27 жовтня 2016 року на базі Полтавської
загальноосвітньої
школи
І-ІІІ ступенів №24 відбувся обласний науково-практичний семінар учителів «Формування
екологічного світогляду та розвитку екологічної культури в середній та вищій школі».
Захід проведено з ініціативи міського методоб’єднання вчителів біології за підтримки
управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради. Співорганізаторами
семінару виступили кафедра ботаніки, екології та методики навчання біології, а також
кафедра загальної, вікової та практичної психології Полтавського національного
педагогічного університету імені В.Г. Короленка.
У роботі семінару було задіяно
понад 70 учасників, серед яких –
вчителі біології загальноосвітніх шкіл
міста Полтави та області, представники
закладів
позашкільної
екологічної
освіти, викладачі, аспіранти та студенти
ПНПУ імені В.Г. Короленка.
Зібрання урочисто відкрили декан
природничого факультету ПНПУ імені
В.Г. Короленка Марина Гриньова та
директор ЗОШ №24 м. Полтави
Людмила Дудко. Слова привітання
учасникам семінару від начальника
управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради Наталії Дорохової
передала головуюча на пленарному засіданні керівник міського методоб’єднання вчителів
біології Любов Севастьян.
Предметом
обговорення
учасників семінару стали нагальні
питання екологічного просвітництва
учнівської та студентської молоді,
зокрема проблеми комплексного
підходу до вивчення навколишнього
середовища, напрямки науководослідної
роботи
екологічної
спрямованості,
природоохоронної
роботи школярів тощо. Корисним
для вчителів стала участь в
організованих
викладачами
педуніверситету
тренінгах
(«Психологія толерантності в змісті екологічного виховання», проф. Яланська С.П.) і
пратикумах («Інноваційні напрямки екологічного виховання студентів», проф. Оніпко В.В.,
«Мохоподібні бріоценози як об’єкти
екологічних досліджень», проф. Гапон С.В.,
«Фітоіндикаційні
методи
оцінки
навколишнього
середовища»,
доц. Дерев’янко Т.В., «Використання
гербарію при формуванні екологічних
знань», доц. Гомля Л.М., «Методика
розв’язування
екологічних
задач»,
ас. Клепець О.В.). Продуктивному обміну
думками
також
сприяли
доповіді
студентів природничого факультету про
роздільний збір побутових відходів на базі
студентського гуртожитку (Ніка Ю.,
П-41), заповідання правічних дубів
(Лукаш О., П-42), екологічні проблеми урбоекосистеми Полтави (Рябика М., П-45). За

словами завідувача кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології професора
Валентини Оніпко,
подібні заходи є необхідною формою наукової співпраці
загальноосвітньої та вищої школи у важливій справі екологічного виховання молоді та
дієвим засобом профорієнтаційної роботи.
Проведення семінару висвітлювали представники преси, зокрема «Громадського ТВ».
За матеріалами виступів готується збірник тез доповідей семінару. Детальніше про захід
можна дізнатись за посиланням: http://poltavske.tv/events/sem%D1%96nar-ekolog%D1%96chnijsv%D1%96toglyad-%D1%96-kultura-v%D1%96dbuvsya-u-poltav%D1%96.html.

