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Директору закладу середньої загальної
освіти
Директору закладу позашкільної освіти
Про проведення турніру
юних хіміків
На виконання Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з
дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за основними напрямами позашкільної освіти),
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 04 січня 2018 року № 12, з 5 до 7
березня ц.р. у м. Київ Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді разом із
закладами вищої освіти проведе Всеукраїнський турнір юних хіміків ім. академіка
В. В. Скопенка.
Метою проведення заходу є:
 створення оптимальних умов для виявлення обдарованих школярів, їх подальшого
інтелектуального розвитку і професійної орієнтації;
 розвиток пізнавальних інтересів учнів;
 пропаганда додаткових знань з навчальних предметів турнірного циклу і формування
стимулу для їх набуття;
 активізація позашкільної освіти учнівської молоді.
На турнір, запрошуються учні 9-11 класів закладів загальної середньої та позашкільної
освіти. Реєстрація учасників триває до 20 лютого 2018 р в режимі он-лайн за посиланням:
https://nenc.gov.ua/?page_id=11876.
Переможці та призери Турніру будуть запрошені до участі у Всеукраїнській літній
Стартап Школі «StartChemist».
Заїзд і реєстрація учасників − 5 березня з 9.00 до 11.00 год. за адресою: м. Київ,
вул. Вишгородська, 19 – Національний еколого-натуралістичний центр (НЕНЦ). Проїзд від
залізничного вокзалу м. Київ: маршрутними таксі № 558 або № 181, тролейбусом маршруту
№ 33, або від станції метро «Нивки» автобусом № 32 до зупинки «вул. Мостицька». Від’їзд – 7
березня після 15.00.
Керівників груп просимо завчасно придбати квитки на зворотний шлях. Збереження життя
та здоров'я дітей забезпечують керівники груп.
Витрати на відрядження, проживання і харчування здійснюються за рахунок організації,
що відряджає. Проживання у Всеукраїнському таборі «Юннат» Національного екологонатуралістичного центру, з розрахунку: для дітей 150 грн./доба; для керівників 200-250 грн./доба.
Трансфер від НЕНЦ до закладів вищої освіти і назад здійснюється за рахунок учасників
турніру.
Детальна інформація − за тел.: (044) 430-02-60, 430-04-91; за електронною адресою:
pinchuk@nenc.gov.ua; на сайті: www.nenc.gov.ua.
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