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   18.01.  2021  № 01-15/13 
 
 
Про внесення змін у проведення 
зимової сесії для учнів обласної  
Природничої школи учнівської молоді 

 
В зв’язку з введенням карантину і проведенням освітнього процесу в 

закладах загальної середньої, професійно-технічної освіти в дистанційному 
режимі керівництво комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) 
вносить зміни до листа № 01-15/04 від 05.01.2021 “Про проведення зимової 
сесії для учнів обласної Природничої школи”. 

Під час проведення зимової сесії, яка відбудеться в дистанційному 
форматі 20- 21, 25 січня 2021 року, час проведення занять для учнів обласної 
Природничої школи змінено з 1100 на 1400 і пізніше. 

План проведення занять по кожній секції з посиланням для 
прослуховування лекцій будуть розміщенні за добу на сайті КЗО 
“ОЕНЦДУМ” http://dneprunnat.dp.ua (у розділі “Документи”, рубрика “Робота з 
обдарованою молоддю”). 

Тел. для довідок – (056) 720-90-61 (методичний кабінет); контактні особи: 
Кондратьєва Тетяна Василівна, методист з наукової роботи КЗО “ОЕНЦДУМ” 
(097-53-53-003), Григор’єв Денис Валентинович, завідувач відділу біології та 
екології (097-417-00-79). 
 
 
 
Директор          Ю.Ф. ПЕДАН 
 
 
 
 
 
 
Кондратьєва Т.В. (056)720-90-61 

Керівникам закладів освіти 

 



Додаток до листа  
комунального закладу освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” 

від  18.01.  2021   № 01-15/13 
 

План 
проведення зимової сесії для учнів  

обласної Природничої школи учнівської молоді 
 
Секція “Сучасні біотехнології” 
20.01.2021 з 1400 до 1600 - лекції: “Альтернативні джерела 
енергії. Біотрансформація органічних відходів з метою отримання біогазу, 
біоетанолу та біодизелю”. 
Викладач Гармаш С.М., доцент кафедри охорони праці та БЖД ДВНЗ 
“УДХТУ”. 
 

“Біокомпостування та його перспективи. Вермикультивування  як метод 
компостування та його використання у сільському господарстві та 
промисловості”. 
Викладач Малиновська Н.В., старший викладач кафедри охорони праці та БЖД 
ДВНЗ “УДХТУ” 
Підключитися до конференції Zoom 
https://zoom.us/j/2998567461?pwd=elg4YjRKYnptaTdkVHRXNmtjNkc5dz09 
Ідентифікатор - 2998567461  
Код доступу – 5Сk41j 
 
Секція “Психологія” 
20.01.2021 з 1400 до 1600 - лекційно-тренінгове заняття “Емоційний інтелект як 
соціально - значуща властивість особистості”. 
Викладач Лазаренко В. І., доцент кафедри соціальної психології та психології 
управління ДНУ ім. О.Гончара 
Підключитися  до конференції Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/2439166255?pwd=Qzh3VUFLQVRzbXJCd0R5UGZJ
U0Uzdz09 
Ідентифікатор - 2439166255  
Код доступу- 281357 
 
Секція “Хімія” 
21.01.2021 з 1400 до 1600 - лекції: “Типи хімічних реакцій, їх класифікація.” 
Розрахункові задачі: “Обчислення за термохімічними рівняннями реакцій. 
Обчислення середньої швидкості реакцій і зворотних реакцій”. 
Викладач Хмеловська С.О., кандидат хімічних наук, доцент, керівник гуртка 
КЗО “ОЕНЦДУМ”. 
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Підключитися  до конференції Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/2439166255?pwd=Qzh3VUFLQVRzbXJCd0R5UGZJ
U0Uzdz09  
Ідентифікатор - 2439166255  
Код доступу - 281357 
 
Секція “Агрономія, ветеринарія та зоотехнія” 
21.01.2021 з 1500 до 1700 - лекції: “Розрахунок норми висіву основних 
сільськогосподарських культур” 
Викладач Котченко М.В., доцент кафедри рослинництва ДДАЕУ 
Підключиться до конференції Zoom 
https://zoom.us/j/94001058564?pwd=RHRPMUVHSk16RkdVVWdVdW8xMjU
yZz09 
Ідентифікатор  940 0105 8564 
Код доступу: UW2NrY 
 

“Визначення посівних якостей насіння за міжнародними стандартами” 
Викладач Котченко М.В., доцент кафедри рослинництва ДДАЕУ 
Підключиться до конференції Zoom 
https://zoom.us/j/9099504503?pwd=QUM2RDRwOWp3RnFlUjJlZ2xET2N2QT
09 
Ідентифікатор- : 909 950 4503 
Код доступу: Wh6RKY 
 
Cекція “Агрономія, ветеринарія та зоотехнія” 
25.01.2021 з 1400 до 1600- лекції: “Основні проблеми етології. Принципи 
спілкування з тваринами та птахами”. 
“Заходи безпеки при роботі з тваринами. Проблема безпритульних тварин”. 
Викладач Зажарський В.В., заступник декана факультету ветеринарної 
медицини ДДАЕУ 
Підключиться  до конференції Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/75488923687?pwd=cHF0TUlpQkZFSDVobGExUmxi
UjZMZz09 
Ідентифікатор- 754 8892 3687 
Код доступу: 9zpKGq 
 
Секція “Флористика та зелена архітектура” 
21.01.2021  з 1400 до 1600 -- лекції: “Підбір асортименту рослин та проектування 
регулярних квітників”. Викладач Зайцева І.О., професор кафедри фізіології 
рослин та інтродукції ДНУ ім. О.Гончара 
Підключиться  до конференції Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/73524203188?pwd=UU0xM3JvRXNncVdRSmtxNjVl
UlBiUT09 
Ідентифікатор : 735 2420 3188 
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Код доступу: 0ERNSa 
“Сад безперервного цвітіння – як елемент ландшафтної композиції.” 
Викладач Зайцева І.О., професор кафедри фізіології рослин та інтродукції ДНУ 
ім. О.Гончара 
Підключиться  до конференції Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/71591897699?pwd=V0llVWVOczk5ajdSUG9Hd053S
ndUdz09  
Ідентифікатор -71591897699 
 Код доступу: wt0ZVJ 
 
 Секція “Біологія” 
21.01.2021 з 1500 до 1700 - лекції: “Сенсорні системи людини”. “Загальна 
характеристика та їх значення в житті людини”. 
Викладач Хоменко О.М., доцент кафедри біохімії та фізіології ДНУ  
ім. О.Гончара 
Підключиться  до конференції Zoom 
https://us05web.zoom.us/j/3689283306?pwd=WHk2d3hwS1IVTkx5S1FocE1rT2
hJZz09 
Ідентифікатор - 3689283306 
Код доступу - 5r7TSW 
  
Секція “Екологія”                    
21.01. 2021  з 1400 до 1600 -  лекції: “Основи гідроекології”. “Види вселенці”. 
Викладач Маренков Олег Миколайович, кандидат біологічних наук, завідувач 
кафедрою загальної біології та водних біоресурсів ДНУ ім. О. Гончара 
Підключиться  до конференції Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/79653930185?pwd=QURFb0dMaWFaNVM0N1lGd
Wp3bW5OQT09  
Ідентифікатор - 796 5393 0185 
Код доступу: Hydroeco 

 
 

Методист з наукової роботи        Т.В. Кондратьєва 
КЗО “ОЕНЦДУМ” 


