
МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ:

•	Створення	 умов	 для	 всебічного,	 інте	лек	туаль	ного	 і	 духовного	
розвитку	учнів;

•	залучення	 учнів	 до	 поглибленого	 вивчення	 природничих	 наук	 і	
науково-дослідницької	діяльності;

•	оволодіння	учнями	сучасними	методиками	та	формами	організації	
й	проведення	самостійних	досліджень	у	галузі	природничих	наук;

•	здійснення	професійної	орієнтації	обдарованих	учнів;
•	пропаганда	та	популяризація	наукових	знань.			

ФОРМА НАВЧАННЯ – ОЧНО-ЗАОЧНА:

Школа	 працює	 за	 2-х	 річною	 формою	 навчання.	 Навчання	
проводиться	в	аудиторіях	і	лабораторіях:
•	Дніпропетровського	 національного	 університету	 ім.	 Олеся	

Гончара	(факультети:	біології,	екології	та	медицини,	хімічний,	
психології,	соціології);

•	Дніпропетровського	 державного	 аграрно-економічного	
університету	 (факультети:	 агрономічний,	 зооінженерний,	
ветеринарної	медицини,	механізації	сільського	господарства);

•	Українського	державного	хіміко-технологічного	університету	
(факультети:	 технології	 неорганічних	 речовин,	 технології	
високомолекулярних	сполук,	сучасних	біотехнологій).

Учні	 набувають	 навичок	 лабораторних	 досліджень,	 навчаються	
методів	 оцінки,	 аналізу	 й	 обробки	 інформації;	 отримують	
поглиблені	 знання	 з	 предмета,	 що	 їх	 цікавить.	 Висвітлення	
результатів	 дослідницьких	 робіт	 проходить	 на	 конференціях,	
семінарах,	 на	 обласному	 конкурсі-захисті	 науково-дослідницьких	
робіт	Дніпропетровського	відділення	Малої	академії	наук	України	
та	обласної	Природничої	школи.	

ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ СЕСІЙ ОБЛАСНОЇ ПРИРОДНИЧОЇ 
ШКОЛИ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ: 

	Лекції,	практичні	заняття,	майстер-клас	відповідно	до	профілю;
	Індивідуальні	консультації	з	науковими	керівниками	щодо	

підготовки	науково-дослідницьких	робіт	та	оформлення	
наукових	досліджень;

	Тестові	контрольні	роботи	з	біології	та	хімії	з	метою	виявлення	
рівня	знань	учнів;

	Зустрічі	з	деканами	факультетів,	які	надають	інформацію	про	
навчання	за	обраним	фахом	та	перспективи	працевлаштування	
майбутніх	фахівців.

Під	час	канікул	молодь	бере	участь	у	комплексних	еколого-біоло-
гічних	 експедиціях,	 науково-просвітницьких	 польових	 практиках	
відповідно	до	програми	“Вивчаємо заповідні території України”,	
які	 проводяться	 на	 базі	 біосферного	 заповідника	 “Асканія-Нова”,	
Канівського	 природного	 заповідника,	 Карпатського	 біосферного	
заповідника	і	Дніпровсько-Орільського	природного	заповідника.

Серед	учнів	школи	є	чимало	обдарованих	дітей,	які	беруть	актив-
ну	участь	у	Всеукраїнських	та	Міжнародних	науково-освітніх	про-
грамах	і	проектах	“Україна-Європа-Світ”.

Іменами	 трьох	 переможців	 Міжнародного	 конкурсу	 науково-
технічної	 творчості	 школярів	 “Intel-ISEF”:	 Олександра	 Токарева,	
Віталія	Клокуна	і	Марини	Мешкович,	названі	малі	планети	соняч-
ної	системи.

ОБЛАСНА ПРИРОДНИЧА ШКОЛА УЧНІВСЬКОЇ 
МОЛОДІ ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ:

На	 базі	 комунального	 закладу	 освіти	 „Обласний	 еколого-
натуралістичний	 центр	 дітей	 та	 учнівської	 молоді”	 (далі	
–	 КЗО	 „ОЕНЦДУМ”)	 працює	 обласна	 Природнича	 школа	
учнівської	 молоді	 (далі	 –	 Школа)	 для	 учнів	 9-11	 класів,	 які	
мають	бажання	удосконалити,	поглибити,	систематиязувати	
свої	знання	з	природничих	наук.
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ТВОРЧІ ЗВ’ЯЗКИ

	Всеукраїнський конкурс Intel-Eko-
Україна;

	Всеукраїнський конкурс юних 
раціоналізаторів та винахідників 
еколого-природничого напряму;

	Всеукраїнський конкурс досягнень юних 
зоологів-тваринників;

	Всеукраїнський чемпіонат з 
інформаційних технологій «Екософт»;

	Національний етап Міжнародного 
конкурсу молодіжних проектів 
з енергоефективності «Енергія і 
середовище»;

	Балтійський 
науково-
інженерний 
конкурс;

	Білоруська 
конференція 
учнів;

	Intel – ISEF (США);
	Genius Olimpiad 

(США);
	INESPO 

(Нідерланди);
	I-SWEEEP  (США);

	Обласний конкурс «Обдаровані діти – 
надія України».

	E (X) PLORY 
(Польща);

	IFSES (Мексика).

УЧАСТЬ ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ  
У НАУКОВО-ОСВІТНІХ ПРОГРАМАХ І ПРОЕКТАХ

 ВСЕУКРАЇНСЬКИХ                                   МІЖНАРОДНИХ



ДЕПАРТАМЕНТ	ОСВІТИ	І	НАУКИ		
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ	ОБЛАСНОЇ	ДЕРЖАВНОЇ	АДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ	ЗАКЛАД	ОСВІТИ		
«ОБЛАСНИЙ	ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ	ЦЕНТР		

ДІТЕЙ	ТА	УЧНІВСЬКОЇ	МОЛОДІ»			
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ	ОБЛАСНОЇ	РАДИ
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Адреса: КЗО «Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді»  
Дніпропетровської обласної ради

49094,  м. Дніпро, вул. Мандриківська, 80 
тел. (056) 722 21 42 

e-mail: dneprunnat@ukr.net

www.dneprunnat.dp.ua

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ:
•	учні	9-10-х	класів,	які	на	відмінно	закінчили	І	курс	навчання	

та	 показали	 високий	 рівень	 знань,	 направляються	 для	
навчання	до	Всеукраїнської	природничої	школи	учнівської	
молоді	 при	 Національному	 еколого-натуралістичному	
центрі	 (м.	 Київ)	 за	 рахунок	 бюджетних	 коштів	 КЗО	
“ОЕНЦДУМ”;

•	проведення	довузівської	підготовки	учнів	11	класів	на	базі	
Регіонального	 центру	 моніторингу	 освіти	 довузівської	
підготовки	 Дніпропетровського	 національного	
університету	 імені	 Олеся	 Гончара	 та	 Дніпропетровського	
державного	аграрно-економічного	університету	відповідно	
до	вибраного	факультету	за	фахом	навчання;

•	за	 результатами	 навчання	 учням	 видається	 свідоцтво	 про	
позашкільну	освіту	з	рекомендаціями	до	вступу	до	вищого	
навчального	закладу	за	профілем.

ДО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ
приймаються	 учні	 9-10-х	 класів	 загальноосвітніх	 закладів,	
професійно-технічних	 навчальних	 закладів,	 технікумів,	
коледжів	з	міст	та	районів	Дніпропетровської	області	на	основі	
конкурсного	 відбору,	 а	 також	 характеристики-рекомендації	
навчального	закладу	і	особистої	заяви	учня.

ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ 
НЕОБХІДНО  

ДО 10 ЖОВТНЯ НАДІСЛАТИ:

•	заявку	на	ім’я	директора	КЗО	„ОЕНЦДУМ”	(Ю.Ф.Педан);
•	характеристику-рекомендацію	 від	 навчального	 закладу	 за	

підписом	директора	та	печаткою	навчального	закладу.


