Профорієнтаційна робота здійснюється в межах науково обґрунтованої системи
соціально-економічних, педагогічних, медико-біологічних і виробничо-технічних заходів
щодо надання молоді особистісно-орієнтованої допомоги у виявленні і розвитку
здібностей і схильностей, професійних і пізнавальних інтересів у виборі професії, а також
формування потреби і готовності до праці в умовах ринку, багатоукладності форм
власності і підприємництва. На кафедрі ботаніки, екології та методики навчання біології
вона реалізується через навчально-виховний процес зі студентами під час проведення
виробничих педагогічних практик у загальноосвітніх навчальних закладах Полтавської
області, позааудиторну науково обґрунтовану систему профорієнтаційних заходів
(конкурс наукових робіт МАН, робота з обдарованими учнями, організація та проведення
професіографічних екскурсій, занять для учнів заочної біологічної школи, методична
допомога вчителям, консультування щодо вибору профілю навчання, демонстрація та
обговорення відеоматеріалів, індивідуальні бесіди з батьками школярів тощо).
Традиційним уже стало залучення учнівської молоді до участі у навчальних,
наукових, культурно-масових заходах природничого факультету та університету. Так,
учителі та учні Полтавщини мають можливість презентувати свої наукові здобутки під час
роботи науково-практичних конференцій, засідань студентського наукового товариства.
Викладачами кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології проводиться
щорічно конкурс-виставка композицій із природного матеріалу «Засяяла в осінніх барвах
Полтавщина» із залученням учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
м. Полтава.
Систематичним стало проведення агітаційно-роз’яснювальної роботи, бесід із шкільною
молоддю та її батьками щодо вибору майбутньої професії. Професорсько-викладацький склад
кафедри на базі навчальних закладів Полтавщини проводить зустрічі-консультації із учнями та
вчителями щодо умов вступу до Полтавського національного педагогічного університету
імені В.Г. Короленка та етапів проведення вступної кампанії; діяльності природничого
факультету та особливостей підготовки фахівців у галузі біології, екології; перспектив
наукового та професійного становлення вступників.
Ефективним для професійного самовизначення молоді є проведення майстер-класів
із біології від провідних фахівців кафедри, експрес-дайджестів із підготовки до
зовнішнього незалежного оцінювання з біології, підготовчих експрес-курсів із біології.
Також вагомим для абітурієнтів є проведення на базі факультету Другого туру
Всеукраїнської олімпіади з біології для професійної орієнтації вступників, за результатами
якого учні шкіл (представники більшості районів Полтавської області) отримують
додаткові бали при вступі на спеціальності Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
та Екологія.

Безпосередньо профорієнтаційна робота у загальноосвітніх навчальних закладах
забезпечується шляхом залучення до проведення заходів для учнівської молоді щодо
вибору їх майбутньої професії студентів природничого факультету під час проходження
ними виробничих педагогічних практик, а також випускників університету попередніх
років, які працюють учителями.

Важливим залишається напрям співпраці з управліннями освіти міста Полтава,
районів Полтавської області, державної служби зайнятості щодо організації спільних
профорієнтаційних проектів та заходів («Місто професій», «Наукові пікніки» та ін.).
Викладачі кафедри є членами журі конкурсу агітбригад, що проходить на базі
природничого факультету, у якому школярі з різних районів Полтавщини демонструють
свої вміння захищати та берегти природу.

Для успішної профорієнтаційної роботи та професійного самовизначення учнів
необхідна системна робота, починаючи з початкової школи. Із цією метою для школярів
різних вікових категорій проводяться екскурсії на території навчальної лабораторії
(ботанічного саду, парку – пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення). Для
старшокласників викладачами кафедри проводяться професіографічні екскурсії, які дають
можливість молоді безпосередньо ознайомитись із професією в реальних умовах,
отримати інформацію із першоджерел, поспілкуватись із професіоналами.
Викладачі кафедри проводять профорієнтаційну роботу з обдарованою молоддю
шляхом залучення учнів – членів Малої академії наук України – до підготовки науководослідних робіт на базі університету. Здійснюється інформування про спеціальності
природничого факультету та особливості навчання у ПНПУ імені В.Г. Короленка під час

роботи з вихованцями Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді, під час проведення щорічних тренувальних зборів із біологічних
дисциплін (ботаніка, екологія) для обдарованих дітей-членів Малої академії наук.
Викладачі беруть участь у роботі методичних об’єднань учителів біології області, надають
протягом року науково-методичні та методичні консультації учителям міста Полтави та
області з ботаніки, дендрології, генетики, землеробства, основ сільського господарства,
екології.

