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Директорам закладів позашкільної освіти 

Директорам закладів загальної середньої освіти 

Директорам закладів професійно-технічної освіти 

 

Про зміни строків проведення осінньої сесії 

у Природничій школі учнівської молоді 

у 2020/2021 навчальному році 

 

Шановні колеги! 

 

Доводимо до Вашого відома, що відповідно листа Міністерства освіти і науки України від 25 

вересня 2020 року № 6/1174-20 «Про проведення осінньої сесії у Природничій школі учнівської 

молоді», змінено строки її проведення. Осіння сесія ПШУМ пройде з 20 до 23 жовтня ц. р. 

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 13 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 20 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. 

Координатор: Адріанов Віктор Леонідович, моб. 066-3759571, email: adrianov@nenc.gov.ua. 
 

 

 

 

 

 

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук,  
професор         В.В. Вербицький 

mailto:nenc@nenc.gov.ua
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/2020-05-44o.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/2020-05-44o.pdf
https://forms.gle/QsVA7tDbCHPJ4kCw6
https://forms.gle/QsVA7tDbCHPJ4kCw6
https://nenc.gov.ua/
mailto:adrianov@nenc.gov.ua

