
  
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon.gov.ua 

 

від    27.02.10            №  _1/9-122__ 

від   

                   

___
Міністерство освіти  і науки 

 на №    

Автономної Республіки Крим, 
управління освіти і науки обласних, 
Київської та Севастопольської  
міських державних адміністрацій 

 
Директорам  
обласних еколого-натуралістичних 
центрів учнівської молоді  
(станцій юних натуралістів) 

 
Про проведення весняної сесії 
Всеукраїнської заочної біологічної школи 
 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних масових заходів з 
учнівською молоддю на 2010 рік (наказ Міністерства освіти і науки України     від 
30.12.2009 № 1246) з 22 до 27 березня ц.р. у м.Києві буде проведено весняну сесію 
Всеукраїнської біологічної заочної школи. 

Навчання здійснюватиметься у відділеннях біології, хімії, інформатики, 
фітодизайну, народних ремесел, садівництва. 

В рамках Всеукраїнської біологічної заочної школи з 22 до 27 березня будуть 
проведені Всеукраїнські ботанічні стажування школярів (додаток 1) та 
Всеукраїнські зоологічні стажування школярів (додаток 2). 

Для учнів випускних курсів передбачені захист науково-дослідницьких робіт 
та випускні іспити з профільних  дисциплін. 

Заїзд та реєстрація учасників − 22 березня з 9.00 до 13.00 за адресою:         
м.Київ, вул.Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр 
учнівської молоді. 

Проїзд від залізничного вокзалу: маршрутним таксі № 558 чи № 181 до 
зупинки “Білицька” або метро до станції “Нивки”, далі − автобусом № 32 до 
зупинки “Білицька”. 

mailto:vvv@minosvit.niiit.kiev.ua�


Від`їзд учасників – 27 березня після 14.00. Керівників груп просимо завчасно 
придбати квитки на зворотний шлях. 

Відповідальність за життя та здоров’я учасників покласти на керівників груп. 
Витрати на відрядження (у т.ч. керівників) здійснюються за рахунок 

організації,  що відряджає. 
Детальна інформація − за телефонами: 0 (44) 430 -02-60, 430-00-64, сайт: 

http://www.nenc.gov.ua, e-mail: nenc@nenc.gov.ua. 
 
 
 

Заступник Міністра      П.Полянський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Середницька А.Д., 486-15-35 
Вербицький В.В., 430-02-60 

http://www.nenc.gov.ua/�
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Додаток 1 
до листа МОН 
від 27.02.2010 р.№ 1/9-122 

 
Умови проведення 

 Всеукраїнських ботанічних стажувань школярів.  
 

1. Всеукраїнські ботанічні стажування школярів у рамках роботи Всеукраїнського 
Інституту біологічних стажувань обдарованої учнівської молоді (далі − ботанічні стаж ування) 
проводяться Національним еколого-натуралістичним центром спільно з Інститутом ботаніки 
ім.М.Г.Холодного НАН України відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних масових 
заходів з учнівською та студентською молоддю (наказ Міністерства освіти і науки України від 
30.12.2009 № 1246). 

2. Метою ботанічних стажувань є виявлення й підтримка обдарованих учнів з високим 
рівнем біологічної ерудиції для подальшої цілеспрямованої професійної орієнтації, підготовки 
майбутньої наукової зміни. 

3. До участі в ботанічних стажуваннях залучаються обдаровані учні 8 – 11 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до списку, поданого Національним еколого-
натуралістичним центром (список додається). 

4. Програма ботанічних стажувань включає: 
- практичну роботу у відділах Інституту ботаніки ім.М.Г.Холодного НАН України під 

керівництвом науковців; 
- консультування учнів науковцями з питань змісту та технології індивідуальної роботи 

за персональними навчально-розвивальними програмами; 
- лекційні та лабораторні заняття; 
- засідання Малої вченої ради. На засіданні заслуховуються творчі звіти учнів про 

результати виконання завдань партнерського контракту. Науково-дослідницькі роботи 
випускників біологічних стажувань залишаються в Національному еколого-
натуралістичному центрі з метою узагальнення кращого досвіду підготовки учнівських 
науково-дослідницьких робіт. 

5. Учні, які повністю виконали завдання партнерського контракту, після проходження 
біологічних стажувань отримують сертифікат НЕНЦ. 

6. Кожен учень має право стажуватися протягом не лише одного року, а двох і більше, 
залежно від темпів та якості виконання навчально-розвивальних програм. 

7. При реєстрації делегації її керівник подає організаційному комітету наказ управління 
освіти і науки обласної державної адміністрації зі списком учасників, які направляються для 
участі у заході. 

Детальна інформація − за адресою: 04074 м.Київ вул. Вишгородська, 19,             тел./факс 8 
(0440 430-04-91, e-mail: vidd-bio@nenc.gov.ua. 
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Список учасників,  

які запрошуються до участі у ІІ етапі ботанічних стажувань  
(2009-2010 навальний рік) 

 
Житомирська область 

 
1. Марушко Наталія, учениця 8 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №16 м. Житомира 

(відділ ліхенології та бріології) − перший рік навчання; 
2. Дячук Марина, учениця 9 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №16  

м. Житомира (відділ фікології) − перший рік навчання. 
 

Львівська область 
 
1. Хом’як Ольга, учениця 10 класу Новороздільської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 (відділ ліхенології та 

бріології) − другий рік навчання. 
 

Сумська область 
 
1. Чумак Тетяна, учениця 11 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 м. Охтирки (відділ ліхенології та 

бріології) − другий рік навчання.  
2. Супрун Ганна, учениця 11 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 м. Охтирки (відділ ліхенології та 

бріології) − другий рік навчання; 
3. Нагорна Ольга, учениця 11 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 м. Охтирки (відділ мікології) − другий 

рік навчання. 
 

Черкаська область 
 
1. Орел Людмила, учениця 9 класу черкаської спеціалізованої школи №28 (відділ фікології ) 

перший рік навчання. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 2 
до листа МОН 
від 27.02.2010 р.№ 1/9-122 

 
Умови проведення  

Всеукраїнських зоологічних стажувань школярів.  
 

1. Загальні положення 
1.1. Всеукраїнські зоологічні стажування школярів (далі − зоологічні стажування) є одним 

із напрямів роботи Всеукраїнського Інституту біологічних стажувань обдарованих школярів. 
1.2. Зоологічні стажування проводяться національним еколого-натуралістичним центром 

Міністерства освіти і науки України спільно з Інститутом зоології ім.І.І.Шмальгаузена НАН 
України та Київським зоологічним парком. 

1.3. Мета зоологічних стажувань – виявлення обдарованої учнівської молоді з високим 
рівнем біологічної ерудиції для її подальшої  цілеспрямованої професійної орієнтації. 

 
2. Учасники зоологічних стажувань 

2.1. До участі в зоологічних стажуваннях залучаються учні 8-12 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів. 

2.2. Кожен учасник має право стажуватися протягом одного чи кількох років.  
2.3. Кожен учасник отримує персональний виклик на зоологічні стажування. 

 
3. Організаційні засади 

3.1. Зоологічні стажування проводяться у два етапи. Тривалість кожного етапу – сім днів. 
3.2. І етап зоологічних стажувань проходить у жовтні (листопаді). На цьому етапі 

зоологічних стажувань для кожного учня розробляється індивідуальна персональна навчально-
розвивальна програма. За кожним учнем згідно самостійно обраного напряму закріплюється 
науковий керівник (науковий співробітник Інституту зоології ім.І.І.Шмальгаузена НАН України) 
та куратор практичної роботи (співробітник Київського зоологічного парку), які планують та 
проводять заняття, оцінюють творчі досягнення учня.  

3.3. Між І і ІІ етапами зоологічних стажувань учасники виконують індивідуальні науково-
дослідницькі завдання. 

3.4. ІІ етап зоологічних стажувань проходить у березні (квітні). На цьому етапі учні 
працюють за індивідуальними програмами. 

3.5. Дослідницько-експериментальні роботи проводяться за участю та під керівництвом 
наукових співробітників Інституту зоології та  співробітників Київського зоологічного парку. 

3.6. За підсумками навчання спільно із Радою молодих дослідників проводиться засідання 
Малої вченої ради, на якій заслуховуються творчі звіти учнів про результати виконання завдань 
партнерського контракту (плани-проспекти роботи, науково-дослідницькі роботи). До складу 
Малої вченої ради залучаються провідні науковці, педагоги, а також молоді дослідники науково-
дослідних установ. 

3.7. Після проходження зоологічних стажувань учні отримують сертифікат НЕНЦ. 
 

4. Види навчальної діяльності учнів 
Під час зоологічних стажувань їх учасники залучаються до наступних видів роботи: 
- консультування науковцями за персональними навчально-розвивальними програмами; 
- розроблення індивідуальних науково-освітніх проектів та їх публічних захист; 
- лекційні та лабораторні заняття; 
- практична робота на базі Київського зоологічного парку; 
- навчальні тренінги;  



- самостійне навчання. 
 

5. Охорона життя і здоров’я учнів  
5.1. Учні допускаються до виконання практичних завдань після проведення з ними 

інструктажу з охорони праці. Забороняється залучати учнів до робіт, що пов’язані з потенційною 
загрозою їх здоров’ю. 

5.2. Контроль за дотриманням трудового законодавства, правил техніки безпеки, виробничої 
санітарії здійснюють педагогічні працівники та фахівці, залучені до проведення зоологічних 
стажувань. 

 
Для участі в І етапі зоологічних стажувань необхідно заповнити та надіслати до 10 березня 

2010 року заявку (зразок додається). 
 

Заявка 
учасника І етапу зоологічних стажувань 

 
Прізвище: ______________________________________________ 
 
Ім’я: ___________________________________________________ 
 
Навчальний заклад: ________________________________________________________________ 
 
Клас: __________________________________ 
 
Позашкільний навчальний заклад, гурток (якщо відвідує): _______________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Тема науково-дослідницької роботи: _________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Адреса проживання:_______________________________________________________________  
 
Контактний телефон (бажано мобільний) _____________________________________________ 
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