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Директорам закладів загальної 

середньої  освіти 
Директорам закладів позашкільної 
освіти 

 
Про проведення Всеукраїнського турніру 

юних хіміків у 2021/2022 навчальному році 
 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді спільно із 
Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Національним 

технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», Національним університетом біоресурсів і природокористування 

України та за підтримки Союзу хіміків України проводить у листопаді 2021 р. – 
січні 2022 р. П’ятий Всеукраїнський турнір юних хіміків ім. академіка 

В. В. Скопенка (далі – Турнір). Положення про Всеукраїнський турнір юних 
хіміків (розміщено на сайті НЕНЦ https://nenc.gov.ua) 

До участі у турнірі запрошуються учні 9-11-х класів закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти, призери (учасники) ІІІ, IV етапів 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії, обдарована молодь, яка цікавиться 

хімією. 
Турнір проходитиме в два етапи: 

І етап – відбірковий (заочний) – з 10 листопада 2021 р. по 01 січня 2022 р.,  
ІІ етап – фінальний (очний) – з 18 по 20 січня 2022 р. 

Для участі у відбірковому етапі турніру необхідно до 01 січня 2022 р. 
зареєструватись за посиланням форма реєстрації, виконати та в описовій формі 

представити два тематичні завдання, прикріпивши окремими файлами в 
реєстраційну форму: 1. Скласти тест з хімії (до 5 питань) або творче завдання у 

вигляді хімічного квесту (для теоретичного етапу «Хімічні старти»); 
2. Розробити видовищний дослід з хімії (для практичного етапу «Хімік-шоу»), 

наддавши відео або фото.  
На підставі поданих матеріалів організаційний комітет проведе відбір  

учасників фінального етапу заходу. Результати відбору будуть оприлюднені до 

05 січня 2022 року на сторінці Турніру сайту НЕНЦ:https://nenc.gov.ua.  

https://nenc.gov.ua/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1-1hIGzuJtfx9kjyuB6tU_jm7Tr0R4w4DqU0lUO5snA6OQQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628&pli=1
https://nenc.gov.ua/


Фінал Турніру планується провести в очному форматі з дотриманням 
протиепідемічних норм. У разі ймовірного ускладнення епідеміологічної 

ситуації, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території м. Київ, у 
форматі проведення заходу можливі зміни, про що буде повідомлено додатково. 
Очна форма проведення фінального етапу передбачає індивідуальну роботу з 

виконання учасниками тестів та розв’язання творчих завдань із хімії «Хімічні 
старти»; експериментальну частину «Хімік-шоу»; лекції від відомих вчених у 

галузі хімії та інше на базі закладів вищої освіти.  
Заїзд і реєстрація учасників фінального етапу – 18 січня з 09.00 год. до 

12.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 19, Національний еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді. Проїзд від залізничного вокзалу м. 

Київ: маршрутними таксі №№ 558, 181, тролейбусом маршруту № 33 до зупинки 
«Мостицька».  

Проживання в таборі «Юннат» НЕНЦ для учасників фіналу 200 грн./доба; 
для керівників від 300-350 грн./доба; харчування триразове - 130 грн./доба. 

Від’їзд – 20 січня після 13.00 год.  
Просимо завчасно придбати квитки на зворотний шлях. Збереження життя 

та здоров’я учасників забезпечують супроводжуючі особи. Витрати на 
відрядження здійснюються за рахунок організації, що відряджає. 

Детальна інформація за тел.: (044) 430-04-91, 067-459-95-28. Координатор 

заходу — Комендантов Володимир Федорович: е-mail: chemistry@nenc.gov.ua, 
komendantov@nenc.gov.ua. 

 
 

 
 

Директор                                                    Володимир  ВЕРБИЦЬКИЙ 
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