбір
учасників  очного  етапу.  Результати  відбору  щодо  участі  в  очному  етапі
Конкурсу будуть оприлюднені до 25 січня 2017 року на сайті www.nenc.gov.ua. 

Заїзд  і  реєстрація  учасників  фінального  (очного)  етапу  конкурсу  –  7
лютого  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:  тролейбусним  маршрутом  № 33,

mailto:nenc@nenc.gov.ua
http://www.nenc.gov.ua/
https://nenc.gov.ua/?page_id=2749
http://www.nenc.gov.ua/


маршрутними таксі № 558 або № 181; від станції метро «Нивки» – автобусним
маршрутом № 32, до зупинки «вул. Мостицька».

Від`їзд учасників конкурсу – 9 лютого після 14.00 год.
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 НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор      В. В. Вербицький

Відп.: Комендантов В.Ф., 
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