
Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ

ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
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«25» жовтня 2018 р. № 319
На № ___ від ___________

Директорам обласних, районних і міських
закладів позашкільної освіти еколого-
натуралістичного напряму
Директорам закладів загальної середньої 
освіти

Про проведення Всеукраїнського 
конкурсу юних зоологів і тваринників

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  № 12,  у  листопаді  2018  року  -  лютому  2019  року  Національний
еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді  за  підтримки  факультету
тваринництва та водних біоресурсів Національного університету біоресурсів та
природокористування  України,  Інституту  зоології  ім. І. І. Шмальгаузена  НАН
України  та  Національного  науково-природничого  музею  НАН  України
проводить  Всеукраїнський  конкурс  юних  зоологів  і  тваринників.  Положення
про конкурс розміщено на сайті www.nenc.gov.ua .

До  участі  в  заході  запрошуються  учні  (вихованці)  закладів  загально-
середньої та позашкільної освіти.

Конкурс проводиться у два етапи:
І етап (відбірковий) - у листопаді 2018 року - січні 2019 року;
ІІ етап (фінальний, очний) — з 30 січня до 1 лютого 2019 року.
Для участі в заході необхідно до 29 грудня 2018 року зареєструватися в

режимі он-лайн на сайті за посиланням: https://nenc.gov.ua/?page_id=11931.
На  підставі  поданих  матеріалів  організаційний  комітет  проведе  відбір

учасників фінального етапу конкурсу. Результати відбору будуть оприлюднені
до 10 січня 2019 року на сайті: www.nenc.gov.ua.

Заїзд  і  реєстрація  учасників  фінального  етапу  конкурсу  –  30  січня  з
9.00 год. до 13.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 19, Національний
еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді.  Проїзд  від  центрального
залізничного вокзалу м. Київ: маршрутним таксі № 558 або № 181, тролейбусом
№ 33 до зупинки “Мостицька”.

Від'їзд учасників конкурсу - 1 лютого після 14.00 год.
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Збереження  життя  та  здоров'я  учасників  і  своєчасне  оформлення
документів щодо участі в конкурсі забезпечують супроводжуючі особи.

Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що
відряджає.

Детальна інформація – за телефонами: 0 (44) 430-43-90, (093)213-40-81;
електронна пошта: nataben@nenc.gov.ua (Наталія Бень – методист НЕНЦ).

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