
 

 

 
Міністерство освіти і науки України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ 
ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

04074. Київ, Вишгородська, 19 Тел. 430-02-60, 430-43-90    e-mail: nenc@nenc.gov.ua 

 «04» вересня 2018 р. № 246 

 На № __ від _____________ 

Директорам закладів загальної середньої освіти 

 

Директорам закладів позашкільної освіти 

 

Директорам закладів професійно-технічної 

освіти 

 

Про проведення осінньої сесії 2018 року 

у Природничій школі учнівської молоді 

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства від 

04.01.2018 р. № 12, з 22 до 26 жовтня ц.р. у м. Київ Національний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді проведе осінню сесію у Природничій 

школі учнівської молоді (далі Школа). Положення про Школу розміщено на 

сайті www.nenc.gov.ua. 

До навчання у Школі запрошуються учні 9-11 класів закладів загальної 

середньої, професійно-технічної та позашкільної освіти. 

Навчання у Школі здійснюється в наукових відділеннях за напрямами: 

природничий (біологія, екологія, хімія); аграрний (садівництво, лісознавство, 

бджільництво); декоративно-прикладний (народні ремесла, флористика та 

фітодизайн тощо); наукових стажувань (ботаніка, зоологія, біохімія, 

гідробіологія). 

Для слухачів Школи будуть проведені 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. 

Для участі в заході необхідно до 15 жовтня пройти обов’язкову 

реєстрацію слухачів в режимі он-лайн за посиланням: 

https://nenc.gov.ua/?page_id=6451. Учасникам осінньої сесії, на зазначену ними 

електронну адресу, будуть направлені запрошення на навчання.  

Одноразовий оргвнесок для слухача Школи складає 100 грн. за сесію. 

Проживання і харчування в таборі «Юннат» Національного еколого-
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натуралістичного центру. Розрахунок: проживання для учнів – від 150 грн./доба; 

для керівників делегацій – від 200 до 250 грн./доба. Харчування трьохразове — 

90 грн./доба. 

Заїзд і реєстрація учасників − 22 жовтня з 9.00 до 13.00 год. за адресою: 

м. Київ, вул. Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр. 

Проїзд від залізничного вокзалу м. Київ: тролейбусним маршрутом № 33, 

маршрутними таксі № 558 або № 181, або метро до станції «Нивки», далі – 

автобусним маршрутом № 32 до зупинки «вул. Мостицька». 

Від’їзд – 26 жовтня після 14.00 год. Керівників груп просимо завчасно 

придбати квитки на зворотний шлях. 

Збереження життя та здоров’я дітей забезпечують керівники груп. 

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що 

відряджає. 

Детальна інформація − за тел.: (044) 430-02-60, 430-04-91, за електронною 

адресою: komendantov@nenc.gov.ua; на сайті: www.nenc.gov.ua. 

 

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук, 

професор      В. В. Вербицький 
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