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Про проведення осінньої 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 №535/0/212-15 та 
зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у 
Дніпропетровській області 26 серпня 2015 року за № 26/1877, з метою пошуку, 
підтримки і стимулювання інтелектуально обдарованих дітей та молоді, 
самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві  
26-28 жовтня 2021 року комунальним закладом освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі - КЗО “ОЕНЦДУМ”) 
буде проведено (дистанційно) осінню сесію 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 здійснюватиметься у секціях: екології, біології, хімії, 
флористики та зеленої архітектури, сучасних біотехнологій, аграрних наук, 
ветеринарії і зоотехнії, психології . 

У рамках роботи Школи буде відбуватися системне повторення матеріалу 
програмного курсу біології, хімії, що надасть можливість учням ретельно 
підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання та вступу до закладів 
вищої освіти (дидактичні матеріали та контрольні завдання будуть розміщені на 
сайті КЗО “ОЕНЦДУМ” – http://dneprunnat.dp.ua). 

План проведення лекцій додається.  
Освітній процес у Школі під час осінньої сесії відбуватиметься 

дистанційно,за окремим розкладом роботи кожної секції Школи.  

Керівникам закладів освіти  
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Посилання для прослуховування лекцій будуть розміщуватись за добу 
на сайті КЗО “ОЕНЦДУМ” за посиланням http://dneprunnat.dp.ua (у розділі 
“Документи”, рубрика “Робота з обдарованою молоддю”). 

Необхідне обладнання та програмне забезпечення: комп’ютер, планшет 
або смартфон, ввімкнені колонки або навушники, встановлена програма ZOOM 
(https://zoom.us). Додатково рекомендовано активувати веб-камеру або 
мікрофон. 

На 2021- 2022 навчальний рік під час проведення сесії передбачена 
одноразова оплата організаційного внеску в розмірі 50,00 грн. на розвиток 
обласної Природничої школи учнівської молоді, 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”. 
Організаційний внесок на розвиток обласної Природничої школи 
від _____________________________________(ПІБ) учня; 
р/р UA 628201720314261005302046900  
ЕДРПОУ 02139966 
МФО 820172  
в ДКСУ м. Київ 

 
Квитанцію про оплату представити до КЗО “Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді ” під час проведення 
сесії на e-mail: dneprunnat@ ukr. net. 
 

Тел. для довідок – (056) 720-90-61; контактні особи:  
Кондратьєва Тетяна Василівна, методист з наукової роботи  

КЗО “ОЕНЦДУМ” (097-53-53-003),  
Григор’єв Денис Валентинович, завідувач відділу біології та екології 

(097-41-70-079). 
 
 
 
Директор комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді”      Юрій ПЕДАН 
 
 
 
 
 
 
Вик. Майборода І.О.(056) 720-90-61 
 



Додаток до листа  
комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” 
від   13.10.  2021  № 01-15/238 

 
ПЛАН 

проведення осінньої сесії для учнів обласної Природничої школи учнівської молоді 
 

Дата Назва секції Назва лекції Доповідач Час 
проведення 

26.10 “Агрономія, 
ветеринарія та 

зоотехнія” 

“Професія ветлікаря. 
Різноманітність сфер діяльності 
лікаря ветеринарної медицини” 
 

Викладач ЗАЖАРСЬКИЙ Володимир Володимирович, заступник 
декана факультету ветеринарної медицини Дніпровського державного 
аграрно-економічного університету 

1100-1220 

“Найприбутковiші нішеві 
культури України. Перспективи 
вирощування. Лаванда. 
Календула. Ехінацея” 

Викладач КОТЧЕНКО Марина Валентинівна, доцент кафедри 
рослинництва Дніпровського державного аграрно-економічного 
університету 

1220-1300 

“Технологія виробництва та 
аналіз якості продукції 
тваринництва. Аналіз якості меду 
бджолиного” 

Викладач ПОХИЛ Олена Миколаївна, доцент кафедри технології 
переробки продуктів тваринництва Дніпровського державного 
аграрно-економічного університету 

1300-1500 

“Сучасні 
біотехнології” 

“Основні напрямки розвитку 
сучасної біотехнології в світі та в 
Україні” 

Викладач МІТІНА Наталія Борисівна, завідувачка кафедрою охорони 
праці та безпеки життєдіяльності державного вищого навчального 
закладу “Український державний хіміко-технологічний університет” 

1000-1040 

“Класифікація біотехнологічних 
виробництв” 

Викладач МІТІНА Наталія Борисівна, завідувачка кафедрою охорони 
праці та безпеки життєдіяльності державного вищого навчального 
закладу “Український державний хіміко-технологічний університет” 

1045-1125 

Біотрансформація промислових 
та сільськогосподарських 
відходів”. 

Викладач ГАРМАШ Світлана Миколаївна, доцент кафедри охорони 
праці та безпеки життєдіяльності державного вищого навчального 
закладу “Український державний хіміко-технологічний університет” 

1135-1215 

 

“Перспективи отримання 
альтернативних джерел енергії з 
органічних відходів підприємств 
України” 

Викладач ГАРМАШ Світлана Миколаївна, доцент кафедри охорони 
праці та безпеки життєдіяльності державного вищого навчального 
закладу “Український державний хіміко-технологічний університет” 

1220-1300 
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“Психологія” “Емоційна сфера людини” 
 

Викладач ХАМІНІЧ Олена Миколаївна, керівник гуртка комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” 

1000-1040 

Практичніе зняття “Емоційний 
інтелект” 

Викладач ХАМІНІЧ Олена Миколаївна, керівник гуртка комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” 

1045-1125 

27.10 “Екологія” “Екологія як наука. Розділи 
екології. Факторіальна екологія” 

Викладач БАРАНОВСЬКИЙ Борис Олександрович, кандидат 
біологічних наук, науковий співробітник державного закладу вищої 
освіти “Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара” 

1000-1040 

“Фітоциноз в екосистемі. 
Проблеми збереження 
біорізноманіття” 

Викладач НІКОЛАЄВА Валерія Владиславівна, аспірантка НДІ 
біології державного закладу вищої освіти “Дніпровський національний 
університет імені Олеся Гончара” 

1045-1125 

28.10 “Хімія” “Закон і система елементів  
Д.І. Меделєєва - один з 
найважливіших законів природи 
та методична основа вивчення 
хімії” 

Викладач ХМЕЛОВСЬКА Світлана Олександрівна, кандидат хімічних 
наук, доцент, керівник гуртка комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 

1000-1145 

“Розрахунки за законом об’ємних 
відношень газів. Алгоритм для 
розв’язування задач на ходові 
суміші” 

Викладач СИДОРОВА Лариса Петрівна, доцент кафедри аналітичної 
хімії державного закладу вищої освіти “Дніпровський національний 
університет імені Олеся Гончара” 

1200-1300 

“Флористика та 
зелена 

архітектура” 

“Біорізноманіття дендрофлори 
хвойних рослин в ландшафтному 
дизайні” 

Викладач ЗАЙЦЕВА Ірина Олексіївна, професор кафедри фізіології 
рослин та інтродукції державного закладу вищої освіти “Дніпровський 
національний університет імені Олеся Гончара” 

1200-1300 

“Експозиція “Японський сад” як 
елемент оформлення 
пришкільної території” 

Викладач ЗАЙЦЕВА Ірина Олексіївна, професор кафедри фізіології 
рослин та інтродукції державного закладу вищої освіти “Дніпровський 
національний університет імені Олеся Гончара” 

1300-1400 

“Біологія” “Порівняльна характеристика 
типу Хордові: нижчі Хордові і 
Риби” 

КОЛОМБАР Тетяна Михайлівна, кандидат біологічних наук, доцент 
кафедри зоології та екології державного закладу вищої освіти 
“Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара” 

1100-1140 

“Фізіологія видільної системи. 
Органи виділення людини” 

Викладач ХОМЕНКО Олена Миколаївна, доцент кафедри біохімії та 
фізіології державного закладу вищої освіти “Дніпровський 
національний університет імені Олеся Гончара” 

1200-1300 

 

Директор комунального закладу освіти            Юрій ПЕДАН 
“Обласний еколого-натуралістичний центр  
дітей та учнівської молоді” 


