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» грудня 2018 р.
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На № ___ від ______________
Директорам закладів загальної
середньої освіти
Директорам закладів позашкільної
освіти
Про зміни у проведенні турніру юних
хіміків у 2018/2019 навчальному році
Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційномасових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за основними
напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 21 листопада 2018 року № 1292, листа МОН України від
04.12.2018 р. № 3-1200 «Про проведення фінального етапу Всеукраїнського
турніру юних хіміків», з 15 по 17 січня 2019 р., у м. Київ, в Національному
еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді, відбудеться очний етап
(фінал) Другого Всеукраїнського турніру юних хіміків ім. академіка
В. В. Скопенка (далі – Турнір).
До участі у фіналі запрошуються переможці відбірного (заочного) етапу
турніру. Реєстрація учасників заочного етапу, серед учнів 9-11-х класів що
цікавляться хімією, триватиме до 31 грудня 2018 р., в режимі он-лайн, за
посиланням: https://nenc.gov.ua/?page_id=11876.
Кожному учаснику заочного етапу необхідно розробити два тематичні
завдання та представити в описовій формі, прикріпивши окремим файлом під
час реєстрації: 1. Для теоретичного етапу «Хімічні старти»: скласти тест з хімії
(до 5 питань) або творче завдання у вигляді хімічного квесту; 2. Для
практичного етапу «Хімік-шоу»: розробити видовищний дослід з хімії.
На підставі поданих матеріалів організаційний комітет проведе відбір
учасників фінального (очного) етапу заходу. Результати відбору будуть
оприлюднені до 04 січня 2019 року на сайті: www.nenc.gov.ua.
Турнірна програма включатиме виконання тестів та розв’язання творчих
завдань із хімії «Хімічні старти»; практичних видовищних експериментів
«Хімік-шоу»; лекції від відомих вчених в хімічній галузі; проведення хімічних
досліджень тощо.

Заїзд і реєстрація учасників очного етапу − 15 січня з 9.00 до 11.00 год. за
адресою:
м. Київ,
вул. Вишгородська, 19
–
Національний
екологонатуралістичний 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 – 17 січня 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. Трансфер від НЕНЦ до закладів вищої
освіти і у зворотному напрямі здійснюється за рахунок учасників турніру.
Переможці та призери Турніру будуть запрошені до участі у
Всеукраїнській літній Стартап Школі «StartChemist».
Детальна інформація − за тел.: (044) 430-02-60, 430-04-91. Координатор
заходу Комендантов Володимир Федорович, телефон: 067-4599528, е-mail:
komendantov@nenc.gov.ua.
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