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№ 169/1
Директорам закладів позашкільної освіти
Директорам закладів загальної середньої освіти
Директорам закладів професійно-технічної освіти

Про дистанційне проведення осінньої сесії
у Природничій школі учнівської молоді
у 2020/2021 навчальному році
На виконання Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та
учнівською молоддю на 2020 рік (за основними напрямами позашкільної освіти) та відповідно наказу
Міністерства освіти і науки України від 14 лютого 2015 року № 160/26605 «Про затвердження
Положення про Природничу школу учнівської молоді» з 26 до 30 жовтня ц. р. у м. Києві
Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді буде проведено осінню сесію у
Природничій школі учнівської молоді (далі – ПШУМ, Школа).
Освітній процес в ПШУМ відбуватиметься дистанційно шляхом опосередкованої взаємодії із
слухачами Школи, за окремим розкладом наукових відділень ПШУМ.
На І курс запрошуються учні 9-11 класів закладів загальної середньої і професійно-технічної
освіти, вихованці закладів позашкільної освіти. На ІІ курс – учнівська молодь, яка навчалися в
ПШУМ упродовж 2019/2020 н.р. і була переведена та зарахована слухачами другого року навчання
наказом НЕНЦ № 44-o від 15.05.2020 р. Про підсумки дистанційного проведення весняної сесії
Природничої школи учнівської молоді у 2019/2020 навчальному році.
Для участі у заході необхідно обов’язково до 15 жовтня пройти on-line-реєстрацію за
посиланням: форма для реєстрації. 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,
хімія); декоративно-прикладний (народні ремесла, флористика та фітодизайн).
Для слухачів Школи будуть проведені лекції, практичні заняття, майстер-класи, консультації з
питань підготовки учнівських науково-дослідницьких робіт, виставки творчих робіт учнів тощо.
Доступ до матеріалів занять буде відкритий о 09:00 26 жовтня 2020 року, доступ до завдань і
перевірочних робіт буде відкритий у обмежений час відповідно до розкладу.
Тримати зворотній зв’язок зі слухачами Школи викладачі будуть через електронну пошту та
інші дистанційні технології.
За підсумками осінньої сесії буде виданий відповідний наказ щодо зарахування слухачами І
курсу та продовження навчання для ІІ курсу, який буде розміщено на сайті https://nenc.gov.ua.
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