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Директорам закладів 
позашкільної освіти

Директорам закладів 
загальної середньої освіти

Про проведення
Турніру юних хіміків

Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді  МОН
України  спільно  із  Київським  національним  університетом  імені  Тараса
Шевченка,  Національним  технічним  університетом  України  «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Національним університетом
біоресурсів і природокористування за підтримки Союзу хіміків України із 17 по
19  січня  2018  р.  у  м.  Києві  ініціюють  проведення  Турніру  юних  хіміків
(положення про захід розміщено на сайті НЕНЦ www.nenc.gov.ua).

До  участі  в  заході  запрошуються  учні 9-11-х  класів  закладів  загальної
середньої  та  позашкільної  освіти,  призери  (учасники)  ІІІ,  IV  етапів
Всеукраїнської  учнівської  олімпіади  з  хімії,  а  також  учні,  що  цікавляться
хімією. 

Турнірна програма складається із:
1. теоретичного  етапу  «Хімічні  старти»  (виконання  тестових

завдань та розв’язання творчих завдань із хімії);
2. практичного етапу «Хімік-шоу» (видовищні досліди з хімії);
3. лекцій від відомих вчених в хімічній галузі;
4. проведення хімічних досліджень тощо.

Учасникам заходу необхідно до 10 січня 2018 р. зареєструватися в режимі
он-лайн  за  посиланням:  https://nenc.gov.ua/?page_id=11876.  Процес  реєстрації
включає заповнення анкетних даних та подання в реєстраційний формі опису
експериментального дослідження із переліком необхідного обладнання для його
проведення.

Опис хімічного експерименту та хімічні  реактиви для його проведення
під час практичного етапу «Хімік-шоу» обов'язково мають бути вказані в заявці
учасника.  Оргкомітет Турніру залишає за  собою право у відмові  проведення
експериментального дослідження,  яке може нести  загрозу життю і  здоров’ю
учасників;  може  потенційно  пошкодити  матеріально-технічну  базу  закладу
тощо.
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Найкращі учасники Турніру будуть запрошені до участі у Всеукраїнській
літній Стартап Школі «StartChemist».

Заїзд і  реєстрація  учасників  – 17 січня 2018 р.  з  9.00 до 13.00 год.  за
адресою:  м.Київ,  вул.  Вишгородська,  19,  Національний  еколого-
натуралістичний центр. Проїзд від залізничного вокзалу м. Київ: маршрутними
таксі  № 558  або  №181  до  зупинки  «Вул.  Мостицька»  або  метро  до  станції
«Нивки», далі – автобусом № 32 до зупинки «Вул. Мостицька».

Від’їзд  –  19  січня  після  15.00  год.  Керівників  груп  просимо  завчасно
придбати квитки на зворотний шлях.

Збереження життя та здоров'я дітей забезпечують керівники делегацій.
Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що

відряджає,  із  розрахунку:  для  дітей  проживання  100  грн./доба;  харчування
триразове – 80 грн.; для керівників проживання – від 200 грн./доба.

Контактна  інформація:  координатор  заходу  Волжев  Олег  Євгенович,
завідувач  відділу  інформаційно-комунікаційних  технологій  НЕНЦ;  телефон:
0675033904, е-mail: oleg@nenc.gov.ua.
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доктор педагогічних наук,
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