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Директорам обласних, районних і 
міських еколого-натуралістичних 
центрів учнівської молоді, станцій 
юних натуралістів

Директорам загальноосвітніх 
навчальних закладів

Про  особливості  проведення
осінньої  сесії  2017  року  у
Природничій школі учнівської
молоді

З 23 до 27 жовтня ц. р. у м. Києві Національним еколого-натуралістичним
центром учнівської молоді Міністерства освіти і науки України буде проведено
осінню сесію у Природничій школі учнівської молоді (надалі – Школі).

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

Навчання  у  Школі  буде  організовано  для  І  і  ІІ  курсів  у  наукових
відділеннях  за  напрямами:  природничий  (хімії,  біології);  декоративно-
прикладний  (народні  ремесла,  флористика  та  фітодизайн),  аграрний
(бджільництво, тощо). 

З  2017/2018  навчального  року  впроваджується  обов’язкова  попередня
реєстрація  слухачів  Школи  за  посиланням:  https://nenc.gov.ua/?page_id=6451.
Причина:  потреба  у  визначенні  ще до початку навчально-виховного процесу
кількісного складу  слухачів  за  напрямами,  прогнозування  діяльності  Школи.
Всім учасникам осінньої сесії Школи, на вказану ними електронну пошту, буде
направлене запрошення на навчання.  Прохання до наставників  зареєструвати
учасників навчального процесу.

Одноразовий оргвнесок  для  слухача  Школи складає  100 грн.  за  сесію.
Проживання  і  харчування  в  таборі  «Юннат»  Національного  еколого-
натуралістичного центру. Розрахунок: проживання для учнів – від 150 грн./доба;
для керівників делегацій – від 200 до 250 грн./доба. Харчування трьохразове —
80 грн./доба.
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Заїзд  учасників  −  23  жовтня  з  09.00  до  13.00  за  адресою:  м. Київ,
вул. Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської
молоді.

Проїзд від залізничного вокзалу м. Києва: маршрутними таксі № 558 або
№ 181, тролейбусним маршрутом № 33 до зупинки «вул. Мостицька».

Від’їзд  –  27  жовтня  після  14.00.  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.
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