Викладачі кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології взяли
участь у методичному семінарі для вчителів м. Полтави.
11 травня 2018 року на кафедрі
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Захід проведено з ініціативи міського методоб’єднання вчителів біології
за підтримки міського методичного кабінету управління освіти виконавчого
комітету Полтавської міської ради.
У роботі семінару було задіяно понад 50 учасників, серед яких – вчителі
біології закладів загальної середньої освіти міста Полтави та області,
представники закладів позашкільної екологічної освіти, викладачі, аспіранти та
студенти ПНПУ імені В.Г. Короленка.
Із словами привітання учасникам семінару виступили керівник міського
методоб’єднання вчителів біології Любов Севастьян та завідувач кафедрою
ботаніки, екології та методики навчання біології Валентина Оніпко.
Викладачі кафедри виступили доповідачами на семінарі із змістовими
доповідями:
Оніпко В.В. «Особливості розвитку творчих здібностей учнів під час
позакласної роботи з біології»;
Гомля Л.М. «Розвиток творчої особистості на уроках біології для
формування соціальної компетентності учнів»;
Дяченко-Богун М.М. «Активізація творчого потенціалу особистості
майбутнього викладача біології в процесі екологічної діяльності»;
Іщенко В.І. «Формування творчої особистості учнів в умовах ефективного
використання практичної складової на уроках природознавства»;
Гапон С.В. «Науково-дослідницька робота учнів – один із шляхів
формування творчої особистості майбутнього»;

Ханнанова Л.Р. «Розвиток творчих здібностей у школярів під час
проведення екскурсій на природно-заповідні території»;
Дерев’янко Т.В. «Особливості озеленення пришкільних територій»;
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Орлова Л.Д. «Шляхи формування творчої особистості на уроках біології з
використанням знань про лучні рослини»;
Максименко Н.Т. «Ознайомлення з видовим різноманіттям польових
культур в умовах шкільної навчально-дослідної ділянки».
До обговорення приєдналися вчителі:
Тутова З.П. (учитель біології ЗШ № 11) – «Формування предметних
компетентностей шляхом розвитку творчих здібностей учнів».
Степаненко Т.М. (учитель біології Полтавської гімназії № 32) «Роль
уроків в природі для розвитку творчих здібностей учнів».
Предметом дискусії учасників семінару стали нагальні питання щодо
особливостей формування творчої особистості учнів в умовах ефективного
використання

практичної
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біології,

природознавства, екології, екскурсійна діяльність як елемент навчальновиховного процесу, методичні засади організації і проведення практичної
складової навчального курсу біології, роль ботанічних садів та дендропарків в
навчально-просвітницькій діяльності.
Для учасників семінару було організовано науково-пізнавальну екскурсію
територією ботанічного саду ПНПУ імені В.Г. Короленка, на якій можна було
ознайомитися із методикою проведення екскурсійної діяльності, з видовим
різноманіттям колекційних ділянок закритого та відкритого ґрунту, методикою
проведення експериментальної частини науково-дослідної роботи з біології та
екології, особливостями догляду за кімнатними рослинами кабінету біології,
принципами дизайну та досвідом озеленення територій тощо.

