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«18» серпня 2020 р.               № 156 

 

Директорам обласних еколого- 

натуралістичних центрів  

(станцій юних натуралістів)  

Директорам закладів позашкільної 

освіти  

Директорам закладів загальної 

середньої освіти 

  

Про проведення третьої Всеукраїнської  

зміни «Науковий челендж»  

онлайн табору від НЕНЦ 

 
 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 28.11.2019 р. № 1489, з 25 серпня по 28 серпня 2020р 

включно. Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки України (далі – НЕНЦ) буде проведена третя зміна 

«Науковий челендж» Всеукраїнського онлайн табору від НЕНЦ.  

До участі у заході запрошуються учні загальноосвітніх навчальних 

закладів, вихованці позашкільних навчальних закладів віком від 10 до 16 років 

включно (до 5 чоловік з області) з числа переможців всеукраїнських, обласних, 

міських, районних етапів конкурсів еколого-натуралістичного напряму 

позашкільної освіти (Всеукраїнський конкурс «Юний селекціонер і генетик», 

Всеукраїнський конкурс юних зоологів і тваринників, Всеукраїнський конкурс 

винахідницьких і раціоналізаторських проектів, Всеукраїнський турнір юних 

біологів «NEOBIO», Всеукраїнський конкурс навчально-дослідних земельних 

ділянок, Олімпіада випускного шкільного дослідництва, Міжнародна науково 

освітня програма Globe, Всеукраїнський огляд «Дивовижна теплиця» та інші.) 

Також до заходу запрошуються переможці Всеукраїнської інтернет-

олімпіади «Крок до знань 2020» та учасники Стартап-Школи «StartChemist» - 

учасники всеукраїнських конкурсів хімічного профілю. 

Онлайн табір передбачає використання наступних програм: Telegram, 

Zoom, Instagram, Facebook. Новий формат табору включає у себе: командну 
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роботу, вікторини, фотоквести, відео-завдання, експерименти, дослідження. 

Вожаті табору координуватимуть роботу з дітьми у чатах Telegram. 

Найактивніші учасники отримають призи! 

Відкриття третьої зміни «Науковий челендж» онлайн табору 

відбудеться 25 серпня о 12:00 у чатах Telegram.  

Просимо до 16 год. 00 хв. 24 серпня ц.р. заповнити заявку на участь 

за посиланням: https://forms.gle/RVPNqaHGbh2aKJiR9 

Детальна інформація щодо табору: за тел. +38(096)281-04-89 (контактна 

особа – координатор табору Валерія Радченко) та на сайті 

http://www.nenc.gov.ua. НЕНЦ гарантує безпечне літо з користю! 

 

 

 

 

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук, 

професор Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ 
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