
Відгук на виїзну педагогічну практику до м.Запоріжжя  

вчителів хімії, слухачів курсів підвищення кваліфікації  зі спецкурсом 

«Природознавство. Профільне навчання.» Мелітопольського центру 

(термін курсів з 28.03.2011 по 08.04.2011) 

 

           Вчителі хімії області висловлюють подяку ректорату КЗ «Запорізька 

обласна академія післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, навчальній частині, 

методисту Мелітопольського центру Болотіній А.О., завідуючому кафедри 

дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін  доктору 

педагогічних наук, професору Павленко А.І., керівнику курсів старшому 

викладачеві кафедри Дехтяренко С.Г. за організацію та проведення 

педагогічної практики в гімназії №28 (директор Власенко В.М.) та 

спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №72 з поглибленим вивченням хімії та 

біології (директор Усова Т.М.) м. Запоріжжя, а також адміністрації  цих 

навчальних закладів за теплий гостинний прийом. 

           Проблема профілізації школи є однією з найактуальніших освітянських 

проблем. Тому можливість ознайомитись з підходами щодо організації 

допрофільного та профільного навчання у вище зазначених навчальних 

закладах сприяла збагаченню нашого педагогічного досвіду, підвищенню рівня 

самоосвіти, накопиченню науково-методичної інформації для здійснення 

такого багатогранного творчого процесу як профільна освіта. 

          Виступаючи перед слухачами курсів, директор гімназії №28 

ВласенкоВ.М. ознайомив присутніх з діяльністю колективу щодо формування 

готовності учнів до свідомого вибору професії, його заступник з НР вчитель 

хімії  Голуб В.А. розповів про підходи до створення умов для врахування й 

розвитку навчально-пізнавальних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів в 

процесі їх загальноосвітньої підготовки, про застосування нових освітніх 

технологій як таких, що сприяють оптимізації навчання в рамках профільної 

освіти. Директор спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №72 з поглибленим 

вивченням хімії та біології  Усова Т.М. звернула увагу на особливості роботи 



вчителів школи щодо формування соціальної, інформаційної, комунікативної, 

творчої компетенції школярів. 

           Особливу подяку висловлюємо декану біологічного факультету ЗНУ 

завідувачу кафедри хімії, доктору фармацевтичних наук, професору 

Омельянчик  Л.О. за організацію й проведення екскурсії до музею та змістовну 

розповідь про діяльність факультету. Набута інформація стане у нагоді 

вчителям під час проведення профорієнтаційних бесід з учнями своїх шкіл, 

підготовці їх до ЗНО з таких предметів як хімія та біологія. Ознайомлення з 

експонатами музею дає можливість зробити уроки природознавства більш 

цікавими та змістовними, розповідь про незвичайні об’єкти живої природи 

сприятиме розвитку пізнавального інтересу в учнів, кращому розумінню 

навчального матеріалу, формуванню їх природничонаукових знань. 

            Загалом виїзна практика дозволила ознайомитися з  педагогічними 

наробками вчителів м. Запоріжжя щодо викладання предметів природничого 

циклу та здійснення профільного навчання, з напрямками роботи біологічного 

факультету ЗНУ та експозиціями музею факультету, сприяла збагаченню 

методичного досвіду вчителів, встановленню нових професійних контактів. 

 

Вчителі хімії, слухачі курсів підвищення кваліфікації м. Мелітополя. 

07.04.2011р. 


