
      
МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

BОЛИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
вул. Винниченка, 31, м. Луцьк, 43025 тел./факс (0332) 24-22-35

E-mail vippo@vippo.org.ua ЄДРПОУ 02139699

26.09.2019 № 665/02 – 12
на № _______ від _______ Начальникам департаментів (управлінь) 

освіти обласних, Київської міської 
державних адміністрацій, ректорам 
(директорам) інститутів післядипломної 
педагогічної освіти

Про проведення фінального етапу
XХVII Всеукраїнського турніру юних хіміків

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.08.2019 року 
№ 1077 «Про проведення  Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з 
навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році» повідомляємо, що фінальний 
етап XХVII Всеукраїнського турніру юних хіміків відбудеться у місті Луцьку    
з 31 жовтня по 05 листопада 2019 року. Організаційний супровід здійснює 
Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти.

До участі у турнірі запрошуються команди (склад 3–5 учнів) у супроводі 
керівника команди. Команду очолює капітан, який є офіційним представником 
команди під час проведення турніру. 

Заявку на участь у турнірі (електронну версію у форматі Word) просимо 
надіслати до 15 жовтня 2019 року на електронну адресу Волинського інституту 
післядипломної педагогічної освіти: vippo@vippo.org.ua; mir.him@ukr.net та 
ДНУ «Інституту модернізації змісту освіти»: nata_cherepina@ukr.net з позначкою 
«Всеукраїнський турнір юних хіміків». Форма заявки додається.

Оригінал заявки, завірений керівником установи, яка відряджає команду, 
подається в оргкомітет турніру під час реєстрації команди. 

Учасникам команди необхідно мати:
     -  паспорт або свідоцтво про народження (копія), 

-  довідку про стан здоров'я та відсутність інфекційних хвороб, 
     -  копію довідки про номер ідентифікаційного коду.

 Керівникам команд необхідно мати:
     -  паспорт (копію), 
     - копію довідки про номер ідентифікаційного коду, 
     -  документ, що підтверджує перерахунок коштів, 

-  довідку з закладу освіти для кожного члена команди, завірену мокрою печаткою.
Турнір проводиться на засадах самофінансування. За кожного учасника 

команди та керівника оргкомітетом встановлено внесок 1850,00 грн. (одна тисяча 
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вісімсот п'ятдесят гривень), які необхідно перерахувати не пізніше 
22 жовтня 2019 року на рахунок Волинського інституту післядипломної 
педагогічної освіти:

Код ЄДРПОУ 02139699
Р/рахунок – 31556313234390 в ГУДКСУ у Волинській області
МФО 803014 
У призначенні платежу вказати – Всеукраїнський турнір юних хіміків.

  Реєстрація членів команд, журі, оргкомітету  буде проводитись 31.10.2019 з 
10.00 год. у приміщенні Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти    
(м. Луцьк, вул. Винниченка, 31).

 Проїзд до місця реєстрації:
- від залізничного вокзалу маршрутним таксі  № 2, 4,  тролейбусом  № 4, 7 до  

зупинки «Університет»;
- від автовокзалу маршрутним таксі № 17а, 28,  тролейбусом № 5 до  зупинки 

«Університет».
Проживання членів журі та оргкомітету:

- хостел «G-84» (м. Луцьк, вул. Гнідавська, 84), вартість проживання –    
250 – 350 грн. за добу;

- готель «Срібні лелеки» (м. Луцьк, вул. Чорновола,  17), вартість проживання 
– від 450 грн. за добу з однієї особи зі сніданками (двохмісне розміщення, 
самостійне бронювання). 

 Членам журі та оргкомітету необхідно мати з собою паспорт та копію наказу 
про відрядження. 

  Відкриття турніру – 31 жовтня о 16.00 год.  на базі Волинського інституту 
післядипломної педагогічної освіти (м. Луцьк, вул. Винниченка, 31).

  Закриття – 05 листопада о 9.30 год. на базі Волинського інституту 
післядипломної педагогічної освіти (м. Луцьк, вул. Винниченка, 31).
         Для організації зустрічі та розміщення команд, членів журі та оргкомітету 
просимо до 23 жовтня 2019 року повідомити на електронну адресу: 
mir.him@ukr.net наступну інформацію:

- вид транспорту, дату і час прибуття, номер потягу, вагона, автобуса;
- прізвище, ім’я, по батькові керівника команди; 
- номер мобільного телефону керівника команди;
- дату і час від’їзду.

        Просимо придбати квитки на зворотній шлях.
        Додаткову інформацію можна отримати і передати за контактними     
телефонами:

050-378-70-85 – Кащенюк Мирослава Ростиславівна, методист,
097-322-70-00 – Миколайчук Анжела Володимирівна, методист; 
067-332-91-90 – Покалюк Раїса Миколаївна, головний бухгалтер Волинського 

інституту післядипломної педагогічної освіти.

Ректор                                                                                                  П. Олешко

Кащенюк (0332) 246 107
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Заявка*
на участь команди ________________________________________________________ у фінальному етапі

(назва команди, область)

ХХVІІ Всеукраїнського  турніру юних хіміків у 2019 році

№ 
з/п

Прізвище, ім’я, по 
батькові учасника

(телефон)

Дата 
народження

Клас 
навчання

Повна назва закладу освіти
(відповідно ІСУО)

Прізвище, ім’я, по 
батькові вчителя, який 

готував учасника
(телефон)

1
2
3
4
5

Керівником команди призначено _________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, посада, телефон (мобільний) керівника команди)

Капітан команди _______________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Начальник управління  _______________ ___________________________

* заявка оформляється на офіційному бланку 


