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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  2019  рік,  затвердженого  наказом  Міністерства  від
21.01.2018 р. №1292, з 10 до 13 червня ц.р. у м. Києві Національний еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді буде проводити 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 керівника і 4 учнів (вихованців) 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  -

2019» (далі – Збір). До участі в Зборі запрошуються переможці Всеукраїнської
інтернет-олімпіади «Крок до знань – 2019», список яких буде оприлюднено до
15 травня на сайті https://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 15 травня на сайті
https://nenc.gov.ua/.
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Заїзд учасників – 10 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».

Від’їзд – 13 червня після 14:00. Керівників делегацій просимо завчасно
придбати квитки на зворотний шлях.

Витрати на проживання та харчування учнів під час проведення заходу
здійснює організатор.

Проїзд  і  харчування  дітей  та  супроводжуючих  осіб  у  дорозі,  а  також
витрати на проживання та харчування керівників делегацій під час проведення
заходу здійснюються за рахунок організації, що відряджає.

Збереження життя та здоров’я учнів забезпечують керівники делегацій.
Детальну інформацію – за тел.: (044) 430-04-91, (096) 046-46-95 (Микола

Пінчук), або ж на сайті https://nenc.gov.ua/.
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