
Кафедра біології та основ здоров'я 
людини

запрошує на навчання



На кафедрі систематично здійснюється вдосконалення методичного
забезпечення навчального процесу (робочих навчальних програм, лекційно-
практичних курсів, методичних пакетів із дисциплін). Розробляються
пакети тестів, завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів.
Викладачами кафедри підготовлена і використовується під час занять
відеотека та фототека з основ сільського господарства. Постійно
впроваджується у навчальний процес наочні засоби з курсів «Зоологія»,
«Фізіологія людини і тварин», «Анатомія людини» та ін.



Удосконалення професійної компетентності під час відвідування та 
обговорення відкритих занять колег.



Удосконалення методичної компетентності та професійної майстерності  
професорського-викладацького колективу під час 

методичних та наукових семінарів кафедри



На кафедрі завжди позитивний психологічний клімат. 
Студенти з задоволенням відвідують заняття

Головний лозунг 
кафедри: «Все заради 
студента».



Робота зі студентами та учнями в позаурочний час



Навчальні практики



Кафедра має свої наукові теми до яких залучені студенти 
природничого факультету.

Студенти представляють свої здобутки на Всеукраїнських конкурсах студентських 
наукових робіт.

Серед переможців необхідно відзначити Станіслава Юровича – II місце 2018 р. та 
Вікторію Макарчук – I місце 2020 рік.



«Свято птахів»

Міжнародна науково-практична 
конференція «Біологічні, медичні та 
науково-педагогічні аспекти здоров’я 
людини».

Співпраця  викладачів і кафедр з освітніми, 
культурними, мистецькими та соціальними закладами



Навчальна та профорієнтаційна робота з учнями  

Заняття для учнів обласної очно-заочної 
біологічної школи «Основи фізіології 

людини», викладач Бажан А.Г.

Заняття для учнів обласної очно-заочної біологічної 
школи "Систематика та екологія тварин", викладач 

Закалюжний М.В.



На кафедрі біології та основ здоров’я людини Полтавського
національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
акредитовано освітньо-професійну програму «Біологія» зі
спеціальності 091 Біологія за другим (магістерським) рівнем
вищої освіти.
А також освітньо-професійну програму «Здоров’я людини» з
напряму підготовки «Здоров’я людини» за першим
(бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої
освіти.
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