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Директорам позашкільних 
навчальних закладів:

Закарпатського облЕНЦ;
КЗ «Станція юних натуралістів» 
Рівненської обласної ради;
Кіровоградського облЕНЦ;
Волинського облЕНЦ;
Донецького облЕНЦ;
КЗ «Черкаський обласний центр 
роботи з обдарованими дітьми 
Черкаської обласної ради»;
КЗ " Чернігівська обласна станція 
юних натуралістів"

Про проведення Всеукраїнської літньої
Стартап Школи «StartChemist»

Відповідно до наказу  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» з
6  до  10  червня  2016  року  Національний  еколого-натуралістичний  центр
учнівської молоді в рамках  заходів з талановитою та обдарованою учнівською
молоддю  на  базі  Всеукраїнського  профільного  табору  «Юннат»  проводить
Всеукраїнську літню Стартап Школу «StartChemist» (далі - Стартап Школа).

До  участі  в  Стартап  Школі  запрошуються  учні,  вихованці
загальноосвітніх  та  позашкільних  навчальних  закладів  –  учасники
всеукраїнських конкурсів хімічного профілю відповідно до списку (додаток до
листа НЕНЦ).

Стартап  Школа  проводиться  за  підтримки  Київського  національного
університету  імені  Тараса  Шевченка  та  НТУУ  «Київський  політехнічний
інститут».

mailto:nenc@nenc.gov.ua


В рамках заходу передбачено проведення практичних занять, тренінгів на
базі  профільних  лабораторій  вищих  навчальних  закладів  (Київський
національний  університет  імені  Тараса  Шевченка  та  НТУУ  «Київський
політехнічний  інститут»)  та  науково-дослідних  інститутів  НАН  України;
навчання  через  пітчі  (стислі  яскраві  презентації)  перших  університетських
стартапів  та  обговорення  їх;  спілкування  між  собою,  а  також  різноманітні
оздоровчі та екскурсійні заходи.

Учасники  Стартап  Школи  отримають  теоретичні  знання  та  практичні
навички  в  галузі  створення  інноваційних  технологічних  стартапів;
познайомляться  з  відомими  підприємцями,  експертами,  менторами  та  їх
досвідом  створення  (участі,  розвитку, реалізації)  успішних  стартап-компаній
(навчання на успішних кейсах).

Заїзд і реєстрація учасників Стартап Школи – 06 червня 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 – 10 червня після 14.00 год.
Збереження  життя  та  здоров’я  учасників  і  своєчасне  оформлення

документів забезпечують супроводжуючі особи.
Витрати  на  проживання  та  харчування  учасників  Стартап  Школи

здійснюються за рахунок НЕНЦ.
Додаткова інформація – за тел.: 0 (44) 430-02-60, 430-43-90. Координатор

Стартап Школи: Волжев Олег Євгенович (контактний номер тел.: 067 5033904).

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



Додаток
до листа НЕНЦ МОН України
№ 105 від 25.04.2016 р.

Список учасників, запрошених до Всеукраїнської літньої Стартап Школи
«StartChemist»

(06-10 червня 2016 р.)

1. Пуховий  Тімур  Андрійович,  учень  10  класу  Ужгородської
загальноосвітньої  спеціалізованої  школи-інтернату  з  поглибленим
вивченням окремих предметів Закарпатської обласної ради;

2. Будько Анастасія Юріївна, учениця 10 класу Квасилівського навчально-
виховного  комплексу  «Школа-ліцей»  Рівненської  районної  ради
Рівненської області;

3. Діденко  Анна  Миколаївна,  учениця  9  класу  Новоукраїнської  ЗШ  І-ІІІ
ступенів № 6 , вихованка районного центру дитячої та юнацької творчості
«ЗОРІТ» м. Новоукраїнка Кіровоградської області;

4. Шевчук  Олександр  Іванович,  учень  10  класу  Володимир-Волинської
спеціалізованої школи-інтернат І-ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-
педагогічної підтримки» Волинської області;

5. Колосовська  Аліна  Ігорівна,  учениця  10  класу  Новогродівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 7 Донецької області;

6. Квач  Тетяна  Володимирівна,  учениця  10  класу  Золотоніської
спеціалізованої школи № 2 інформаційних технологій Черкаської області;

7. Капелюх Анна  Олексіївна,  учениця  10  класу  Чернігівського  колегіуму
№ 11.


