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Ректорам (директорам) вищих
педагогічних навчальних закладів освіти
України
Пропозиції щодо проведення
літньої навчальної практики
для студентів
Для підготовки висококваліфікованого вчителя біології та географії, вміння ним
організовувати та проводити літню навчальну польову практику в природних та
лабораторних умовах Національний еколого натуралістичний центр учнівської молоді
Міністерства освіти і науки України (далі - НЕНЦ) доводить до вашого відома, що на
базі НЕНЦ можна проводити заняття із курсів:
ботаніки, зоології, географії, геології, гідробіології, метеорології, інформатики,
основ сільського господарства, музею хліба. Також на базі НЕНЦ є бібліотека та
готель табору «Юннат» на 200 осіб.
Заняття з циклу біолого-географічних дисциплін будуть проводити кандидати
біологічних наук, доценти та практикуючі фахівці з великим стажем роботи (тематика
занять - додається).
Час проведення занять травень – липень 2016 року.
НЕНЦ має можливість надати житло для проживання та забезпечити учасників
практики харчуванням. Кожен профільний вищий навчальний заклад може замовити
відповідну тематику занять за власним бажанням, із вказівкою терміну їх проведення.
Просимо попередньо надсилати заявки на проведення навчально – польових
практик із вказівкою часу та тематики занять для укладання договору щодо співпраці.
Координатор навчальної практики: Жестерьова Валентина Миколаївна (тел. 0
(44) 430-04-91; моб.: 0679176169), електронна адреса: valentina@nenc.gov.ua
Контактна інформація: тел./ф 430-02-60, моб.: 0982062633 (директор
Вербицький Володимир Валентинович), електронна адреса: verbitskiy@nenc.gov.ua;
сайт: www.nenc.gov.ua; адреса НЕНЦ: м. Київ, вул. Вишгородська, 19.

З повагою,
Директор НЕНЦ,
доктор педагогічних наук,
професор

Вербицький В. В.

Додаток до листа НЕНЦ
План
проведення лекцій та лабораторно – практичних занять по літній польовій практиці студентів
вищих навчальних закладів
№ Тема лекції та лабораторно Лекція,
Відділ НЕНЦ
Хто проводить
Дата
практичного заняття
ЛПЗ
проведення
1
Зовнішнє та внутрішнє
Л
Лабораторія
Зав.
озеленіння навчальних
квітникарства
лабораторією
закладів, як важливий
Штурмак Л.І.
аспект виховання молоді.
2
Підбір рослин для
П
внутрішнього озеленіння
приміщень, пришкільних
дослідних ділянок.
3
Флористика та фітодизайн Л
– складова частина
формування розвиненої
особистості та естетичне
виховання учнів.
4
Техніка створення
П
композицій та букетів.
5
Фітокомпозиції. Принцип
П
підбору рослин при
створенні фітокомпозиції.
6
Дослідницька робота в
Л
закритому грунті –
перспективний напрямок
роботи з квітництва.
7
Закладання дослідів з
П
кімнатними рослинами в
теплиці.
8
Закладання дослідів із
П
Відділ аграрних Зав.відділом
рослинництва на
досліджень та
Пінчук М.О.
закритому і відкритому
рослинництва
грунті
9
Значення води на землі.
Л
Лабораторія
Зав. лабораторії
Прісноводні водойми
зоології і
Жестерьова В.М.
землі: їх типи та значення
гідробіології
в житті людей та
тваринного світу
10 Вищі водні рослини.
Л
Походження значення
рослин у водній
екосистемі.
11 Риби. Їх видове
Л
різноманіття.
Пристосування окремих
видів риб до умов життя.
12 Акваріум – як штучна
Л
водна екосистема.
Принципи підбору
гідробіонтів для створення
декоративних акваріумів.
13 Використання гідро
Л
біонтів у дослідницькій та
науковій роботі .

14

15
16
17
18
19
20
21

22

23
24

25

26

27
28

Фауна птахів і ссавців, їх
біологічні особливості в
різних географічних зонах
України.
Сезонні явища в житті
птахів і ссавців.
Гніздова орнітофауна
парків м. Києва.
Охорона і приваблювання
корисних видів птахів.
Гніздівель і годівниць для
птахів.
Організація куточка живої
природи в позашкільному
навчальному закладі.
Знайомство з куточком
живої природи НЕНЦ.
Учнівські лісництва, одна
з нетрадиційних форм
роботи учнівських
об’єднань в сучасних
умовах поєднання
екологічного і трудового
виховання учнів у
позашкільній еколого –
натуралістичній роботі.
Використання
різноманітних видів і форм
рослин у ландшафтному
дизайні та парковій
архітектурі
дендрологічного парку
«Юннатівський»
Вирощування дібров у
Українському Поліссі:
лісовідновлення.
Практикум з інноваційних
технологій по
лісорозведенню та
лісовідновленню.
Біорізноманіття та
поширення комах на
території «Юннатівського
парку» НЕНЦ
Шкідливі види
ентомофауни плодового
саду. (збір – виготовлення
колекцій, роздаткового
матеріалу, типи
пошкоджень дерев).
Біорізноманіття шкідливих
та корисних комах зеленої
зони м. Києва.
Корисні та шкідливі види
комах зеленої зони м.
Києва.
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Л

Л
П

Л

П

Л
П

Лабораторія
дендрології

Зав. лабораторії
Федорчук М.І.

29
30
31
32

33

34
35
36
37
38
39

Біорізноманіття
безхребетних лісопаркової
зони м. Києва.
Біорізноманіття та
систематика комах
околиць м. Києва.
Систематика та
визначення комах зібраних
в околицях м. Києва.
Плодовий розсадник.
Вегетативне розмноження
плодових культур.

Л

Практичні роботи по
щепленню та живцюванню
плодових дерев та
ягідників
Обрізка та формування
крони плодових дерев
Практичні роботи у
плодовому саду та
ягіднику
Шкідники та хвороби
плодових дерев. Заходи та
засоби боротьби з ними.
Помологія – наука про
сорти плодових культур.
Опис сортів, дегустація,
оцінка сортів.
Виноградарство –
агротехніка використання,
сорти винограду

П

Л
П
Л

Л
П
Л
Л
П
Л

Науководослідна
лабораторія
садівництва

Зав лабораторії
Мазур П.О.

