
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел./факс (044) 287 89 14, 287 82 12 Е-mail: ukrpto@i.ua 

 

від _16.05.2018_ № _3-511_ 

На № _________ від ______ 

Департаменти (управління) освіти і 

науки обласних, Київської міської 

державних адміністрацій 

 

Про проведення 

Всеукраїнського зльоту юних 

дослідників-природознавців 

 

Шановні колеги! 

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю за основними напрямами позашкільної 

освіти на 2018 рік, затвердженого наказом Міністерства від 04.01.2018 №12,            

з 11 до 15 червня ц.р. у м. Київ Національним еколого-натуралістичним центром 

учнівської молоді буде проведений Всеукраїнський зліт юних дослідників-

природознавців (далі – Зліт).  

У програмі заходу – STEM-освіта з агробіологічного профілю, науково-

практична конференція, виїзний практикум, профільні майстер-класи, презентація 

професійної майстерності, екскурсійні програми тощо. 

До участі у Зльоті запрошуються делегації областей у складі 5 осіб:               

1 керівник і 4 учні (вихованців) 9-11 класів закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти, з числа переможців всеукраїнських конкурсів аграрного 

напряму. 

У рамках Зльоту відбудуться:  

- збір переможців Всеукраїнської інтернет-олімпіади «Крок до знань - 2018» 

(далі – Збір). До участі в Зборі запрошуються переможці Всеукраїнської інтернет-

олімпіади «Крок до знань – 2018», список яких буде оприлюднено до 25 травня на 

сайті www.nenc.gov.ua; 

- Всеукраїнська літня Стартап-Школа «StartChemist» (далі – Школа). До 

участі в Школі запрошуються учні, вихованці закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти – учасники всеукраїнських конкурсів хімічного профілю. 

Список учасників Стартап-Школи буде оприлюднений до 18 травня на сайті 

www.nenc.gov.ua. 

Заїзд учасників – 11 червня за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 19, 

Національний еколого-натуралістичний центр. Проїзд від Центрального 

залізничного вокзалу тролейбусом № 33, маршрутними таксі № 181, № 558 до 

зупинки «вул. Мостицька». 
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Від’їзд – 15 червня після 14.00 год. Керівників делегацій просимо завчасно 

придбати квитки на зворотній шлях. 

Витрати на проживання та харчування учнів під час проведення заходу 

здійснює організатор, керівників делегацій – відряджуюча сторона. 

Проїзд і харчування дітей у дорозі та супроводжуючих осіб здійснюється за 

рахунок організації, що відряджає. 

Збереження життя та здоров’я учнів забезпечують керівники делегацій. 

Детальна інформація – за тел.: (044) 430-43-90, (096) 952-41-45 (Микола 

Пінчук), на сайті http://www.nenc.gov.ua. 

 

 

З повагою 

Директор департаменту                                                                     М. С. Кучинський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сухович Г.А.481-32-98 

Вербицький В.В. 430-02-60 
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