
 

Додаток 1 

до листа КПНЗ «МАНУМ» ДОР» 

16.10.2018 № 319 

Графік проведення осінньої установчої сесії  

комунального позашкільного навчального закладу 

“Мала академія наук учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради” 
 

Реєстрація учасників: 09:00 – 09:45 

Початок занять: 10:00 
 

Відділення Секція Дата Місце проведення Адреса 

 

“Екологія та аграрні 

науки” 

 

“Сучасні біотехнології” 20 жовтня 

ДВНЗ “Український 

державний хіміко-

технологічний 

університет” 

м. Дніпро, 

пр. Гагаріна, 8 

корпус 1 

 

“Екологія 

“Охорона довкілля та 

раціональне 

природокористування” 

20 жовтня 

Національний технічний 

університет 

“Дніпровська 

політехніка” 

Дніпро, 

пр. Д. Яворницького, 19, 

корп. 10, 7-й поверх 

(вхід з вул. Олеся 

Гончара) 

“Лісознавство” 

“Агрономія” 

“Ветеринарія та зоотехнія” 

“Селекція та генетика” 

20 жовтня 

Дніпровський державний 

аграрно-економічний 

університет 

м. Дніпро,  

вул. Мандриківська, 276, 

факультет ветеринарної 

медицини  

“Хімії та біології” 

“Загальна біологія” 

“Зоологія, ботаніка” 

“Біологія людини” 

“Психологія” 

20 жовтня 

Дніпровський державний 

аграрно-економічний 

університет 

м. Дніпро,  

вул. Мандриківська, 276, 

факультет ветеринарної 

медицини  

“Медицина” 

“Валеологія” 
20 жовтня 

Державного закладу 

“Дніпропетровська 

медична академія 

Міністерства охорони 

здоров'я України” 

м. Дніпро, 

 вул. Севастопольська, 

17,  

морфологічний корпус 

 



Відділення Секція Дата Місце проведення Адреса 

“Хімія” 20 жовтня 

Дніпровський 

національний 

університет імені Олеся 

Гончара 

м. Дніпро,  

вул. Казакова, 22,  

корпус 16 

 

“Економіка” 

“Економічна теорія та 

історія економічної думки” 

“Мікро- та макроекономіка” 

“Фінанси, грошовий обіг та 

кредит” 

“Менеджмент” 

20 жовтня 

Національний технічний 

університет 

“Дніпровська 

політехніка” 

м. Дніпро, 

 пр. Д.Яворницького, 19,  

10 корпус (вхід з 

вул. Олеся Гончара) 

“Технічні науки” 

всі секції відділення 
20 жовтня 

Національний технічний 

університет 

“Дніпровська 

політехніка” 

м. Дніпро,  

пр. Д.Явориницького, 19,  

2 корпус,  

(вхід з вул. Олеся 

Гончара) 

“Комп’ютерні науки” 

всі секції відділення 
20 жовтня 

Національний технічний 

університет 

“Дніпровська 

політехніка” 

м. Дніпро,  

пр. Д. Яворницького, 19,  

3 корпус 

(вхід з вул. Олеся 

Гончара) 

“Математика” 

всі секції відділення 
20 жовтня 

Дніпропетровський 

національний 

університет  

імені Олеся Гончара 

м. Дніпро, 

вул. Казакова, 18,  

корпус 14 

“Фізика та астрономія” 

всі секції відділення 

20 

жовтня 

Увага!!! 

Сесія на відділенні фізики і астрономії проводиться 

в Оn-Iіne -режимі  

(додаткова інформація буде направлена листом) 



Відділення Секція Дата Місце проведення Адреса 

“Науки про Землю” 
всі секції відділення 

20 
жовтня 

Національний технічний 
університет 

«Дніпровська 
політехніка” 

м. Дніпро,  

пр. Д. Явориницького, 

19, І корпус 

(вхід з вул. Олеся 

Гончара) 

“Історія” 

“Історія України” 
“Археологія” 
“Історичне краєзнавство” 
“Етнологія” 
“Всесвітня історія” 

20 жовтня 

Дніпровський 
національний 
університет  

імені Олеся Гончара 

м. Дніпро,  
пр. Гагаріна, 72  

корпус 1 

“Філософія та 
суспільствознавства” 

“Філософія” 
“Соціологія” 
“Правознавство” 
“Теологія, релігієзнавство та 
історія релігії” 
“Педагогіка” 
“Журналістика” 

20 жовтня 
Дніпропетровський 

державний університет 
внутрішніх справ 

м. Дніпро,  
пр. Гагаріна, 26  

 

“Літературознавство, 
фольклористика  

та мистецтвознавство” 
всі секції відділення 

“Українська література” 
“Зарубіжна література” 
“Літературна творчість” 
“Фольклористика” 
“Мистецтвознавство” 

20 жовтня 

Дніпровський 
національний 
університет  

імені Олеся Гончара 

м. Дніпро,  
пр. Гагаріна, 72  

корпус 1 

“Мовознавство” 

“Українська мова” 
“Російська мова” 
“Англійська мова” 
“Французька мова” 
“Польська мова” 

20 жовтня 

Дніпровський 
національний 
університет  

імені Олеся Гончара 

м. Дніпро,  
пр. Гагаріна, 72  

корпус 1 

 


