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Про проведення осінньої  
установчої сесії для учнів  
обласної Природничої  школи 
 

Відповідно до Положення про обласну Природничу школу учнівської молоді, 
затвердженого наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 14 
серпня 2015 року за №535/0/212-15 та зареєстрованого в Головному територіальному 
управлінні юстиції у Дніпропетровській області 26 серпня 2015 року за № 26/1877, 
наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 15 січня 2019 року 
№25/0/212-19 “Про затвердження Плану обласних та участі у всеукраїнських, 
міжнародних організаційно-масових заходах для дітей та учнівської молоді на 2019 
рік (за основними напрямками позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів 
(обласних та всеукраїнських) для педагогічних працівників закладів позашкільної 
освіти на 2019 рік”, з метою пошуку, підтримки і стимулювання інтелектуально 
обдарованих дітей та молоді, самореалізації творчої особистості в сучасному 
суспільстві 29-30 жовтня 2019 року комунальним закладом освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі - КЗО “ОЕНЦДУМ”) 
проводиться осіння установча сесія для учнів обласної Природничої школи (далі - 
Школа). До навчання у Школі запрошуються учні 9-11 класів, вихованці та студенти 
закладів загальної середньої, професійно – технічної та  позашкільної освіти. 

Навчання здійснюється у секціях: екології, біології, хімії, флористики та 
зеленої архітектури, сучасних біотехнологій, аграрних наук, ветеринарії і 
зоотехнії, психології, соціології. 

Під час сесії для учнів будуть проведені: 
− лекції, практичні заняття, майстер-класи відповідно до профілю; 
− індивідуальні консультації з науковими керівниками щодо проведення та 

оформлення наукових досліджень; 
− тренінгові заняття по психології. 

У рамках роботи Школи буде відбуватися системне повторення курсу біології, 
хімії, що надасть можливість учням ретельно підготуватися до зовнішнього 
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незалежного оцінювання та вступу до закладів вищої освіти (дидактичні матеріали 
будуть надані на електронних носіях). 

Проведення осінньої сесії для учнів Школи відбудеться за наступним графіком: 
29 жовтня 2019 року – секція психології та соціології (КЗО “ОЕНЦДУМ”,  

м. Дніпро, вул. Мандриківська, 80, екологічна вітальня). Початок занять о 1000. 
29 жовтня 2019 року – секція агрономії, ветеринарії та зоотехнії 

(Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро,  
вул. С. Єфремова, 25 (бувш. вул. Ворошилова), 1-й поверх, ауд. 127). Початок занять 
о 0930. 

29 жовтня 2019 року – секція сучасних біотехнологій (Український 
державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 
40, механічний корпус, 7 поверх, аудиторія 713). Початок занять  
о 1000. 

29 жовтня. 2019 року - секція хімії (Дніпровський національний університет 
ім. Олеся Гончара, м. Дніпро, вул. Козакова, 22, 16-ий корпус,  
2-й  поверх, ауд. 207). Початок занять о 0930. 

30 жовтня 2019 року – секція біології і екології (Дніпровський національний 
університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпро, вул. Козакова, 24,  
17-ий корпус, 7-ий поверх, аудиторія 711). Початок занять о 0930. 

30 жовтня 2019 року – секція флористики та зеленої архітектури 
(КЗО “ОЕНЦДУМ”, м. Дніпро, вул. Мандриківська, 80 , екологічна вітальня). 

Початок занять о 1000. 
Для участі в роботі осінньої сесії Вам необхідно відрядити слухачів Школи 1 і 2 

курсу навчання та керівника групи, відповідального за життя та здоров’я учнів в 
дорозі та під час проведення сесії. Керівнику групи мати з собою наказ органу 
управління освітою про участь у сесії та список учнів. Витрати на відрядження 
провести за рахунок місцевого бюджету, або інших коштів, не заборонених чинним 
законодавством України. 

Під час проведення сесії на розвиток обласної Природничої школи передбачена 
оплата оргвнеску в розмірі 50,00 грн., який необхідно перевести на рахунок 
(особисто звертаємо Вашу увагу на правильність і однозначність в заповнюванні 
призначеного платежу): 

Одержувач: КЗО “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді ”. 

Оргвнесок на розвиток обласної Природничої школи 
від _____________________________________(ПІБ) учня; 
 р/р 31557301246900 
           ЕДРПОУ 02139966 
 МФО 820172 
 в ДКСУ м. Київ    
Квитанцію про оплату надати до КЗО “ОЕНЦДУМ ” під час проведення сесії. 
 Довідкова інформація за тел. (056) 720 90 61; (097) 53 53 003- Кондратьєва 
Тетяна Василівна, методист з наукової роботи КЗО “ОЕНЦДУМ”. 
 
Директор комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді”      Ю.Ф. ПЕДАН 
 
Кондратьєва Т.В. (056)720-90-61 


