
 

 

 
Міністерство освіти і науки України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ 
ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

04074. Київ, Вишгородська, 19 Тел. 430-02-60, 430-43-90    e-mail: nenc@nenc.gov.ua 

 «05» вересня 2018 р. № 256 

 На № ___ від ___________ 

Ректорам закладів вищої освіти 

Директорам закладів загальної середньої освіти 

Директорам закладів позашкільної освіти 

Директорам закладів професійно-технічної 

освіти 
 

Про проведення Всеукраїнського 

біологічного форуму учнівської та 

студентської молоді «Дотик природи» 

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства від 

04.01.2018 р. № 12, у вересні – листопаді 2018 р. Національний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді спільно з Київським національним 

університетом імені Тараса Шевченка проводить Всеукраїнський біологічний 

форум учнівської та студентської молоді «Дотик природи». Положення про 

Всеукраїнський форум, затверджено наказом Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 14.05.2012 р. № 572 та зареєстроване в 

Міністерстві юстиції України 31.05.2012 р. за № 869/21181 (положення про 

захід – на сайті www.nenc.gov.ua). 

Форум пройде в 2 етапи: І етап – відбірковий (заочний) – у вересні - 

жовтні, ІІ етап – фінальний (очний) – з 31 жовтня до 2 листопада в м. Київ, у 

вигляді постерного захисту науково-дослідницьких проектів. 

До участі в заході запрошуються учні закладів загальної середньої, 

професійно-технічної, позашкільної освіти, а також студенти природничих 

факультетів закладів вищої освіти, які мають досвід дослідницько-

експериментальної роботи в галузях природничих наук. 

Для участі в І етапі форуму необхідно до 30 вересня зареєструватися в 

режимі он-лайн на сайті https://nenc.gov.ua/dotyk.html. На підставі поданих 

матеріалів організаційний комітет проведе відбір учасників фінального (очного) 

етапу заходу. Результати відбору будуть оприлюднені до 3 жовтня на сайті: 

www.nenc.gov.ua.  

Заїзд і реєстрація учасників фінального етапу − 31 жовтня з 9.00 год. до 

13.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 19, Національний еколого-

натуралістичний центр. 

mailto:nenc@nenc.gov.ua
https://nenc.gov.ua/dotyk.html


Проїзд від залізничного вокзалу м. Київ: маршрутними таксі №№ 558, 

181, тролейбусом маршруту № 33 до зупинки «Мостицька».  

Від’їзд − 2 листопада після 13.00 год. Просимо завчасно придбати квитки 

на зворотний шлях. 

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що 

відряджає. 

Збереження життя та здоров’я учасників забезпечують супроводжуючі 

особи. 

Додаткова інформація – телефонами: (044) 430-02-60, 430-04-91. 

Координатор форуму: Комендантов Володимир Федорович, зав. відділом 

біології НЕНЦ (0674599528). 

 

 

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук, 

професор       В. В. Вербицький 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Виконавець: Комендантов В.Ф. моб. тел. 093 230-31-45, 067 459-95-28, 066 641-32-60, 063 959-55-72 

 


