


Дніпропетровський 
обласний еколого-
натуралістичний 
центр Дітей та 
учнівської молоДі

В центрі працює 26 висококва-
ліфікованих педагогів, 11 з яких – 
відмінники освіти України, наго-
роджені почесними грамотами 
Міністерства освіти і науки України.

Колектив ДОЕНЦ – це команда 
творчих, ініціативних педагогів, 
основне завдання яких – допомогти 
дитині реалізувати свої здібності.

Пріоритетні напрямки роботи 
ДОЕНЦ:
- створення оптимальних умов для 
реалізації творчих здібностей учнів 
і педагогів;
- вдосконалення форм та методів 
навчально-виховної роботи;
- вивчення та розповсюдження 
перспективного досвіду роботи.

Дніпропетровський обласний еко-
лого-натуралістичний центр дітей 
та учнівської молоді (ДОЕНЦ) –  
один з найстаріших позашкільних 
закладів області, був створений у 
1932 році.

ДОЕНЦ сьогодні – сучасний 
позашкільний заклад, координа-
тор природоохоронної, екологічної, 
дослідницької роботи з учнями, ме-
тодичний центр для 14 міських та 
районних еколого-натуралістичних 
позашкільних закладів.

З 1988 року ДОЕНЦ очолює  
Педан Юрій Федорович, відмінник 
освіти України.



Проводимо:

Всеукраїнські методичні заходи:
- перший Всеукраїнський конкурс 
«Інтеграція ідей трудового вихо-
вання А.С. Макаренка в систему 
позашкільної освіти»;
- педагогічний практикум для 
директорів обласних еколого-
натуралістичних позашкільних зак-
ладів: «Особливості еколого-натура-
лістичної освіти та екологічного 
виховання в промислово-розвинених 
регіонах».

Обласні конкурси:
- «Кращий керівник гуртка»;
- «Кращий методист року»;
- «На кращу методичну розробку».
Форми роботи:
- семінари;
- консультації;
- конференції;
- методичні конкурси;
- тренінги;
- ділові ігри;
- методичні об’єднання;
- виїздні семінари;
- статті в періодичній пресі;
- семінари-практикуми;
- підготовка методичної літератури.

метоДичний  
віДДіл

Відділ проводить  
всеукраїнські методичні 
заходи, педагогічний 
практикум для 
директорів обласних 
еколого-натуралістичних 
позашкільних закладів, 
обласні конкурси

Свою роботу відділ планує  
та проводить спільно з голов-
ним управлінням освіти і науки 
обласної державної адміністрації, 
Національним еколого-натураліс-
тичним центром учнівської молоді, 
враховує пропозиції міських та рай-
онних еколого-натуралістичних по-
зашкільних закладів.

Методична діяльність спрямо-
вана на:
- забезпечення кожного праців-
ника позашкільних еколого-нату-
ралістичних і загальноосвітніх на-

вчальних закладів інформацією 
для організації навчального проце-
су, ознайомлення з інноваційними 
технологіями навчання;
- оновлення змісту методично-
го забезпечення за напрямками 
еколого-натуралістичної роботи; 
- розробку та видання навчально-
методичної літератури.



органіЗаційно– 
масовий віДДіл

В масових заходах, що 
проводяться обласним 
ЕНЦ, щорічно беруть участь 
більше 4000 дітей

Відділ організаційно-масової ро-
боти Дніпропетровського обласного 
еколого-натуралістичного центру 
дітей та учнівської молоді здійснює 
організацію та координацію масової 
роботи еколого-натуралістичного 
спрямування в загальноосвітніх та 
позашкільних навчальних закла-
дах міського та районного рівня, 
апробує, поширює та впроваджує 
перспективний теоретичний і прак-
тичний досвід роботи навчальних 
закладів області та інших регіонів 
України в галузі екологічної освіти і 
виховання, проводить різноманітні 
методичні заходи (конференції, 
круглі столи, засідання, семінари 
тощо), сприяє вихованню та розвит-
ку духовних потреб у вихованців, 
поліпшенню організації  навчально-
виховного процесу облЕНЦ та надан-
ню методичної та практичної допо-
моги щодо розвитку позакласної та 
позашкільної екоосвіти загально-
освітнім та позашкільним навчаль-
ним закладам міського та районного 
рівня.



У масових заходах, що проводяться 
обласним еколого-натуралістичним 
центром дітей та учнівської молоді, 
беруть участь юннати з усіх міст та 
районів області. Відділом підводяться 
підсумки обласних та всеукраїнських 
конкурсів та акцій: «Дивовижний світ 
природи», «В об’єктиві натураліста», 
«Природна мозаїка народних реме-
сел», «Фестиваль дитячої екологічної 
творчості», «Новорічний подарунок», 
виставки творчих робіт юннатів, 
творчі звіти юннатів та інші заходи. 

Складовою частиною орга-
нізаційно-масового відділу є відео-
лекторій «Екологія ХХІ століття», 
створений за сприяння програми 
Європейського союзу TACIS, в якому 
налічується понад 100 відеофільмів 
екологічного напрямку. Його метою 
є формування нового екологічного 
мислення у дітей, яке б дозволило їм 
будувати гармонійні взаємовідносини 
з навколишнім середовищем.

Основний зміст роботи відео-
лекторію:
- використання якісно нових форм 
екологічної пропаганди;
- впровадження нових методик 
екологічної освіти і виховання;
- надання додаткової освіти з екології 
та інших природничих дисциплін;
- патріотичне виховання дітей.

Організаційно-масовим відділом 
проводяться екскурсії по обласному 
еколого-натуралістичному центру 
для учнів шкіл міста та області. Під 
час екскурсій діти знайомляться з 
історією створення обласного ЕНЦ, 
відвідують тепличний комплекс, де 
зібрані тропічні та субтропічні росли-
ни, милуються клумбами, рокарієм, 
галявинами вічнозелених рослин, 
знайомляться з мешканцями зоот-
варинницького комплексу. 



Мета створення комплексу:
- систематизація набутого по 
Дніпропетровській області пізна-
вального матеріалу по еколого-
краєзнавчій тематиці;
- створення якісно нових ефек-
тивних форм еколого-краєзнавчої 
пропаганди;
- впровадження нових методик 
екологічної освіти і виховання;
- формування нового екологічного 
мислення з урахуванням націо-
нальних традицій, яке дозволить бу-
дувати гармонійні взаємовідносини 
з навколишнім середовищем.

Надання додаткової освіти з при-
родних дисциплін та екології – мета 
діяльності екскурсійно-оглядового 
(лекційного) сектора ІМС.

Для цього сектором органі-
зуються та проводяться тематичні 
екскурсії-огляди згідно діючих 
розділів ІМС.

інструктивно- 
метоДичний  
стаціонар (імс)

Формування нового  
екологічного мислення з 
урахуванням національних 
традицій, дозволить 
будувати гармонійні 
взаємовідносини з 
навколишнім середовищем

екологічна
вітальня

відео-,
кінолекторій

екскурсійно-
оглядовий
(лекційний)

еколого-туристичних,
краєзнавчих
маршрутів

Сектори ІМС

Екологічна 
пропаганда

Відроджене 
майбутнє

Біоенергетика та 
техноенергетика

Види трудової 
діяльності

Діючі підрозділи 
ІМС

Природа та 
людина

Мистецтво.
Релігія

Земля – 
наш дім Історія краю

Дитячий еколого-
краєзнавчий та 

натуралістичний рух

Виробнича діяльність 
та технологічні 

катастрофи

Природа краю



В профільних гуртках обласного 
центру додаткову освіту з біології, 
екології, сільського, лісового го-
сподарства, інших природни-
чих дисциплін отримують понад 
800 дітей всіх вікових рівнів – від 
дошкільників до студентів вищих 
навчальних закладів. 

В навчально-виховному процесі 
використовуються різноманітні фор-
ми і методи роботи, які постійно 
оновлюються і вдосконалюються:
- свята;
- конференції, круглі столи;

- змагання, конкурси;
- екскурсії, експедиції;
- лекції, виховні бесіди;
- виставки авторських робіт;
- робота екологічного відео лекто-
рію тощо.

Одним з провідних напрямів 
гурткової роботи є співпраця ОблЕНЦ 
з дитячим притулком «Надія», зав-
дяки якій до навчання в гуртках за-
лучаються діти соціально незахи-
щених категорій.

навчально- 
виховна робота

Під керівництвом облЕНЦ 
в школах та позашкільних 
закладах Дніпропетровщини 
щорічно працюють 
 понад 1000 творчих 
учнівських об’єднань 
еколого-натуралістичного 
напряму за майже 
100 профілями

Масові 
заходи

Гурткова робота
облЕНЦ

Заняття 
в гуртках

Практична та 
дослідницька 

робота

Екскурсійно-
експедиційна 

діяльність



Зоологічний  
віДДіл

Особливою увагою юннатів та 
відвідувачів обласного еколого-
натуралістичного центру оточені 
мешканці зоологічного відділу, 
де зібрано понад 25 видів птахів 
та ссавців, які походять з різних 
куточків світу. Всі вони прекрасно 
почувають себе завдяки постійному 
дбайливому догляду та безмежній 
любові педагогів та дітей.

У відділі працюють гуртки:
- юні зоологи;
- юні птахівники;
- юні любителі свійських та декора-
тивних тварин;
- юні орнітологи;
- юні ентомологи.

Юні зоологи вивчають поведінку 
тварин – мешканців куточку живої 
природи. Лагідні морські свинки, 
голландські кролі та лабораторні 
щури – чудові об’єкти для спосте-
реження та проведення цікавих 
дослідів.

Юні зоологи  
вивчають поведінку  
тварин – мешканців  
куточку живої природи та 
зоолого-тваринницького 
комплексу



Птахи – давні супутники людини. 
Немає в світі істот, які володіють 
такими цікавими особливостями 
будови тіла, внутрішніх органів і 
поведінки, як птахи. Навчання в 
гуртку дозволяє юним птахівникам 
ознайомитись з дивовижним сві-
том декоративних птахів, пред-
ставники яких зібрані в зоотварин-
ницькому комплексі обласного ЕНЦ. 
Це – фазани: золотий, сріблястий, 
королівський, червоний, непальсь-
кий, чорний; павичі, кури: пухові та 
банківські, цесарки, гуси, папужки 
хвилясті, канарки.

Юннати зоологічних гуртків – 
постійні учасники екскурсій та експе-
дицій по вивченню біологічного та 
ландшафтного біорізноманіття Сте-
пового Придніпров’я.

Юні зоологи центру – учасники 
і переможці профільних масових 
заходів:
- Міжнародного конкурсу дитя-
чих науково-дослідницьких робіт 
ім. М. Леонтовича;
- Всеукраїнського конкурсу юних 
зоологів-тваринників;
- Всеукраїнського конкурсу «Діти 
проти спортивного полювання»;
- Обласного проекту «Балки При-
дніпров’я очима дітей»;
- Обласних змагань юних натуралістів.

Зоологічним відділом прово-
дяться акції та конкурси:
- «Птах року»;
- «Джміль та бджілка»;
- «Біощит»;
- Конкурс досягнень юних зоологів 
та тваринників;
- «Кролик»;
- «Юний дослідник»;
- Обласні змагання юних зоологів.



ДенДрологічний 
віДДіл

Створюючи дендропарк, 
колектив екоцентру ставив 
за мету наблизити страни та 
континенти до рідної оселі

Дендрарій Дніпропетровського 
екоцентру має довгу історію. 
Колекція дерев і кущів збиралась 
продовж всього існування закладу.

Рослинною емблемою екоцен-
тру є бузина чорна – це найстаріший 
чагарник, який шляхом топіарної 
стрижки перетворений в малень-
ке дерево. Його вік приблизно 80 
років.

В парку, який є творчою лабо-
раторією для юних дендро логів, 
росте понад 90 видів декоративних 
деревних і чагарникових рослин: 
тис ягідний, гінкго дволопатеве, ки-
парисовик та багато інших рослин, 
які походять з усіх куточків планети. 
Дерева і кущі екоцентру насаджу-
вались за принципом екзотичності, 
привабливості, зовнішньої краси.

Створюючи дендропарк, колек-
тив екоцентру ставив за мету на-
близити страни та континенти до 
рідної оселі. Про такий підхід ство-
рення парків дуже влучно висло-
вився відомий французький поет 
Жак Деліль у поемі «Сади»:

«Тут рослини, зібрані з усіх кінців 
світу: з гірських вершин і берегів 
морів, з Заходу і Сходу... Вони лю-
блять наше небо і щасливу чужину.»

Дендропарк дивує своєю красою 
в різні пори року. Взимку голонасінні 
рослини - туї, ялівці, ялини, піхта 
приваблюють зір юннатів. На-
вес ні розкриває свої обійми різ-
нобарвність покритонасінних де-
ревних рослин: гортензії золотистої, 
форзиції середньої, спіреї Ван-
Гутта, хеномеліса японського. Вліт-
ку зелене шатро клену гостро-
листого, липи серцелистої, горіха 
грецького, калини звичайної, че-
ремхи звичайної захищає від пе-
кучого степового сонця юннатів та 
гостей центру. Осінь – найкрасивіша 
пора року екоцентру – червоний 
колір винограду п’ятилопатевого, 
яскраві фарби хризантем, дерев та 
кущів надовго залишаються в серці 
відвідувачів центру.



У теплицях центру зібрана 
колекція тропічних деревних 
порід: фікус каучуконосний, фінік 
канарський, бромелія, олеандр, 
маслина звичайна, кавове дерево 
аравійське, аукуба, хамедорея.

Дендрарій екоцентру забез-
печує навчально-виховний про-
цес, дослідницьку роботу з біології, 
екології, природознавства, дендро-
логії та ін. Юннати беруть участь 
в науково-освітньому проекті 
«Оптимізація озеленення території 
навчальних закладів», всеукраїнській 
трудовій акції «Юннатівський зе-
ленбуд», всеукраїнського конкурсу 
«Юний дослідник», обласної акції 
«Дерево Життя».

Юннати проводять досліди 
з укорінення деревних порід: 
бірючини, кипарисовика, туєвика, 
ялівців, тису, туї різних видів.

В центральній частині території 
обласного ЕНЦ розташований 
рокарій, на якому вирощують-
ся трав’яні, хвойні та вічнозелені 
листяні види. Рокарій перено-
сить дітей до альпійських гір, де 
їх зустрічають рослини яскравих 
альпійських лугів: флокс шило-
видний, примули, крокуси, тюль-
пани. В затишному куточку рокарія 
притаїлись рослини з лісових галя-
вин: адоніс, піон, анемона, конвалія, 
купина лісова, яглиця, седуми.



віДДіл 
квітникарства

Квітучою оазою 
екологічного центру  
є оранжерейний комплекс,  
який чарує відвідувачів  
у будь-яку пору року

Райським куточком називають 
обласний екологічний центр всі 
відвідувачі. Від ранньої весни до 
глибокої осені різнобарвні квіти 
прикрашають територію центру. 
Їх красу підсилюють деревні та 
чагарникові вічнозелені та листяні 
рослини, а також малі архітектурні 
форми.

У відкритому грунті облЕНЦ 
представлені колекції красиво-
квітучих та декоративно-листяних 
рослин: ірисів гібридних, лілій, 
хризантем, хост, клематисів.

Щовесни зустрічають всіх відві-
дувачів і приваблюють своею кра-
сою білі дзвоники юкки нитчастої.

Майже кожна рослина подвір’я 
облЕНЦ має свою історію, більшість 
з яких оспівана в легендах, як на-
приклад конвалія травнева, півонія 
тонколиста, адоніс весняний, тюль-
пан гібридний, первоцвіт весняний. 



Квітучою оазою екологічного цен-
тру є оранжерейний комплекс, який 
чарує відвідувачів у будь-яку пору 
року. Тут зростають понад 200 видів 
нижчих та вищих рослин, які пред-
ставляють всі континенти нашої пла-
нети. Найбільш цікавими представ-
никами серед оранжерейних рослин 
є монстера приваблива, яка щорічно 
дає чудові їстівні плоди; лавр бла-
городний, що має цікаву історію – 
лаврові вінки вручали переможцям 
давньоримських олімпіад, та фікус 
каучуковмісний, з соку якого виго-
товляли найперші гумові гральні 
м’ячі, калоші та гумки для стирання 
олівців. Дивовижну атмосферу ство-
рюють рослини тетрастігми Вуаньє, 
переплетіння якої створюють загад-
кову арку бажань біля самого входу 
в теплицю.

В оранжереї юні квітникарі прово-
дять дослідницьку роботу, набува-
ють практичних навичок по догляду 
за рослинами різних кліматичних 
зон, дізнаються про особливості ве-

гетативного та генеративного роз-
множення трав’яних, деревних та 
чагарникових видів. Діти з цікавістю 
проводять фенологічні спостере-
ження за квітковими рослинами 
відкритого та закритого ґрунту.

Відділ квітникарства є одним 
з найбільших відділів еколого-
натуралістичного центру. 

У відділі працюють наступні гуртки:
- квітникарства,
- фітодизайну,
- юних любителів зеленої архітектури
- юних фенологів
- юних натуралістів.

Щорічно гуртківці беруть участь у 
Всеукраїнських та обласних акціях та 
конкурсах, таких як «Парад квітів біля 
школи», «Галерея кімнатних рослин», 
«Первоцвіти Дніпропетровщини», 
змаганнях юних квітникарів.



віДДіл сільського 
госпоДарства

Відділ сільського господарства  
обласного еколого-натуралістич-
ного центру – ровесник юннатівського 
руху в Україні, бо саме з гуртків цьо-
го напрямку розпочалось створення 
станцій юних натуралістів. 

На теренах нашої області розпо-
чався рух юних «озернят» – послі-
довників майстра високих врожаїв 
кукурудзи Марка Озерного, була 
оголошена операція «Сади». Згодом 
ці заходи стали всеукраїнськими. 

У 50-роках значно поширився 
рух учнівських виробничих бри-
гад: були створені ланки юних 
кукурудзоводів, рослинників, птахів-
ників, механізаторів та інші. Сьогодні 
робота учнівських виробничих бри-
гад набуває нового змісту, на який 
значно впливає науково-технічний 
розвиток, ринкові відносини, про-
фесійна підготовка учнів.

Основними напрямками роботи 
відділу є:
- забезпечення актуальною темати-
кою та методикою проведення дослід-
ницько-експериментальної роботи;
- організація дослідницької та 
профорієнтаційної роботи з учнями;
- залучення дітей до практичної 
діяльності в галузі сільського го-
сподарства.

Обласний ЕНЦ співпрацює з: 
- Дніпропетровським державним 
аграрним університетом;
- Дніпропетровським національним 
університетом;
- Інститутом зернового господар-
ства ААНУ;
- Інститутом тваринництва цен-
тральних районів ААНУ;
- Дніпропетровським науково-
дослідним центром ААНУ;
- АТЗТ «Агро-Союз»;
- Інформаційно-дорадчою дільницею 
Фрунзенського міжрайонного управ-
ління водного господарства.

З гуртків 
сільськогосподарського 
напрямку розпочалось 
створення станцій юних 
натуралістів  
в Україні



Завдяки співпраці з науковими 
установами та вищими навчаль-
ними закладами юннати прово-
дять досліди за завданням вчених: 
вирощують нові сорти овочевих 
та зернових культур, залучають-
ся до випробувань екологічно чи-
стих добрив та засобів захисту 
рослин, вивчають вплив макро- та 
мікродобрив на овочеві культури, 
випробують різні раціони годівлі 
тварин.

Нове захопленя юннатів – розве-
дення декоративних птахів та кролів.

Базою для проведення до-
слідницької роботи є навчаль-
но – дослідна земельна ділянка 
(площею 0,6 га), до складу якої 
входить овочева сівозміна, пло-
довий сад, виноградник, квітково-
декоративний відділок, колекційна 
ділянка. 

Відділом сільського господар-
ства проводяться конкурси та акції:
- «На кращу навчально-дослідну 
земельну ділянку»;
- «Мій рідний край – моя земля»;
- «Школа – мій рідний дім»;
- «Юний селекціонер»;
- «Юний дослідник»;
- «Дослідницький марофон»;
- «Плекаємо сад»;
- «Кролик»;
- Конкурс досягнень юних зоологів 
та тваринників;
- Змагання юннатів за сільсько-
господарським напрямком,
- Конкурс музеїв хліба та куточків 
бережливого ставлення до нього.



Розуміння взаємозалежності люд-
ства і природи стало невід’ємною ча-
стиною світогляду гармонійної люди-
ни. Особливо це стосується людини 
молодої, яка тільки формує свою 
особистість, перебуває в стані розбу-
дови своєї душі, думок та принципів. 
Тому науці про взаємовідносини жи-
вих організмів, середовища та лю-
дини – екології – зараз приділяється 
стільки уваги в усіх ланках освіти, в 
тому числі й в позашкільній.

Саме тому на базі обласного 
еколого-натуралістичного центру 
працює відділ екології та природо-
охоронної роботи.

Відділом проводяться масові 
екологічні та природоохоронні захо-
ди Міжнародного і Всеукраїнського 
рівня, які координує Національний 
еколого-натуралістичний центр 
учнівської молоді, Українське то-
вариство охорони птахів, Інститут 
ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН 
України тощо, а також регіональні 
масові заходи:

- «Дерево Життя» 
- «Балки Придніпров’я очима дітей» 
- «Дивовижний світ природи» 
- «Природна скарбниця Присамар’я» 
- «Первоцвіти Дніпропетровщини».

Цікавим напрямком діяльності 
відділу екології є екскурсійно-
експедиційний напрямок в рам-
ках програми «Вивчаємо заповідні 
території України» – освітньо-ви-
ховної програми з організації літніх 
наукових практик та комплексних 
екологічних експедицій на базі 
заповідних територій України для 
талановитої молоді, що виявляє по-
глиблений інтерес до екології та 
біології.

Робота творчих учнівських 
об’єднань екологічного профілю 
спрямована на надання дітям та 
молоді додаткових знань з біології 
та екології, вона сприяє форму-
ванню в них почуття прекрасного, 
бажання та внутрішню духовну по-
требу жити в гармонії з природою

віДДіл екології та 
прироДоохоронної 
роботи

Eкскурсійно-експедиційний 
напрямок діяльності  
відділу екології дозволяє 
юним дослідникам відчути 
особисту причетність до 
необхідності збереження і 
відновлення Природи

Екскурсійна та експедиційна 
діяльність

Робота творчих учнівських 
об’єднань екологічного 

профілю

Просвітницька та
 видавнича діяльність

Нетрадиційні форми і  
методи екологічної освіти

Громадський дитячий
та молодіжний рух

Практична  
природоохоронна 

діяльність

Екологічна  
та природоохоронна

діяльність



Екскурсійно-експедиційна діяль-
ність як своєрідне «вікно в при-
роду» розкриває перед юними 
дослідниками Дніпропетровщини 
таємниці рослинного і тваринного 
світу, дозволяє побачити прекрас-
не в кожному прояві і русі життя, 
відчути свою особисту причетність 
до необхідності збереження і від-
новлення Природи, вічної колиски 
людства.

Еколого-просвітницька і видав-
нича діяльність проводиться з ме-
тою впровадження в навчально-
виховний процес закладів освіти 
нових педагогічних технологій, 
інноваційних методик екологічної 
освіти і виховання, поширення в 
навчальних закладах передового 
педагогічного досвіду.

Нетрадиційні форми і методи 
екологічної освіти – це проведен-
ня екологічних свят, марафонів, 
фестивалів, науково-практичних та 
прес-конференцій, круглих столів 
та інших різноманітних заходів, які 
сприяють формуванню у дітей та 
молоді активної життєвої позиції, 
розвитку творчих здібностей і 
талантів.



Для підвищення ефективності і 
систематизації з навчання та роз-
витку обдарованих дітей та молоді 
в області створена комплексна 
програма «Обдаровані діти – надія 
України».

Навчання учнів хіміко-біоло-
гічного факультету ДВ МАН прово-
диться в аудиторіях і лабораторіях 
Дніпропетровського національного 
університету ім. О. Гончара, Дніпро-
петровського державного аграрного 
університету, Українського держав-
ного хіміко-технологічного універ-
ситету, Дніпропетровської державної 
медичної академії, Державної на-
ціональної металургійної академії.

Щороку понад 150 слухачів 
хіміко-біологічного факультету 
ДВ МАН України беруть участь в 
обласному етапі Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослід-
ницьких робіт. Переможці облас-
ного конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН отримують іменні стипендії та 
рекомендації для вступу до вищих 
навчальних закладів.

органіЗація 
роботи 
З обДарованою 
молоДДю 
(ман)

Кондратьєва Тетяна Василівна, 
методист з наукової роботи, 
керівник хіміко - біологічного 
факультету ДВ МАН України

Хіміко-біологічний 
факультет 

Дніпропетровського 
відділення Малої 

академії наук України

Секція аграрних 
наук

Секція  
медициниСекція хімії Секція  

біотехнологій
Секція генетики 

та селекції

Секція ботаніки 
та зоології

Секція  
лісознавства

Секція інженерної 
екологіі та охорони 

довкілля

Секція соціології

Секція психології

Секція загальної 
біології

Секція біології 
людини

Секція фундаментальної 
екології

У 1994 році в обласному еколого-
натуралістичному центрі дітей та 
учнівської молоді було створе-
но хіміко-біологічний факультет  
ДВ МАН України. 

На сьогоднішній день на факуль-
теті працює 13 секцій.

Мала академія наук України – 
це школа формування 
творчої особистості  
та професійного  
самовизначення  
творчої еліти



Досягнення Факультету:

За роки діяльності хіміко-біоло-
гічного факультету більше 1000 
випускників стали студентами різ-
них вищих навчальних закладів 
Дніпропетровської області та України.

За останні роки на Всеукраїнських 
конкурсах призерами і перемож-
цями стали більше ніж 50 членів 
Дніпропетровського відділення МАН.

30 слухачів факультету стали ла-
уреатами премії обласної програми 
«Обдаровані діти – надія України». 

Наші випускники – наша гордість:

Бригадиренко Віктор – кандидат 
біологічних наук, доцент кафедри 
зоології та екології ДНУ, науковий 
керівник секції біології ДВ МАН.

Крикун Галина – керівник гурт-
ка Дніпропетровського обласного 
еколого-натуралістичного центру 
дітей та учнівської молоді, закінчила 
аспірантуру на біолого-екологічному 
факультеті ДНУ.

Слухачі хіміко-біологічного фа-
культету ДВ МАН України є актив-
ними учасниками Всеукраїнських та 
Міжнародних науково-освітніх про-
грам і проектів «Україна-Європа-
Світ», Всеукраїнського конкурсу 
Intel-Eko-Україна, Всеукраїнського 
конкурсу юних раціоналізаторів та 
винахідників «Природа-людина-
виробництво-екологія».




