
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Директорат дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти

пр. Перемоги, 10 м. Київ, 01135, тел.(044)481-47-58, факс (044)481-32-87, e-mail: dps@mon.gov.ua
_________________________________________________________________________________________________

Органам управління у сфері 
освіти обласних та Київської 
міської державних адміністрацій

Про проведення Всеукраїнського
турніру юних хіміків 

Шановні колеги!

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік (за основними 
напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти 
і науки України від 15.12.2021 № 1379, у грудні 2021 року – січні 2022 року 
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 Всеукраїнський турнір юних хіміків. Положення про захід  
розміщено на сайті https://nenc.gov.ua.

До участі в Турнірі запрошуються учні 9-11-х класів закладів загальної 
середньої та вихованці закладів позашкільної освіти – призери (учасники)     
ІІІ-IV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії, обдарована молодь, 
яка цікавиться хімією.

Турнір відбудеться у два етапи: І етап – відбірковий, ІІ етап – фінальний.
Для участі у відбірковому етапі турніру просимо до 01 січня 2022 року 

зареєструватись на сайті https://nenc.gov.ua (сторінка «Турнір юних хіміків»), 
попередньо виконавши та в описовій формі представивши два тематичних 
завдання.

На підставі поданих матеріалів організаційний комітет проведе відбір 
учасників фінального етапу заходу. Результати відбору будуть оприлюднені  
до 06 січня 2022 року сайт: https://nenc.gov.ua.

Фінальний етап Турніру відбудеться з 18 до 20 січня 2022 р.
Заїзд учасників – 18 січня за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 19.
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Від’їзд – 20 січня після 14.00 год. 
Витрати на проїзд, проживання, харчування учнів та супроводжуючих 

осіб під час проведення заходу здійснюється за рахунок закладу, що відряджає. 
Збереження життя та здоров’я учнів забезпечують супроводжуючі особи.

Захід буде проведено 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.

Переможці та призери турніру будуть запрошені до участі у 
Всеукраїнській літній Стартап Школі «StartChemist».

Детальна інформація – за телефоном: (067) 459-95-28 (Володимир 
Комендантов); е-маі1: komendantov@nenc.gov.ua.

З повагою
Начальник головного управління 
позашкільної та інклюзивної освіти   Т. В. Симоненко

Сухович Г. А. (044) 481-32-98
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