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  18.01.   2023    № 01-15/09 
 

Про проведення зимової сесії для учнів 
обласної Природничої школи  
учнівської молоді (у відео форматі) 
 

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 обдарованої молоді, самореалізації 
творчої особистості в сучасному суспільстві 25-26 січня 2023 року 
комунальним закладом освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей 
та учнівської молоді” (далі - КЗО “ОЕНЦДУМ”) буде проведено  зимову сесію 

для учнів обласної Природничої школи (далі - Школа).  
Враховуючи різницю в погодинних графіках планових та аварійних 

відключень електроенергії в регіонах області, захід буде проведено у відео 

форматі. 

Лекції та практичні заняття науковців закладів вищої освіти по секціях: 
екології, біології, хімії, флористики та зеленої архітектури, сучасних 
біотехнологій, аграрних наук, ветеринарії і зоотехнії, психології будуть 
розміщені до 24 січня 2023 року у відео форматі на головній сторінці сайту 
КЗО “ОЕНЦДУМ” – http://dneprunnat.dp.ua в розділі “Робота з обдарованою 
молоддю”  

План проведення зимової сесії Школи додається. 
Контактні особи: Кондратьєва Тетяна, методист з наукової роботи КЗО 

“ОЕНЦДУМ”, тел. (097-53-53-003), Григор’єв Денис, завідувач відділу біології 
та екології, тел. (097-417-00-79). 
 
Директор           Юрій ПЕДАН 
 
Кондратьєва Т.В. (056)720-90-61 

Керівникам закладів освіти 

 



Додаток  
до листа комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді”  
   18.01.2023.    № 01-15/09 

 
ПЛАН 

проведення зимової сесії для учнів обласної Природничої школи учнівської молоді 

 

№ 
з/п 

Назва секції Тематика лекцій/викладач 

1 Секція   

“Сучасні 

біотехнології” 

Лекції: “Біотрансформація поверхнево активних речовин та органічних відходів”,  
“Перспективи отримання біопалива в Україні” 
Викладач ГАРМАШ С.М., доцент кафедри БТ і БЖД ДВНЗ “Український державний хіміко- 
технологічний університет” 

2 Секція 

“Агрономія, 

ветеринарія та  

зоотехнія” 

Лекції:  “Способи приготування препаратів з лікарських рослин для ветеринарної медицини”, 
“Антибактеріальна ефективність фітоекстратів на патогенні штами мікроорганізмів” 
Викладач ЗАЖАРСЬКИЙ В.В., доцент кафедри інфекційних хвороб тварин закладу вищої освіти 
“Дніпровський державний аграрно-економічний університет”. 
Лекції “Сучасні технології виробництва продукції рослинництва. Вирощування мікрозелені”, 
“Посівні якості насіння польових культур”. 
Викладач КОТЧЕНКО М.В., доцент кафедри рослинництва закладу вищої освіти “Дніпровський 
державний аграрно-економічний університет”. 

3 Секція 

“Агрономія, 

ветеринарія та 

зоотехнія” 

Лекції “Годівля дорослої сільськогосподарської птиці”, “Годівля молодняку сільськогосподарської 
птиці” 
Викладач ПОХИЛ О.М, доцент кафедри технології переробки продуктів тваринництва закладу вищої 
освіти “Дніпровський державний аграрно-економічний університет” 

4 Секція 

“Біологія” 
 

Лекцїі: “Серцево судина система людини. Особливості будови та функції”,  
“Механізми регуляції фізіологічних функцій організму людини” 

Викладач ХОМЕНКО О.М., доцент кафедри фізіології та біохімії державного закладу вищої освіти 
“Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара” 
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5 Секція 

“Психологія” 

 

 

Лекція “Загальна характеристика пізнавальних процесів”,  
Практичне заняття “Розвиток креативного мислення особистості” 
Викладач ЛАЗАРЕНКО В.І., доцент кафедри соціальної психології та психології управління 
державного закладу вищої освіти “Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара” 

6 Секція 

“Екологія” 

 

 

Лекції: “Основи популяційної екології”,  
“Теоретичні і практичні аспекти демекології”. 
Викладач ЛІСОВЕЦЬ О.І., доцент кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології державного 
закладу вищої освіти “Дніпровський національний університет імені Олеся  Гончара” 

7 Секція 

“Хімія” 
 
 

Практичне заняття“ Розрахункові задачі на газові суміші за законом об’ємних  співвідношень.”  
Лекція “Нітрогеновмісні органічні сполуки. Аміни, амінокислоти, білки.” 
Викладач СИДОРОВА Л.П., доцент кафедри аналітичної хімії державного закладу вищої освіти 
“Дніпровський національний університет імені Олеся  Гончара” 

8 Секція 

“Флористика 

та зелена 

архітектура” 

 

Лекції “Кипарисові - цінні декоративні екзоти для озеленення та ландшафтного дизайну” 
“Біорізноманіття хвойних порід родини соснові в ландшафтному мистецтві”  
Викладач ЗАЙЦЕВА І.О., професор кафедри фізіології рослин та інтродукції державного закладу 
вищої освіти “Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара” 

 
 
     Методист з наукової роботи  КЗО“ОЕНЦДУМ”        Тетяна  КОНДРАТЬЄВА 
  


