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Директорам закладів позашкільної освіти 
Директорам закладів загальної середньої 

освіти 

Директорам закладів професійно-технічної 

освіти 
 

Про проведення осінньої сесії 

Природничої школи учнівської молоді 

у 2022/2023 навчальному році і 

«Позашкільний освітній Хаб для  

дітей переселенців та студентської молоді» 

 

На виконання Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів 

з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік, затвердженого наказом Міністерством 

освіти і науки України від 15.12.2021 р. № 1379 та відповідно наказу Міністерства 

освіти і науки України від 14 лютого 2015 року № 160/26605 «Про затвердження 

Положення про Природничу школу учнівської молоді», з 01 до 04 листопада ц. р. 

у м. Києві Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді 

спільно з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка буде 

проведено осінню сесію Природничої школи учнівської молоді (далі – ПШУМ, 

Школа).

Навчання у Школі здійснюється в наукових відділеннях за напрямами: 

природничий (біологія, хімія); декоративно-прикладний (народні ремесла, 

флористика та фітодизайн).

На І курс Школи запрошуються учні 9-10 класів закладів загальної 

середньої і професійно-технічної освіти, вихованці закладів позашкільної освіти. 

На ІІ курс – учнівська молодь, яка навчалася в ПШУМ впродовж 2021/2022 н. р. і 

була переведена на другий рік навчання наказом по НЕНЦ № 25-о від 

27.04.2022 р. Про підсумки віртуального проведення весняної сесії Природничої 

школи учнівської молоді у 2021/2022 навчальному році. Запрошуємо до участі в 

режимі онлайн дітей переселенців, які наразі перебувають за межами 

України.

Форма проведення осінньої сесії Школи – дистанційна або очна. У форматі 

проведення заходу можливі зміни, про що буде повідомлено організаторами 

додатково.

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/2022-04-25-o_1.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/2022-04-25-o_1.pdf


Здобувачам освіти для підтвердження своєї участі необхідно обов’язково до 

01 листопада 2022 року пройти online-реєстрацію за посиланням: форма 

реєстрації. Одноразовий організаційний внесок для слухача Школи складає 200 

грн. за сесію очного формату. 

Упродовж осінньої сесії будуть проведені лекції, практичні заняття, 

майстер-класи, консультації з питань підготовки учнівських науково-

дослідницьких робіт, виставки творчих робіт учнів тощо. 

Заїзд і реєстрація учасників − 01 листопада з 09.00 до 13.00. 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 – 04 листопада після 14.00. 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. 

Наказ по НЕНЦ щодо підсумків проведення осінньої сесії, зарахування 

слухачів І та ІІ курсу навчання буде оприлюднений на сайті https://nenc.gov.ua. 

Координатор: Комендантов Володимир. Детальна інформація за 

телефонами: 066-6413260, 067-4599528; e-mail: komendantov@nenc.gov.ua, 

biology@nenc.gov.ua. 

 

 
 

 

Директор                                                        Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebSlbyifF0v3JaW3z8X2rqln4VPcuivmVCeBupp4wzDiI1Wg/viewform
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