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Про проведення осінньої сесії 2016 року
у Природничій школі учнівської молоді

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 25 грудня
2015  року  № 1360  «Про  затвердження  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2016 рік (за
основними  напрямками  позашкільної  освіти)»  та  від  14  лютого  2015  року
№ 160/26605 «Про затвердження Положення про Природничу школу учнівської
молоді»  з  24  до  28  жовтня  ц. р.  у  м. Києві Національним  еколого-
натуралістичним  центром  учнівської  молоді  буде  проведено  осінню  сесію  у
Природничій  школі  учнівської  молоді  (Положення  про  Школу  -  на  сайті
http://nenc.gov.ua/doc/polozhenie/min-uyst/nakaz73.pdf ).

До  навчання  запрошуються  учні  9-11  класів  загальноосвітніх  і
професійно-технічних  навчальних  закладів,  вихованці  позашкільних
навчальних закладів.

Для  участі  у  заході  обов’язкова  попередня  реєстрація  слухачів. До  15
жовтня необхідно пройти on-line-реєстрацію за посиланням: https://nenc.gov.ua/?
page_id=6451.  Всім  учасникам  осінньої  сесії  ПШУМ,  на  вказану  ними
електронну пошту, буде направлене запрошення на навчання.

Навчання  у  Школі  здійснюється  в  наукових відділеннях  за  напрямами:
природничий  (біологія,  екологія,  хімія);  аграрний  (агрономія,  садівництво,
лісознавство,  ветеринарія,  бджільництво,  кінологія);  декоративно-прикладний
(народні  ремесла,  флористика  та  фітодизайн  тощо);  наукових  стажувань
(ботаніка, зоологія, біохімія, гідробіологія).

Для  слухачів  Школи  будуть  лекції,  практичні  заняття,  майстер-класи,
консультації  з  питань  підготовки  учнівських  науково-дослідницьких  робіт,
виставки творчих робіт учнів тощо. Наукові  стажування проводитимуться на
базі профільних інститутів Національної академії наук України. Для керівників
груп діятиме Університет екологічних знань.

Заїзд і реєстрація учасників − 24 жовтня з 9.00 до 13.00 год. за адресою:
м. Київ,  вул. Вишгородська,  19,  Національний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді.
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Проїзд від залізничного вокзалу м. Києва: маршрутними таксі № 558 або
№ 181, тролейбусним маршрутом № 33 до зупинки «вул. Мостицька», або метро
до станції «Нивки», далі – автобусом № 32 до зупинки «вул. Мостицька».

Від’їзд – 28 жовтня після 14.00 год.  Керівників груп просимо завчасно
придбати квитки на зворотний шлях. Витрати на відрядження здійснюються за
рахунок  організації,  що  відряджає.  Збереження  життя  та  здоров’я  дітей
забезпечують керівники груп.

Детальна інформація − за тел.: (044) 430-02-60, 430-04-91, за електронною
адресою: komendantov  @nenc.gov.ua; на сайті: www.nenc.gov.ua.
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