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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  
25-27 жовтня 2022 року комунальним закладом освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі - КЗО “ОЕНЦДУМ”) 
буде проведено 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”) і на головній 
сторінці. 

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 2022- 2023 навчальний рік під час проведення сесії передбачена 
одноразова оплата організаційного внеску в розмірі 75,00 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. 
 

Контактні особи:  
організаційні питання - Кондратьєва Тетяна Василівна, методист з 

наукової роботи КЗО “ОЕНЦДУМ” (097-53-53-003); 
технічні питання - 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. Кондратьєва Т.В..(056) 720-90-61 
 



Додаток до листа  

комунального закладу освіти \ 

“Обласний  еколого-натуралістичний 

центр дітей та учнівської молоді” 

від    17.10.  2022    № 01-15/182 

 

ПЛАН 

проведення осінньої сесії для учнів обласної Природничої школи учнівської молоді 

 

№ 
з/п 

Дата 
проведення 

Назва секції Тематика лекцій/викладач 
Термін 

проведення  

1 25 жовтня 
2022 року 

Секція   
“Сучасні 

біотехнології” 

Лекції: “Перспективи застосування сучасних біотехнологій у 

медицині та харчовій промисловості” 

“ Роль біоремедіації у рішенні проблем навколишнього середовища” 

Викладач Гармаш С.М., доцент кафедри охорони праці та безпеки 

життєдіяльності державного вищого навчального закладу 

“Український державний хіміко- технологічний університет” 

13.00-14.00 
 
14.00- 15.00 
 
 

2 25 жовтня  
2022 року 

Секція 
“Агрономія, 

ветеринарія та  
зоотехнія” 

Лекції:  "Зоопсихологія та етологія. Основи безпеки при роботі з 

різними  видами тварин”  

Викладач Зажарський В.В., доцент кафедри інфекційних хвороб 

тварин закладу вищої освіти “Дніпровський державний аграрно-

економічний університет”. 

"Вимоги до сільськогосподарських продуктивних тварин”  

Викладач Зажарська  Н.М., доцент кафедри ветеринарних хвороб  та 

санітарної експертизи закладу вищої освіти “Дніпровський 

державний аграрно-економічний університет” 

 

 

13.00-13.45 
 
 
 
 

13.45-14.30 
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3 25 жовтня 
2022 року 

Секція 
“Агрономія, 

ветеринарія та 
зоотехнія” 

Лекція “Яєчна та м’ясна продуктивність птиці” 

Викладач Похил О.М., доцент кафедри технології переробки 

продукції тваринництва закладу вищої освіти “Дніпровський 

державний аграрно-економічний університет” 

14.30- 15.50 

4 26 жовтня 
2022 року 

 

Секція 
“Біологія” 

 

Лекцїі: “Фізіологічні механізми стресу та його наслідки”  

Викладач  Мізін В.В., співробітник кафедри фізіології та спортивної 

медицини  Придніпровської державної академії фізичної культури  і 

спорту 

“Опорно-руховий апарат людини”, “Скелет та м’язи”  

Викладач Хоменко О.М., доцент кафедри фізіології та біохімії 

державного закладу вищої освіти “Дніпровський національний 

університет імені Олеся Гончара” 

13.00-14.00 
 
 
 

14.00-15.20 
 
 

5 26 жовтня 
2022 року 

Секція 
“Психологія” 

 
 
 

Лекції: “Можливості сучасної психології”, “Інтелектуальний 

розвиток особистості” 

Практичне заняття “Подалання стресових станів під час воєнних дій 

та як зберегти психічне здоров’я” 

Викладач Лазаренко В.І., доцент кафедри соціальної психології та 

психології управління державного закладу вищої освіти 

“Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара” 

13.00-14.20 
 

14.20-15.20 
 
 
 
 

6 27 жовтня 
2022 року 

 

Секція 
“Екологія” 

 
 
 

Лекції: “Патогенна дія фізичних факторів на організм людини” 

Викладач  Мізін В. В., співробітник кафедри фізіології та спортивної 

медицини  Придніпровської державної академії фізичної культури і 

спорту. 

“Факторіальна екологія”,  “Середовище існування організмів” 

Викладач Лісовець О.І., доцент кафедри геоботаніки, ґрунтознавства 

та екології державного закладу вищої освіти “Дніпровський 

національний університет імені Олеся  Гончара” 

13.00-14.00 
 
 
 

14.00-15.2 0 
 
 
 

7 27 жовтня 

2022 року 

Секція 
“Хімія” 

Лекції: ”Різноманітність органічних сполук”, “Класифікація, 

номенклатура, хімічні властивості, ізометрія” 

13.00- 14.20 
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Практичні заняття: “Обчислення за хімічними рівняннями”,  

“Вирішення задач на нестачу надлишок з протіканням декількох 

хімічних реакцій. Розрахунки за реакцією між металом і сіллю” 

Викладач Сидорова Л.П., доцент кафедри аналітичної хімії 

державного закладу вищої освіти “Дніпровський національний 

університет імені Олеся  Гончара” 

14.20- 15.30 
 
 

8 27 жовтня 
2022 року 

 

Секція 
“Флористика 

та зелена 
архітектура” 

 
 

Лекція “ Регулярний стиль в історичних парках Європи” 

Викладач Зайцева І.О., професор кафедри фізіології рослин та 

інтродукції державного закладу вищої освіти “Дніпровський 

національний університет імені Олеся Гончара” 

Практичне заняття “Екологічне пристосування рослин до умов 

різних природних зон”  (на базі оранжереї  КЗО “ ОЕНЦДУМ”) 

Викладач Кривуля І.Г., керівник гуртка КЗО  “ОЕНЦДУМ” 

13.00- 14.20 
 
 
 
14.20-15.00 
  

 

 

 

     Методист з наукової роботи КЗО  “ОЕНЦДУМ”                                                                             Тетяна  КОНДРАТЬЄВА 


