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Інформаційний бюлетень НТСА ЗНУ 
 

НОВИНИ НТСА БІОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

 На біологічному факультеті підбили підсумки педагогічної практики 

У студентів 4 курсу напрямів підготовки 

«Біологія» та «Хімія» біологічного факультету ЗНУ 

завершилася педагогічна практика, яка тривала в 

школах та гімназіях як нашого міста, так і 

навчальних закладів середньої ланки освіти 

Запорізької області. 

На біологічному факультеті педагогічній 

практиці надають чималого значення. Завдяки цій 

формі роботи студенти мають змогу спробувати себе 

в ролі викладачів та класних керівників, навчитися не 

лише проводити уроки, але й знаходити спільну мову 

з учнями, здобувають практичні навички, необхідні 

для роботи в освітній галузі. 

Так, за словами студентів, під час проходження практики вони навчилися правильно 

організовувати роботу вел  икого учнівського колективу, дисциплінувати його, оцінювати учнів 

згідно загальнодержавних вимог, зацікавлювати їх навчальним матеріалом. Одним із важливих 

завдань, які постали перед студентами під час проходження практики, стало проведення 

профорієнтаційної роботи. Вони розмовляли зі своїми учнями щодо особливостей навчання на 

біологічному факультеті ЗНУ, організували екскурсії до лабораторій біологічного факультету та до 

природничого музею ЗНУ. Після цього дехто зі школярів повідомив про своє бажання стати 

студентами цього факультету. На підсумковій конференції представники біологічного факультету 

змогли поділитися враженнями від першого досвіду педагогічної діяльності, продемонструвати 

фотографії, розповісти яскраві епізоди, 

пов’язані зі спілкування з дітьми. 

Підбиваючи підсумки проходження 

практики, студенти біологічного факультету 

дійшли висновку, що ця форма роботи 

допомогла їм усвідомити всю важливість 

педагогічної діяльності, удосконалити свої 

знання, уміння і навички з курсів хімічних та 

біологічних дисциплін, особливо з «Методики 

викладання хімії» і з «Методики викладання 

біології», набути організаторських якостей, 

опанувати перші навички педагогічної праці, 

навчилися самопізнанню, самоспостереженню, 

самоаналізу і рефлексії. 

Текст: прес-центр ЗНУ 

Фото: Попазова Олена 
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 Соціальний проект «Смайл» зібрав дітлахів на острові Хортиця 

«Project Smile» – це соціальний проект студентів факультету журналістики і випускників 

університету, спрямований на підтримку дітей із сімей, тимчасово переселених із Донецької і 

Луганської областей. Організаторами та ініціаторами цього заходу стали старший викладач кафедри 

журналістики Катерина Сіріньок-Долгарьова і випускниця біологічного факультету Людмила 

Макєєва. Фінансова підтримка була надана міжнародною освітньою організацією IREX, яка в різні 

роки адмініструвала академічну програму студентського обміну Держдепартаменту США UGRAD, 

за якою організаторки навчалися в американському університеті Грейсленд. 

Ідея проекту – показати дітлахам і їхнім родинам, що, не зважаючи на ситуацію в країні, ми - 

одна велика українська сім'я. Інакше кажучи, девіз заходу: «Україна – єдина країна». Учасники 

відвідали пам'ятку Запоріжжя – національний заповідник «Хортиця», адміністрація якого люб’язно 

підтримала проект, надавши безкоштовні екскурсії. Діти відвідали історико-культурний комплекс 

«Запорозька Січ», взяли участь у навчально-патріотичній грі «Джури – маленькі козачата», де кожна 

дитина могла відчути себе героєм, справжнім козаком.  

Після прогулянки Хортицею на дітей чекали 

гаряча піца, подарунки і сюрпризи від студентів-

активістів ЗНУ. Веселі ігри, конкурси та спільний 

малюнок напам'ять маленькі учасники проекту 

виконали з першокурсницями-волонтерами 

факультету журналістики Вікторією Лагутіною, 

Аліною Кононенко таАнастасією Зубенко. Проект 

«Смайл» приніс усім його учасникам море посмішок, 

позитивних емоцій, і довів, що спільними зусиллями 

ми можемо здолати будь-який негатив, адже ми – 

єдині!  

Інформація прес-центр ЗНУ 

 На біологічному факультеті відбувся семінар для запорізьких вчителів 

Біологічний факультет ЗНУ продовжує плідну співпрацю з вчителями природничих наук 

Запорізького регіону. Так, 23 жовтня його викладачі на базі ЗНУ провели семінар для шкільних 

викладачів біології, екології та хімії Запорізької області. 

Під час цього заходу його учасники обговорили суча сні методики викладання природничих 

дисциплін, зокрема, сучасну номенклатуру хімічних сполук, методи розв’язання різноманітних задач, 

вирішення окисно-відновних рівнянь. Також вони приділили значну увагу сучасним концепціям 

екології та екологічного виховання. 

Декан біологічного факультету ЗНУ Людмила Омельянчик у своєму виступі наголосила 

на його досягненнях і перспективах подальшого розвитку. Вчителів ознайомили зі структурою 

факультету, лабораторіями, особливу увагу було приділено системі зберігання та обороту 

небезпечних хімічних речовин. Також вчителі відвідали зоологічний музей біологічного факультету. 

За результатами семінару його учасники ухвалили рішення про поглиблення співпраці ЗНУ та 

Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

Інформація прес-центр ЗНУ 
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