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Начальникам  районних  в  м.  Києві
управлінь освіти,

вчителям  загальноосвітніх
навчальних закладів м. Києва

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

З метою створення умов для розвитку доступної та якісної системи столичної
освіти  відповідно  до  вимог  суспільства,  що  динамічно  розвивається,  запитів
особистості  та  потреб  держави  з  найповнішим  використанням  можливостей
мегаполісу, запрошуємо вчителів  та  учнів  загальноосвітніх  навчальних  закладів  м.
Києва для проходження навчальної практики з біології на базі Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської  молоді  Міністерства освіти і  науки України на
безкоштовній основі.

Матеріально-технічна  база  НЕНЦ  дозволяє  використовувати  різні  форми
навчальної практики за такими напрямами як :

-  основи  сільського  господарства  (овочівництво,  садівництво,  квітникарство,
тваринництво, бджільництво );

-  ботанічний  з  охопленням  таких  підрозділів  як  фізіологія  рослин,
мікробіологія,  генетика  з  основами  селекції  на  базі  колекційного  та  селекційно-
генетичного відділків;

-  зоологічний  на  основі  лабораторії  зоології  і  гідробіології(куточку  живого
природи, ентомології, орнітології та аквакомплексу);

-  ґрунтознавчий  з  основами  землеробства  на  базі  навчально-дослідних
земельних ділянок, теплиці;

-  синоптичний  з  основами  метеорології  і  мікрокліматології,  навчально-
тренінгові заняття за яким проводяться безпосередньо у лабораторії спостереження за
навколишнім  середовищем  і  на  метеорологічному  майданчику  (  16  на  18  метрів,
площа 288 кв.м ), обладнаному необхідними для спостережень приладами;

- екологічний на території ділянки радіопротекторної дії (площа 220 кв.м);
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- дендрологічний на території парку «Юннатівський», де є розсадник рослин-
ендеміків і аборигенів;

- методичний з методики позакласної і позашкільної роботи на базі всіх відділів
та  зимового саду, теплиці,  навчально-дослідної  земельної  ділянки,  дендропарку та
ферми.

   Програма практики передбачає поглиблення та узагальнення знань з циклу
біологічних дисциплін шкільного курсу, забезпечує реалізацію процесу формування
екологічно-усвідомленого  мислення  учнівської  молоді  через  практичний  досвід
спілкування  з  природними  об`єктами,  набуття  практичних  вмінь  по  догляду  за
рослинами  та  тваринами.  Створений  Науково-навчальний  парк  «Практикум
учнівської та студентської молоді» є  інноваційним освітнім середовищем центру,
потужна  науково-методична  база  якого,  надає  широкі  можливості  залучення
талановитої  молоді  столичних  шкіл  до  успішної  науково-дослідної  діяльності  за
індивідуальними програмами в рамках концепції безперервної освіти: учень-студент-
науковець.

Програма  практики  розроблена  з  урахуванням  шкільної  програми,  вікових
особливостей  учнів  та  педагогічних  запитів  учителів  природничих  дисциплін.  За
додатковими  угодами  з  адміністрацією  шкіл  НЕНЦ  готовий  надати  додаткові
можливості організації  Трудових змін старшокласників на базі табору «Юннат» з
розробленою  системою  фінансового  заохочення  учнів  за  їхню  суспільно-корисну
працю.

Заявки на проходження практики просимо надіслати до 15 травня 2016 року на
електронну адресу: nenc  @  nenc  .  gov  .  ua valentina@nenc.gov.ua

 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,  430-00-64;  сайт:  www.nenc.gov.ua;
адреса НЕНЦ: м. Київ, вул. Вишгородська, 19.

З повагою,
Директор НЕНЦ,
доктор педагогічних наук,
професор Вербицький В. В.
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