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Про проведення весняної 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 24-25 березня 2021 року комунальним закладом освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі - КЗО “ОЕНЦДУМ”)  
буде проведено (дистанційно) весняну сесію для слухачів обласної Природничої 
школи учнівської молоді (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 . 

Під час сесії для  здобувачів освіти науковцями вишів будуть проведені: 
- лекції, практичні заняття, майстер-клас відповідно до профілю; 
- індивідуальні консультації з питань підготовки учнівських науково-  

дослідницьких  робіт; 
- тренінгові заняття по психології  
Дидактичні матеріали та контрольні завдання будуть розміщені на освітньому 

сайті КЗО “ОЕНЦДУМ” – http://dneprunnat.dp.ua). 
План проведення лекцій додається. 
Освітній процес у Школі під час весняної сесії відбуватиметься дистанційно, 

за окремим розкладом роботи кожної секції Школи.  
Посилання (для прослуховування лекцій будуть розміщуватись за добу на 

сайті КЗО “ОЕНЦДУМ” http://dneprunnat.dp.ua ( у розділі “Документи”, рубрика 
“Робота з обдарованою молоддю”). 

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

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 комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді”      Ю.Ф. ПЕДАН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кондратьєва Т.В. (056)720-90-61 



Додаток до листа  
комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” 
від   05.03.  2021   № 01-15/52 
 
 

План 
проведення  весняної сесії для учнів  

обласної Природничої школи учнівської молоді 
 
Секція “Біологія” 
24.03.2021  з 1400 до 1600  - лекції: “Серцево- судина системи людини”, “Будова, 
функції та регуляція діяльності”. 
Викладач Хоменко О.М., доцент кафедри біохімії та фізіології ДНУ  
ім. О.Гончара 
https://us05web.zoom.us/j/3689283306?pwd=WHk 2d3hwS1I 
VTkx5S1FocE1rT2hJZz09 
Ідентифікатор конференції- 3689283306 
Код доступу - 5r7TSW. 
  
Секція “Екологія” 
24.03. 2021  з 1400 до 1600 – лекції: “Різноманіття ландшафтів та біотопів  степу 
України”, “Фіторізноманіття, рарітетна та адвентивна складова флори 
Дніпропетровщини” 
Викладач Барановський Б.О. кандидат біологічних наук, науковий співробітник 
НДІ біології  ДНУ ім. О. Гончара 
Підключення до конференції Zoom буде розміщуватися за добу на сайті. 
 
Секція “Флористика та зелена архітектура” 
24.03.2021 з 1400 до 1600 -- лекції: “Квітники пейзажного стилю: основи 
композиції та підбору асортименту”, “Етапи проектування і розбивка квітників” 
Викладач Зайцева І.О., професор кафедри фізіології рослин та інтродукції ДНУ 
ім. О.Гончара 
Підключення до конференції Zoom буде розміщуватися за добу на сайті 
https://us04web.zoom.us/j/ 
 
Секція “Психологія” 
24.03.2021 з 1400 до 1600 - лекційно-тренінгові заняття: “Загальна 
характеристика мислення як пізнавального процесу”, “Види мислення: 
репродуктивне та продуктивне мислення; емпіричне та теоретичне мислення”. 
Викладач Потапова Н.В., практичний психолог соціальної служби ДНУ  
ім. О.Гончара 
Підключення  до конференції Zoom буде розміщуватися за добу на сайті 
 



2 

Секція “Хімія” 
25.03.2021 з 1400 до 1600 - лекція: “Властивості білків, жирів і вуглеводів та 
застосування їх в харчовій промисловості”. 
Викладач Хмеловська С.О., кандидат хімічних наук, доцент, керівник гуртка 
КЗО “ОЕНЦДУМ” 
Підключитися  до конференції Zoom 
(https://us04web.zoom.us/j/2439166255?pwd=Qzh3VUFLQVRzbXJCd0R5UGZ
JU0Uzdz09;  
Ідентифікатор конференції: 2439166255,  
Код доступу: 281357). 
 
Секція “Агрономія, ветеринарія та зоотехнія” 
24.03.2021 з 1400 до 1600   -  лекції: “Добрива як потенційні забрудники грунту 
важкими металами і нітратами.”, “Основні вимоги до польового досліду”. 
Викладач Котченко М.В., доцент кафедри рослинництва ДДАЕУ 
Підключення  до конференції Zoom буде розміщуватись за добу на сайті 
https://us04web.zoom.us/j/ 
 
Cекція “Агрономія, ветеринарія та зоотехнія” 
25.03.2021 з 1400о до 1600- лекції:“Ендокринна система тварин”, “Нервова 
система тварин”.  
Викладач Зажарська Н.М., доцент кафедри ветеринарних  хвороб та санітарної 
експертизи ДДАЕУ 
Підключення до конференції Zoom буде розміщуватись за добу на сайті 
https://us04web.zoom.us/j/ 
   
Секція “ Сучасні біотехнології ” 
25.03.2021 з 1400 до 1600 - лекції: “Використання біотехнологічних методів у 
вирішенні проблеми біоутилізації пластикових відходів у навколишньому 
середовищі”, “Застосування сучасного біотехнологічного обладнання 
(ферментів)  для отримання харчових, лікувально-профілактичних  та 
фармацевтичних препаратів”  
Викладач Гармаш С.М., доцент кафедри охорони праці та БЖД ДВНЗ 
“УДХТУ” 
Підключитися  до конференції Zoom 
https://zoom.us/j/2998567461?pwd=elg4YjRKYnptaTdkVHRXNmtjNkc5dz09 
Ідентифікатор -  2998567461 
Код доступу – 5Сk41j 
 

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

 
 


