Викладачі та студенти природничого факультету допомагають
учнівській молоді зорієнтуватися у професійному просторі
Вдалий вибір професії – одна з головних складових і умов становлення
особистості, усвідомлення своєї значимості в соціумі. Із метою успішної
реалізації професійного самовизначення учнівської молоді в освітньому
просторі та інформування щодо особливостей підготовки фахівців у
Полтавському національному педагогічному університеті викладачі та
студенти природничого факультету 9 листопада 2016 року провели виїзний
семінар на базі опорної Шишацької спеціалізованої школи імені
В.І. Вернадського. Учасниками заходу стали вчителі та учні 11 класу
загальноосвітніх навчальних закладів Шишацького району (Шишацької
обласної гімназії-інтернату для обдарованих дітей, Великобузівської ЗОШ IIII ступенів, Воскобійницької ЗОШ I-III ступенів, Гоголівської ЗОШ I-III
ступенів, Яреськівської ЗОШ I-III ступенів імені Ф.П. Борідька, Сагайдацької
ЗОШ I-III ступенів, Пришибської ЗОШ I-III ступенів, Ковалівської ЗОШ I-III
ступенів, Михайликівської ЗОШ I-III ступенів). Семінар було організовано за
сприяння Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної
адміністрації в особі Олени Вікторівни Харченко.
Відкрила захід начальник відділу освіти Шишацької селищної ради
Наталія Миколаївна Караваєва. Про особливості підготовки фахівців для
нової української школи на природничому факультеті Полтавського
національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка розповіла у
своїй доповіді доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент
Національної академії педагогічних наук України Марина Вікторівна
Гриньова. Вона окреслила можливості освітнього простору факультету для
наукового та професійного становлення вступників. Марина Вікторівна
проінформувала, що на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра можна
продовжити навчання у магістратурі, що репрезентована широким спектром
спеціальностей («Середня освіта (біологія)», «Середня освіта (хімія)»,
«Біологія», «Хімія», «Екологія», «Управління навчальним закладом»,
«Управління проектами» та «Управління інноваційною діяльністю»). Про
умови вступу до Полтавського національного педагогічного університету
імені В.Г. Короленка та етапи проведення вступної кампанії у 2017 році
учням повідомив викладач кафедри біології та основ здоров’я людини,
кандидат педагогічних наук Сергій Анатолійович Новописьменний.
Майбутні вступники мали змогу поринути у цікавий світ студентаприрододослідника під час демонстрування відеоматеріалів про діяльність
факультету та особливості підготовки фахівців у галузі біології, хімії,
екології та здоров’я людини. Кожен школяр отримав буклет із основною
інформацією, необхідною для вступника 2017 року. Про переваги навчання
на природничому факультеті учні дізналися із профорієнтаційного номеру
творчої групи студентів.
За результатами проведеного заходу закладено основи партнерської
співпраці викладачів вишу, учителів та учнів Шишацького району

Полтавської області, яка буде продовжуватися на Дні відкритих дверей у
Полтавському
національному
педагогічному
університеті
імені
В.Г. Короленка.

