Полтавський національний педагогічний
університет імені В. Г. Короленка
Природничий факультет

Програма тижня природничого факультету
11-15 березня 2019 року
25 лютого (понеділок)
№
п/
п
1

Час та місце
Назва заходу
Відповідальні за
проведення
організацію та проведення
заходу
заходу
Кафедра ботаніки, екології та методики викладання біології
14.30
Виставка «Первоцвіти Полтавщини».
доц. Шкура Т.В., доц.
Краєзнавчий
Дяченко-Богун М.М.,
музей
ас. Ханнанова О.Р., студенти
груп П-16, П-15, П-24.

27 лютого (середа)

№
п/
п
1

Час та місце
проведення
заходу

Назва заходу

Відповідальні за
організацію та проведення
заходу
Кафедра хімії та методики викладання хімії
11.00 – 16.00
Міжнародна
науково-практична проф. Шиян Н.І.,
Мала актова
конференція
«XII
Менделєєвські викладачі кафедри хімії та
зала, корпус 1; 2-й читання».
методики викладання хімії.
поверх

28 лютого (четвер)

№
п/
п
1

2

№
п/
п
1

Час та місце
проведення
заходу
11.00 – 16.00
Навчальний
корпус 1; 2-й
поверх
16.00
Навчальний
корпус 1; ауд. 26
Час та місце
проведення
заходу

Назва заходу

Відповідальні за
організацію та проведення
заходу
Кафедра хімії та методики викладання хімії
Фестиваль наукових проектів школярів проф. Шиян Н.І.,
з хімії.
викладачі кафедри хімії та
методики викладання хімії.
«Хімічний експерементаріум».

11 березня (понеділок)
Назва заходу

проф. Шиян Н.І.,
викладачі кафедри хімії та
методики викладання хімії.

Відповідальні за
організацію та проведення
заходу
Кафедра біології та основ здоров’я людини
11.40
Відкрита лекція: «Цінність людського проф. Пилипенко С.В.,
Мала актова зала, життя, профілактика абортів» (5 мов Карацюпа М.В. провідний
корпус 1; 2-й поверх кохання).
спеціаліст
із
соціальної
роботи.
Студентська рада природничого факультету

1

1

1

2

13.00
«Наукове
зібрання
студентів проф. Гриньова М. В.,
Мала актова
природничого факультету».
Студентська рада.
зала, корпус 1; 2-й
поверх
Кафедра педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна
8.30
Відкрита лекція: «А.С. Макаренко: проф. Ткаченко А.В., студенти
Навчальний
історико-педагогічні
аспекти групи П-31, 32, 33, 34
корпус 1; ауд.37
вітчизняного
освітнього
менеджменту».
Кафедра ботаніки, екології та методики викладання біології
15.00
Екологічна
година
«Біологічна доц. Шкура Т.В.
Полтавська
Шевченкіана».
ас. Ханнанова О.Р.
обласна
студенти груп П-16, П-42.
універсальна
наукова бібліотека
імені
І.П. Котляревського
16.00
Навчально-тренінгове
заняття: проф. Оніпко, доц. ДяченкоНавчальний
«Домедична допомога. Надання Богун М.М., доц.,
корпус 1; ауд.11
екстреної медичної допомоги».
ас.
Максименко
Н.Т.,
студенти груп П-15, П-24, П45, П-42.

12 березня (вівторок)

№
п/
п
1

1

1

2

1
2

Час та місце
проведення
заходу

Назва заходу

Відповідальні за
організацію та проведення
заходу
Кафедра хімії та методики викладання хімії
10.00
Презентація підручника з хімії, як засіб проф. Шиян Н.І., проф. Оніпко
Мала актова зала, формування
предметної В.В., доц. Стрижак С.В.,
корпус 1, 2-й поверх компетентності учнів у профільній вчителі хімії та біології області
школі.
Кафедра біології та основ здоров’я людини
9.00 – 12.00
Тематичні екскурсії по музейному доц. Закалюжний В. М.,
навчальний
комплексу кафедри біології та основ ст. викл. Коваль А. А.
корпус №1; ауд.
здоров’я людини.
№1,30,31
Студентська рада природничого факультету
13.00 – 15.00
Змагання з волейболу на кубок декана проф. Гриньова М. В.,
Навчальний
природничого
факультету
серед студ. декан Ісакова Т.І.,
корпус №4
студентів 1 курсу та студентської ради культорг Ходунай В.В.
Спортивна зала
природничого факультету.
16.00
«Вечір українського кіно».
проф. Гриньова М. В.,
навчальний
Студентська рада.
корпус №1; ауд.
№37
Кафедра ботаніки, екології та методики викладання біології
11.40
Відкрита
лекція:
«Наукове доц. Гомля Л.М., студенти
Навчальний корпус дослідження та методика його групи ПЕ-56.
№1; ауд. №56
виконання у екології».
16.00
Засідання
ботанічного
гуртка доц. Гомля Л.М., студенти
навчальний
«Національні заповідники світу» (відео групи П-22.
корпус №1; ауд.
– подорож).
№38

13 березня (середа)
№
п/
п
1

2

1

1

Час та місце
Назва заходу
Відповідальні за
проведення
організацію та проведення
заходу
заходу
Кафедра педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна
10.00 – 12.00
Пленарне засідання ХVІІІ міжнародної проф. Гриньова М. В.,
Мала актова
науково-практичної
конференції проф. Ткаченко А.В.,
кафедри
зала, корпус 1; 2-й «Технології професійного розвитку викладачі
поверх
педагога: спадщина А. С. Макаренка і педагогічної майстерності та
пріоритети української освіти».
менеджменту
імені І.А. Зязюна.
13.00 – 15.30
Секційні
засідання
міжнародної проф. Гриньова М. В.,
корпус 1; 2-й
науково-практичної
конференції проф. Ткаченко А.В.,
поверх
«Технології професійного розвитку викладачі
кафедри
педагога: спадщина А. С. Макаренка і педагогічної майстерності та
пріоритети української освіти».
менеджменту
імені І.А.Зязюна.
Кафедра хімії та методики викладання хімії
14.00
Регіональний
семінар
«Шкільна проф. Шиян Н.І.,
Навчальний
хімічна
освіта:
проблеми
та викладачі кафедри хімії та
корпус 1; ауд.26
перспективи».
методики викладання хімії.
Кафедра біології та основ здоров’я людини
9.00 – 15.00
Загальноміське
свято
юних проф. Пилипенко С.В.,
Велика актова
викладачі кафедри біології та
натуралістів «День зустрічі птахів».
зала; Корпус 2
основ здоров’я людини.

14 березня (четвер)

№
п/
п
1

1

1

Час та місце
Назва заходу
Відповідальні за
проведення
організацію та проведення
заходу
заходу
Кафедра педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна
10.30 – 14.00
Робота
Всеукраїнських
науково- проф. Гриньова М. В.,
музей-заповідник практичних семінарів «Управлінська проф. Ткаченко А.В.,
А. С. Макаренка, майстерність керівника навчального викладачі
кафедри
с. Ковалівка
закладу», «Управління проектами у педагогічної майстерності та
сфері науки, освіти, інновацій та менеджменту
імені
інформатизації»,
«Управління І.А.Зязюна
інноваційною діяльністю в освіті та у
виробництві».
Кафедра ботаніки, екології та методики викладання біології
14.30
Тренінг «Здоров’я молоді та його проф. Оніпко, доц. ДяченкоПолтавський
складові» за підтримкою Благодійного Богун М.М., ас. Максименко
обласний інститут фонду «Здоров’я жінки і планування Н.Т.
сім’ї» в рамках проекту Данської
післядипломної
педагогічної освіти Асоціації Планування Сім’ї».
ім М.І.
Остроградсь-кого
Кафедра хімії та методики викладання хімії
10.00
Відкрита лекція: «Сульфато- та доц. Самусенко Ю.В.
Навчальний корпус нітропохідні ароматичного ряду».
1; ауд. 25

15 березня (п’ятниця)
№
п/
п
1

2

Час та місце
проведення заходу

Назва заходу

Відповідальні за
організацію та проведення
заходу
Кафедра ботаніки, екології та методики викладання біології
9.00
Тренінг «Здоров’я молоді та його проф. Оніпко, доц. ДяченкоПолтавський
складові»
за
підтримкою Богун М.М., ас. Максименко
обласний інститут Благодійного фонду «Здоров’я жінки Н.Т.
післядипломної
і планування сім’ї» в рамках проекту
педагогічної освіти Данської Асоціації Планування Сім’ї».
ім М.І. Остроградського
14.30
Екскурсія в природу, на тему: проф. Гапон С.В., проф.
Корпусний парк
«Весняні явища в житті фітоценозів». Орлова Л.Д., студенти груп
м. Полтава
П-53, П-55.

