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

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.12.2013
№  1842  «Про  затвердження  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  заходів  з
дітьми  та  учнівською  молоддю  на  2014  рік»  Національний  еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді з 27 жовтня до 1 листопада 2014 р. у
м. Києві  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.

У  рамках  школи  діятиме  шкільна  аспірантура  в  галузях  клітинної
і молекулярної біології, клітинних технологій та біохімії, біотехнології.

Для учасників Всеукраїнського інституту біологічних стажувань школярів
передбачена спеціалізація за такими напрямами: ботаніка (на базі  Київського
ботанічного  саду  імені  О.В.Фоміна  Київського  національного  університету
імені  Тараса  Шевченка);  зоологія  (на  базі  Інституту  зоології  імені  І.І.
Шмальгаузена  НАН  України);  гідробіологія  (на  базі  Інституту  гідробіології
НАН України); біохімія (на базі Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН
України).

У  програмі  сесій  −  лекційні  та  практичні  заняття  на  базі  профільних
інститутів Національної академії наук України, індивідуальні консультації учнів
з  науковими  керівниками  щодо  проведення  та  оформлення  наукових
досліджень.

Для керівників груп діятиме Університет екологічних знань.
Заїзд і реєстрація учасників − 27 жовтня з 9.00 до 13.00 год. за адресою:

м.Київ,  вул.  Вишгородська,  19, Національний еколого-натуралістичний центр.
Проїзд від залізничного вокзалу м. Києва: маршрутним таксі № 558 або № 181
до зупинки “Мостицька” або метро до станції “Нивки”, далі − автобусом № 32
до зупинки “Білицька”.
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Від’їзд – 1 листопада після 14.00 год. Керівників груп просимо завчасно
придбати  квитки на зворотний шлях.

Відповідальність за життя та здоров'я дітей несуть керівники 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: nenc@nenc.gov.ua.
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