Шановні учні та вчителі!
Природничо-географічний
факультет
Ніжинського державного університету
імені Миколи Гоголя запрошує Вас взяти
участь у заходах «День школяра на
природничо-географічному факультеті»,
робота яких планується за таким
графіком:
28 жовтня 2017 р., субота
18 листопада 2017 р., субота
9 грудня 2017 р., субота

Організаційний комітет:
Голова: Сенченко Галина Григорівна, к.х.н., декан
природничо-географічного факультету
Члени оргкомітету:
Лукашова Н.І. – д.х.н., проф. кафедри хімії.
Шовкун Т.М. – к.г.н., доц. кафедри географії.
Лобань Л.О. – к.б.н., доц. кафедри біології.
Москаленко О.В. – к.х.н., доц. кафедри хімії.
Коваленко С.О. – ст. викл. кафедри біології.
Адреса оргкомітету:
Сенченко Г.Г., природничо-географічний ф-т, НДУ
імені Миколи Гоголя, вул. Графська, 2, м. Ніжин,
Чернігівська обл., 16602, Україна
Телефон: +38 (066)7648627 (Сенченко Г.Г.);
(04631)7-19-83 (деканат природничогеографічного факультету)
E-mail: senchenkogg@ukr.net;
dek.nature@gmail.com
Шановні колеги, просимо за 3-5 днів до зустрічі за
вищезазначеними телефонами чи електронною
поштою повідомити про орієнтовний склад
делегації вчителів (із зазначенням фаху) і учнів від
Вашого навчального закладу, які мають намір
відвідати
«День
школяра
на
природничогеографічному факультеті».

28 жовтня 2017 р., субота

18 листопада 2017 р., субота

Календар роботи:

Календар роботи:

09.00–11.00 – реєстрація учасників (429 ауд. нового
корпусу (НК)).
10.00–11.00
Особливості вступної кампанії 2018 року (актовий
зал НК).
(Ректор університету Самойленко О.Г.)
Біологічне спрямування:
11.00-11.45. – Дивовижний світ представників
Царства Гриби
(доц. Лобань Л.О., асит. Дідик Л.В., ауд. 330)
Географічне спрямування:
11.00-11.45. – Світ мінералів і гірських порід
(екскурсія та практичні заняття в
Геологічному музеї)
(ст. викл. Бездухов О.А., ауд. 427)
Хімічне спрямування:
11.00-11.45. – Титриметричний аналіз в хімії
(доц. Москаленко О.В., ауд. 420)

09.00–10.00 – реєстрація учасників (429 ауд. НК).
10.00–11.45
Біологічне спрямування:
10.00-10.45. – Життя невидимих істот
(доц. Приплавко С.О., ауд. 332)
11.00-11.45. – Наші друзі комахи проти комахшкідників
(ст. викл. Вобленко О.С., ауд. 429)

Географічне спрямування:
10.00-10.45. – Пізнай Україну: навчальні практики
студентів-географів Ніжинського університету
(доц. Барановська О.В., ауд. 434)
11.00-11.45. – Як створюються географічні карти з

допомогою геоінформаційних систем?
(практичне заняття)
(проф. Смаль В.В., ауд. 417)

Хімічне спрямування:
10.00-10.45 11.00-11.45. – Якісні реакції в
ідентифікаційному аналізі.
(викл. Швидко О.В., ауд. 415)

9 грудня 2017 р., субота
Календар роботи:
09.00–10.00 – реєстрація учасників (429 ауд. НК).

10.00–11.45
Біологічне спрямування:
10.00-10.45. – Вчимося розв’язувати задачі з біології
(ст. викл Коваленко С.О., ауд. 429)
11.00-11.45. – Харчування і здоров’я людини
(складання харчового раціону)
(асист. Дема Л.П., ауд. 404)

Географічне спрямування:
10.00-10.45. – Конкурс школярів “Кращий географ”:
перевір свої знання
(проф. Барановський М.О., ауд. 434)
11.00-11.45. – Туристична підготовка у Ніжинському
університеті: від пізнання основ до
реального походу
(доц. Остапчук В.В., ауд. 434)

Хімічне спрямування:
10.00-10.45, 11.00-11.45. – Дослідження білкової та
пігментної складових хлоропластів
(доц. Семеніхін А.В., ауд. 420)

