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Директорам закладів позашкільної освіти 
Директорам закладів загальної середньої 

освіти 
 

Про проведення весняної сесії 

Природничої школи учнівської молоді 

у 2021/2022 навчальному році 

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 15.12.2021 р. № 1379, Національний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді спільно з Київським національним 

університетом імені Тараса Шевченка з 21 по 25 березня 2022 року проведуть 

весняну сесію Природничої школи учнівської молоді (далі — Школа) очно. 

До участі у весняній сесії запрошуються слухачі І та ІІ курсів згідно 

облікового складу Школи, зазначеного у наказі НЕНЦ № 81 від 12. 11. 2021 р. 

«Про підсумки дистанційного проведення осінньої сесії у режимі онлайн 

Природничої школи учнівської молоді 2021 року». 

Для підтвердження участі слухачам облікового складу Школи необхідно 

до 15 березня пройти обов’язкову реєстрацію за посиланням форма для 

реєстрації. 

За підсумками повного дворічного циклу навчання в Школі, випускникам 

будуть вручені Свідоцтва про позашкільну освіту, а слухачів І курсу буде 

переведено на ІІ рік навчання. Відповідний наказ буде розміщено на сайті 

https://nenc.gov.ua в рубриці «Природнича школа» лівої бічної колонки 

(сайдбарі). Також розміщуватимуться інформаційні матеріали на допомогу 

слухачам Школи. 

Заїзд учасників – 21 березня за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 19; 

Національний еколого-натуралістичний1 центр. Проїзд від залізничного 

вокзалу маршрутними таксобусами № 181, 588 або тролейбусним маршрутом 

№ 33. 
Від’їзд – 25 березня після 14.00 год. 

Витрати на проїзд, проживання, харчування учнів та супроводжуючих 

осіб під час проведення заходу здійснюється за рахунок закладу, що відряджає. 

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


Збереження життя та здоров’я учнів забезпечують супроводжуючі особи. 
Захід буде проведено з дотриманням протиепідемічних норм. У разі 

ймовірного ускладнення епідеміологічної ситуації, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2 на території м. Київ, у форматі проведення заходу можливі зміни, 
про що буде повідомлено додатково. 

Додаткова інформація: координатор Комендантов Володимир Федорович, 

м.т.: 067-4599528, 063-9595572. Email: biology@nenc.gov.ua. 
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