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від   14.09.2011         №  _1/9-702__                    
від   ___ на №    

Міністерство освіти і науки, молоді та  
спорту України Автономної Республіки 
управління освіти і науки обласних, 
Київської та Севастопольської  
міських державних адміністрацій  

 

Про проведення осінніх сесій у 
Всеукраїнській заочній біологічній 
школі та Всеукраїнському інституті 
біологічних стажувань школярів 
 

На виконання Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти 
на період до 2014 року (постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.2010 
№785) Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді                 
з 24 до 29 жовтня ц.р.. проводить осінні сесії у Всеукраїнській заочній  
біологічній школі та Всеукраїнському інституті біологічних стажувань школярів. 

Навчання здійснюватиметься у відділеннях біології, екології, хімії, 
інформатики, флористики та фітодизайну, народних ремесел, лісознавства, 
садівництва, бджільництва, агрономії, кінології. 

У рамках сесії Всеукраїнської заочної біологічної школи будуть проведені: 
- лекційні та практичні заняття відповідно до профілів відділень; 
- індивідуальні консультації практичного психолога та тренінгові заняття 

“Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання”; 
- консультації з питань підготовки учнівських науково-дослідницьких робіт; 
- проведення майстер-класів “Флористичний колаж”, “Досліджуємо ґрунти”, 

“Виготовлення ляльки-мотанки”, “Секрети лозоплетіння”, “Собака в місті”; 
- презентація науково-просвітницької діяльності підрозділів НЕНЦ; 
- виставка творчих робіт учнів відділень “Флористика та фітодизайн” і 

“Народні ремесла”. 
У рамках сесії Всеукраїнського інституту біологічних стажувань школярів 

передбачена спеціалізація за такими напрямами: 
- ботаніка (на базі Київського ботанічного саду ім. Фоміна Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка); 
- зоологія (на базі Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України); 
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- гідробіологія (на базі Інституту гідробіології НАН України); 
- біохімія (на базі Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України). 

У програмі стажувань − лекції та практичні заняття на базі профільних 
інститутів НАН України, консультування учнів, індивідуальна робота з 
науковими керівниками учнів. 

Просимо керівником учнівської делегації призначити педагога, 
відповідального за екологічний напрям роботи навчального закладу. Для 
керівників делегацій діятиме Університет   екологічних знань. 

Заїзд та реєстрація учасників − 24 жовтня з 9.00 до 13.00 год. за адресою: 
м.Київ, вул. Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр. 
Проїзд від залізничного вокзалу: маршрутним таксі № 558 або № 181 до зупинки 
“Білицька” або метро до станції “Нивки”, далі − автобусом № 32 до зупинки 
“Білицька”. 

Від’їзд – 29 жовтня ц.р. Керівників груп просимо завчасно придбати  
квитки на зворотний шлях. 

Відповідальність за життя та здоров'я дітей покласти на керівників груп. 
Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що 

відряджає. 
Додаткова інформація − за тел.: 0 (44) 430-02-60, 430-04-91, за електронною 

адресою: vidd-bio@nenc.gov.ua, на сайті: www.nenc.gov.ua. 
 
 
Заступник Міністра            Б.М. Жебровський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Середницька А.Д. 486-15-35 
Вербицький В.В. 430-02-60 
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