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Про проведення весняної сесії 
для учнів обласної Природничої  
школи учнівської молоді 
 
 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, наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 18 січня 2018 року № 11/0/212-18 “Про затвердження Плану обласних та участі у 
всеукраїнських, міжнародних організаційно-масових заходах для дітей та учнівської 
молоді на 2018 рік (за основними напрямами позашкільної освіти) та Плану 
семінарів-практикумів для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 
2018 рік (обласних та всеукраїнських)”, з метою пошуку, підтримки і стимулювання 
інтелектуально обдарованих дітей та молоді, самореалізації творчої особистості в 
сучасному суспільстві, 27 - 28 березня 2018 року проводиться комунальним закладом 
освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”  
(далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) весняна сесія для учнів обласної Природничої школи. 

Навчання відбудеться 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-клас відповідно до профілю; 
- індивідуальні консультації з питань підготовки учнівських науково-

дослідницьких робіт; 
- тренінгові заняття по психології; 

У рамках сесії будуть також організовані: 
- екскурсія і лекційна програма на базі зоологічного музею Дніпровського 

національного університету ім. Олеся Гончара ( для учнів секції біології, екології); 
- практичні заняття в дендропарку КЗО “ОЕНЦДУМ” (для учнів секції 

флористики та зеленої архітектури); 
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- екскурсія до музею анатомії тварин ветеринарного факультету Дніпровського 
державного аграрно-економічного університету (для учнів секції агрономії, 
ветеринарії і зоотехнії); 

Проведення весняної сесії для учнів обласної Природничої школи відбудеться 
за графіком: 

27 березня 2018 року – секція біології і екології (Дніпровський національний 
університет ім. Олеся Гончара, вул. Казакова, 24, 17-ий корпус, 5-ий поверх, ауд. 
503). Початок занять о 9.30. (контактна особа: Кузьменко Марина Борисівна 097-875-
29-39). 

27 березня 2018 року – секція хімії  (Дніпровський національний університет 
ім. Олеся Гончара, вул. Казакова, 22, 16-ий корпус, 2-ий поверх, збір біля деканату). 
Початок занять о 9.30. (контактна особа: Григор’єв Денис Валентинович 
097-417-00-79). 

27 березня 2018 року – секція сучасних біотехнологій (Український 
державний хіміко-технологічний університет, вул. Набережна Перемоги, 40 ауд. 702, 
7 поверх, механічний факультет). Початок занять о 10.00. (контактна особа: Лапіна 
Ольга Петрівна 093-722-70-39). 

28 березня 2018  року – секція психології та соціології (КЗО “ОЕНЦДУМ”,  
м. Дніпро, вул. Мандриківська, 80, екологічна вітальня).  Початок занять о 10.00. 
(контактна особа: Кондратьєва Тетяна Василівна 097-53-53-003). 

28 березня 2018 року – секція агрономії, ветеринарії та зоотехнії 
(Дніпровський державний аграрно-економічний університет, вул. Мандриківська, 
276, IV ж/м Перемоги, факультет ветеринарної медицини, ауд. 407, 4 поверх, ). 
Початок занять о 09.30. (контактна особа: Іванус Алла Василівна 097- 470-24-36). 

28 березня 2018 року – секція флористики та зеленої архітектури 
(КЗО “ОЕНЦДУМ”, м. Дніпро, вул. Мандриківська, 80, кабінет дендрології). Початок 
занять о 10.00. (контактна особа: Кривуля Ірина Григорівна 097-390-05-119). 

Для участі в роботі весняної сесії просимо Вас відрядити учнів-слухачів 
обласної Природничої школи та керівника групи, відповідального за життя та 
здоров’я учнів в дорозі та під час проведення сесії. Керівнику групи необхідно 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. 
 
Контактна особа: Кондратьєва Тетяна Василівна   097 535 30 03.  
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