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 ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ  
“ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР  

ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ” 
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в 

   20.12.2022.а №01-15/22901с  

 
 

Про участь у Всеукраїнському  
турнірі юних хіміків імені В.В. Скопенка  
у 2022/2023 навчальному році, 
присвяченому 125 річниці заснування 
НТУУ “КПІ імені І. Сікорського” 

 

Відповідно до листа Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді (далі - НЕНЦ) від 12 грудня 2022 року № 216 “Про проведення Всеукраїнського 
турніру юних хіміків імені В.В. Скопенка у 2022/2023 навчальному році, присвяченому 125 
річниці заснування НТУУ “КПІ імені І. Сікорського” проводиться зазначений вище захід. 

До участі у заході запрошуються учні 9-11 класів закладів загальної середньої та 
позашкільної освіти – учасники олімпіад з хімії та обдарована молодь, яка цікавиться 
хімією. 

Просимо розглянути можливість участі в заході та до 15 січня 2023 року заповнити 
спеціальну реєстраційну форму. Виконані тематичні завдання прикріплюється окремими 
файлами під час реєстрації. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1-
1hIGzuJtfx9kjyuB6tU_jm7Tr0R4w4DqU0lUO5snA6OQQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&g
xids=7628&pli=1  – інтерактивна форма реєстрації. 

Деталі проведення заходу розміщені у листі НЕНЦ, який додається. 
З метою моніторингу та належного інформування учасників ІІ (фінального) етапу 

Турніру просимо заповнити спеціальну реєстраційну форму комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” за посиланням 
https://forms.gle/XAmyth8sJzoYNMXx8 

Контактні особи:  
від НЕНЦ – Комендантов Володимир Федорович, завідувач відділу інформаційно-

комунікативних технологій (067-459-95-28); 
від КЗО “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” – 

Григор’єв Денис Валентинович, завідувач відділу біології та екології (тел. 097-417-00-79). 
 
 

Директор          Юрій  ПЕДАН 
 

 

Григор’єв Денис (056) 720-90-60 

 

Керівникам закладів освіти 



 
 

«12» грудня 2022 р.                                                                                   № 216 

 

 
Директорам закладів загальної 
середньої освіти 

Директорам закладів позашкільної 
освіти 

 

Про проведення Всеукраїнського турніру 

юних хіміків імені В.В.Скопенка 

у 2022/2023 навчальному році,  
присвячиний 125 річниці заснування   
НТУУ «КПІ імені І. Сікорського» 

 

На виконання Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2023 рік, затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки України від 28.11.2022 р. № 1063 

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 грудні 2022 р. – січні 2023 р. Шостий Всеукраїнський турнір юних 

хіміків імені 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, учасники олімпіад з хімії, обдарована молодь, 
яка цікавиться хімією. 

Турнір проходитиме в два етапи: 

І етап – відбірковий (заочний) – з 12 грудня 2022 р. по 15 січня 2023 р.,  
ІІ етап – фінальний (онлайн, дистанційно) – з 24 по 27 січня 2023 р. 
Для участі у відбірковому етапі турніру необхідно до 15 січня 2023 р.: 

- зареєструватись за формою: форма реєстрації; 
- виконати та представити два тематичні завдання, прикріпивши окремими 
файлами під час реєстрації: а) для теоретичного етапу «Хімічні старти» скласти 
тест з хімії (до 5 питань), або хімічний квест в описовій формі; б) для 

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


практичного етапу «Хімік-шоу» розробити видовищний дослід з хімії, надавши 
відео або фото.  

На підставі поданих матеріалів організаційний комітет проведе відбір 

учасників фінального етапу заходу. Результати відбору будуть оприлюднені до 
22 січня 2023 року на сторінці Турніру сайту НЕНЦ:https://nenc.gov.ua.  

Фінал Турніру планується провести в форматі онлайн 
відеоконференцзв’язку або дистанційно, з врахуванням особливих умов 
сьогодення, Оргкомітет розробить оптимальний варіант організації змагання, 
про що учасників буде поінформовано додатково.  

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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