Еколого-просвітницька робота по кафедрі ботаніки, екології та
методики навчання біології ПНПУ імені В.Г. Короленка
Викладачами

кафедри

ботаніки, екології

та

методики

постійно

підвищується екологічна свідомість студентів через упровадження різних
форм і методів еколого-просвітницької роботи у навчальному процесі.
В

академічних

групах

регулярно

проводяться

заходи

природоохоронного та еколого-просвітницького спрямування. Так, 4 квітня
2016 р. за участю студентів природничого факультету у рамках 2-місячника
чистоти міста Полтави та Полтавської області пройшло прибирання
«Відродимо дендропарк разом» (ас. Ханнанова О.Р.).
Постійно організовуються тематичні виставки, конкурси, фотовиставки,
присвячені вихованню любові і бережливого ставлення до природи. Щороку
у вересні до Дня міста на природничому факультеті традиційною стала
виставка-конкурс композицій із природних матеріалів «Засяяла в осінніх
барвах Полтавщина», організована кураторами академічних груп та
студентським активом.

За останній період студенти природничого факультету під керівництвом
викладачів кафедри долучалися до проведення різноманітних заходів
природоохоронної

та

еколого-просвітницької

тематики,

зокрема,

меморіальної інформаційно-просвітницької години «Без строку давності» (до
30-річчя із дня аварії на ЧАЕС) (квітень 2016 р., сумісний проект із
Полтавським

обласним

осередком

ГО «Сюз

Чорнобиль»,

доц. Дерев’янко Т.В., ас. Клепець О.В.), Всеукраїнської акції «Зробимо
Україну чистою разом» (25 квітня 2016 р.) тощо.

Учасники заходу «Без строку давності» (до 30-річчя із дня аварії на ЧАЕС)
разом із гостем – членом ГО «Союз Чорнобиль», ліквідатором І категорії Анатолієм
Бондаренком (квітень 2016 р.)

Асистент кафедри О.В. Клепець разом зі студентами упродовж багатьох
років поспіль беруть участь у роботі регіонального круглого столу, що
відбувається щорічно у березні на базі Полтавського обласного управління
водних ресурсів до Всесвітнього дня води.

Під час круглого столу до Всесвітнього дня води доповіді представляють
студенти IV курсу природничого факультету
Донченко Д. (фото ліворуч) та Рябика М. (фото праворуч)
(Полтававодгосп, 2016 р.)

Пропаганду здорового способу життя та шляхів здоров’язбереження
серед учнівської та студентської молоді активно веде доц. ДяченкоБогун М.М., яка, зокрема, взяла участь у засіданні круглого столу
«Підвищення

резервних

сил

організму

природними

засобами»

до

Всесвітнього дня здоров'я (2 квітня 2016 р., Центр здоров’я Департаменту
охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації) та засіданні
семінару-практикуму «Здоров’язберігаючі технології у роботі позашкільних
та загальноосвітніх навчальних закладів», 17-18 травня 2016 р., на базі
обласного дитячо-юнацького оздоровчого табору «Еколог», Полтавський
обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.

У школах Полтави та області за участю викладачів кафедри ботаніки,
екології

та

методики

навчання

біології

започатковане

проведення

профорієнтаційнх заходів з еколого-просвітницьким ухилом, де учням
популяризується

інформація

про

особливості

підготовки

студентів

природничого факультету спеціальностей «Екологія» та «Біологія». Зокрема,
така подія пройшла 20 травня 2016 р. у Полтавської гімназії №33.
Викладачі кафедри постійно задіяні у роботі журі природоохоронних
конкурсів і змагань. Так, проф. С.В. Гапон є багаторічним учасником журі
ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського учнівського конкурсу «Вчимось
заповідати», а проф. Л.Д. Орлова – фінального етапу обласного фестивалюконкурсу колективів екологічної просвіти – екологічних агітбригад та
екологічних театрів (шоу) для учнів загальноосвітніх шкіл області.
Викладачі

кафедри

постійно

здійснюють

науково-методичне

консультування учнів і вчителів природничих дисциплін загальноосвітніх та
професійно-технічних навчальних закладів м. Полтави по лінії Полтавського
територіального відділення МАН, а також в рамках співпраці з Полтавським
обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних працівників
імені М.

Остроградського.

Так,

викладачі

Орлова Л.Д.

та

Дяченко-

Богун М.М. забезпечують проведення профільних лекторіїв на курсах
перепідготовки вчителів біології, асистенти Клепець О.В. та Ханнанова О.Р.
проводять практичні тренінги для учнів шкіл області у рамках Зборів
олімпійського резерву із підготовки до IV етапу Всеукраїнської учнівської
олімпіади з екології. Проф. Гапон С.В. забезпечує викладання спеціальних
курсів біолого-екологічного спрямування для школярів-слухачів очнозаочної біологічної школи при обласному еколого-натуралістичному центрі.
Викладачами кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології
постійно

ведеться

популяризація

ботанічного

саду

як

осередку

природоохоронної та еколого-просвітницької роботи, проводяться тематичні

та оглядові екскурсії студентів та учнів полтавських шкіл (зав. навчальної
лабораторії Дзюбаненко А.С.).
Представництво від кафедри, факультету та університету у загальних
зборах Міжнародної асоціації екологів університетів упродовж останніх
років забезпечує доц. Гомля Л.М., яка 2 березня 2016 р. взяла участь у
Міжнародному екологічному форумі «Екологія. Освіта. Наука», проведеного
у Національній академії педагогічних наук України (м. Київ).
На базі кафедри, а також її установ-партнерів із року в рік проводяться
наукові зібрання (конференції, семінари) від регіонального, всеукраїнського
та міжнародного рівня за природоохоронною та еколого-просвітницькою
пролблематикою. Так, 27 жовтня 2016 р. в ЗОШ №24 м. Полтави відбувся
обласний науково-практичний семінар «Формування екологічного світогляду
та розвитку екологічної культури в середній та вищій школі», організований
викладачами ПНПУ імені В.Г. Короленка за підтримки Управління освіти
Полтавського міськвиконкому. Впродовж кількох годин вчителі-біологи
вислуховували один одного та спілкувалися на теми, що стосуються екології
як науки, культури екологічного виховання учнівської молоді, сучасних
технологій

екологічної

підготовки

майбутніх

учителів

природничих

дисциплін та методик, за допомогою яких можна позитивно вплинути на
формування екологічної свідомості суспільства.

На засіданні методичного семінару «Формування екологічного світогляду та
розвитку екологічної культури в середній та вищій школі»
(ЗШ №24 м. Полтави, жовтень 2016 р.)

Викладачі кафедри також регулярно надають професійні коментарі з
проблем взаємодії людини і довкілля у засобах масової інформації – на
шпальтах місцевих газет, у відеосюжетах інформаційних телепрограм, через
виступи на радіо.

