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№ 169/2
Ректорам закладів вищої освіти
Директорам закладів загальної середньої освіти
Директорам закладів позашкільної освіти
Директорам закладів професійно-технічної освіти

Про проведення Всеукраїнського
біологічного форуму учнівської та
студентської молоді «Дотик природи»
Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та
учнівською молоддю на 2020 рік (за основними напрямами позашкільної освіти) у вересні - листопаді
2020 р. Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді спільно з Київським
національним університетом імені Тараса Шевченка, Національним технічним університетом
України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського», Національним університетом
біоресурсів і природокористування України проводить Всеукраїнський біологічний форум учнівської
та студентської молоді «Дотик природи». Положення про Всеукраїнський форум, затверджено
наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.05.2012 р. № 572 та
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 31.05.2012 р. за № 869/21181.
Форум пройде в 2 етапи: І етап – відбірковий (заочний) – у вересні - жовтні, ІІ етап –
фінальний (очний) – з 18 до 20 листопада в м. Київ, у вигляді постерного захисту науководослідницьких проєктів (розмір постеру 90Х90 см.). За встановлення особливих карантинних умов,
проведення фіналу відбуватиметься у дистанційному форматі, про що учасники очного етапу
інформуватимуться окремим листом.
До участі в заході запрошуються учні закладів загальної середньої, професійно-технічної,
позашкільної освіти, а також студенти природничих факультетів закладів вищої освіти, які мають
досвід дослідницько-експериментальної роботи в галузях природничих наук.
Для участі в І етапі форуму необхідно до 20 жовтня зареєструватися в режимі он-лайн за
посиланням: форма для реєстрації. На підставі поданих матеріалів організаційний комітет проведе
відбір учасників фінального (очного) етапу заходу. Результати відбору будуть оприлюднені до 25
жовтня на сайті: www.nenc.gov.ua.
Заїзд і реєстрація учасників фінального етапу (за відсутності обмежень) − 18 листопада з 09.00
до 13.00 за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр.
Проїзд від залізничного вокзалу м. Київ: маршрутними таксі №№ 558, 181, тролейбусом маршруту
№ 33 — до зупинки «Мостицька».
Від’їзд − 20 листопада після 13.00. Просимо завчасно придбати квитки на зворотний шлях.
Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що відряджає. Збереження
життя та здоров’я учасників забезпечують супроводжуючі особи.
Додаткова інформація – телефонами: (044) 430-02-60, 430-04-91. Координатор форуму:
Адріанов Віктор Леонідович, зав. відділом біології НЕНЦ, тел. 066-3759571, email:
adrianov@nenc.gov.ua.
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