
 

 

 
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 

 «03» січня 2019 р. № 1 

 На № ___ від __________ 

Директору закладу загальної 

середньої освіти 

 

Про проведення фінального етапу 

Всеукраїнського турніру юних хіміків 

 

На виконання Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових 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 грудня 2018 року № 3-1200 «Про проведення фінального етапу 

Всеукраїнського турніру юних хіміків», з 15 до 17 січня 2019 року у м. Київ 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді разом із 

закладами вищої освіти, за підтримки Союзу хіміків України, проведе фінал 

Всеукраїнського турніру юних хіміків ім. академіка В. В. Скопенка. 

На фінальний етап Всеукраїнського турніру юних хіміків, запрошуються 

учні закладів загальної середньої та позашкільної освіти, які пройшли заочний 

етап. Список учасників фінального етапу турніру в додатку до листа. 

Для них будуть прочитані лекції, проведені теоретичні і практичні тури, 

конкурси, ігри на логіку тощо. 

Заїзд і реєстрація учасників − 15 січня з 09.00 до 12.00 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 – 17 січня після 14.00. 

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. Поселення відбуватиметься у 

Всеукраїнському таборі «Юннат» Національного еколого-натуралістичного 

центру з розрахунку: для учнів 180-200 грн./доба; для керівників 250-300 

грн./доба. 

Трансфер від НЕНЦ до закладів вищої освіти і назад здійснюється за 

рахунок учасників турніру.  

mailto:nenc@nenc.gov.ua


Детальна інформація − за тел.: (044) 430-02-60, 430-04-91; за електронною 

адресою: komendantov@nenc.gov.ua; на сайті: www.nenc.gov.ua. 

 

З повагою 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор      В. В. Вербицький 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Виконавець: Комендантов В.Ф. 

м.т. 063-9595572, 066-6413260, 067-4599528, 093-2303145  

mailto:komendantov@nenc.gov.ua
http://www.nenc.gov.ua/


Додаток до листа НЕНЦ  

№ 1  від 03.01.2019 р. 

 

Список учасників фінального етапу Всеукраїнського турніру юних хіміків  

(станом на 03.01.2019 р.) 

 

1.  Білоусова Вікторія Павлівна Хмельницька 

область 

Нетішинська ЗОШ 

І-ІІІ ступенів № 1 

9 

клас 

2.  Лабунець Артем Русланович Житомирська 

область 

ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 19 м. Житомир, 

вихованець гуртка 

"Юний хімік" 

ЖМЦНТУМ 

9 

клас 

3.  Любченко  Іван Віталійович Житомирська 

область 

ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 19 

м. Житомира, 

гурток "Юний 

хімік" 

ЖМЦНТТУМ 

9 

клас 

4.  Гаврилюк Микита Віталійович Донецька 

область 

Навчально-

виховний 

комплекс № 1 

м. Покровськ 

10 

клас 

5.  Ємець Інна Сергіївна Полтавська 

область 

Заводська 

загальноосвітня 

школа I-III 

ступенів № 2 

Лохвицької 

районної ради 

9 

клас 

6.  Чеботаренк

о 

Вікторія Василівна Чернівецька 

область 

Чернівецька 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ 

ступенів № 38 

10 

клас 

7.  Єлісєєнко Іван Костянтино

вич 

Донецька 

область 

Навчально-

виховний 

комплекс № 1 

міста Покровськ 

10 

клас 

8.  Дмитрів Вікторія Володимирі

вна 

Полтавська 

область 

Полтавський 

обласний науковий 

ліцей-інтернат 

9 

клас 



ІІ-ІІІ ступенів при 

Кременчуцькому 

педагогічному 

коледжі імені 

А. С. Макаренка 

9.  Палій Дмитро Миколайов

ич 

Хмельницька 

область 

Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст. № 1 

м. Славути 

10 

клас 

10.  Щедра Аліна Юріївна Полтавська 

область 

Полтавський 

обласний науковий 

ліцей-інтернат 

ІІ-ІІІ ступенів при 

Кременчуцькому 

педагогічному 

коледжі імені 

А. С. Макаренка 

11 

клас 

11.  Тертична Вікторія Ігорівна Полтавська 

область 

Полтавський 

обласний науковий 

ліцей-інтернат 

ІІ-ІІІ ступенів при 

Кременчуцького 

педагогічного 

коледжі імені 

А. С. Макаренка 

10 

клас 

12.  Дем’янчук Катерин

а 

Олександрів

на 

Житомирська 

область 

Комунальний 

опорний заклад 

освіти 

"Глибочицький 

ліцей" 

Глибочицької 

сільської ради 

Житомирського 

району 

Житомирської 

області 

9 

клас 

13.  Абазін Олексан

др 

Олександро

вич 

Харківська 

область 

Комунальний 

заклад "Харківська 

обласна Мала 

академія наук 

Харківської 

обласної ради" 

9 

клас 



14.  Авраменко Наталія Сергіївна Полтавська 

область 

опорний заклад 

"Зіньківська 

спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів № 1 

Зіньківської 

районної ради 

Полтавської 

області" 

11 

клас 

15.  Соцька Ірина Русланівна Чернівецька 

область 

Чернівецький 

ліцей № 3 

медичного 

профілю 

Чернівецької 

міської ради 

9 

клас 

16.  Верещинськ

а 

Анна Олександрів

на 

Хмельницька 

область 

Комунальний 

заклад 

Дунаєвецької 

міської ради" 

Станція юних 

натуралістів" 

10 

клас 

 


