
 Гурткова робота – невід’ємна 

частина навчально-виховного процесу у 

коледжі, яка розвиває і формує світогляд 

молодої людини, її здатність до 

самореалізації, розвитку творчого мислення, 

формує компетентності майбутнього 

фахівця. Вона є найбільш масовою формою 

науково-дослідницької творчості студентів 

та найпоширенішою формою поза 

аудиторної роботи. Тематика гурткових 

занять підпорядкована навчальному 

матеріалу та відповідає науковим інтересам 

студентів. На заняттях гуртків студенти 

удосконалюють свої знання, уміння і навички, 

переконуються в практичному значенні їх в 

майбутній професії, дістають нову цікаву 

інформацію, з користю проводять свій 

вільний час. Гуртокова робота готує 

студентів до самопізнання, 

самоутвердження і самовираження. 



Гурток   української мови та літератури «Берегиня» 
Керівник: Михалевич Світлана Григорівна 

    Слово – це найкращий засіб вираження внутрішнього світу людини, могутнє 

знаряддя впливу. Тому гурток працює над тим, щоб навчити студентів вільно 

говорити рідною мовою, послуговуватись рідним словом, логічно і доречно 

підбирати мовні засоби, залежно від мети і умов спілкування.  На засіданні гуртка 

неодноразово порушується проблема історії виникнення та становлення письма, 

літопис як різновид літературної творчості. Студенти гуртківці надають 

допомогу у створенні роздаткового матеріалу з української мови та літератури, 

виготовляють кросворди за творчістю українських та зарубіжних письменників, 

презентації, проекти та ін. 



 Гурток  хімії та медичної хімії «Юний хімік» 
Керівник : Заяць Анастасія Станіславівна 

Мета роботи гуртка:  розвиток творчих здібностей  студентів, поглиблене 

вивчення хімії з метою підвищення професійної підготовки студентів, 

популяризація хімії серед студентів медичного коледжу для кращого 

усвідомлення функціонування біологічного  організму, дії та застосування 

лікарських   препаратів.    



 Гурток   інформатики 

 Керівник: Борисюк  Тетяна Анатоліївна 

Гурток з інформатики для студентів коледжу працює над поглибленим 

вивченням як  теоретичного, так  і практичного матеріалу з курсу 

«Інформатики». Його   мета: формування в гуртківців інформаційної 

компетентності. Отримані знання, вміння та навички дадуть змогу стати 

досвідченим користувачем персонального комп'ютера, знавцем сучасних 

інформаційних технологій, закладуть основи інформаційної культури, 

достатні для самостійного освоєння нових програмних засобів і ефективного 

використання інформаційних технологій у майбутній професії. 



Гурток   математики 
     Керівник: Костючик  Світлана Анатоліївна 

Метою програми гуртка є формування навчальних компетентностей особистості 

засобами математики. Основні завдання полягають у формуванні таких 

компетентностей як пізнавальної: розширення та поглиблення математичних 

знань; практичної: набуття навичок розв’язування задач практичного, логічного, 

проблемно-пошукового характеру та застосування їх в повсякденному житті; 

творчої: розвиток творчого підходу до розв’язування математичних завдань, 

просторового та логічного мислення, інтуїції, фантазії, творча самореалізація та 

самовдосконалення; соціальної: задоволення потреб особистості у спілкуванні з 

однолітками, формування товариських відносин, самостійності, наполегливості, 

впевненості у собі. 



Гурток  англійської  мови  "MORNING STAR“ 
Керівник: Дричик Вікторія Валентинівна 

  

Головним завданням гуртка є поглиблене вивчення фонетичних, граматичних 

та лінгвістичних аспектів англійської мови. Навчити культурі мовлення, 

читанню творів художньої літератури та газетних статей на англійській 

мові. 



Гурток з біології 
Керівник: Наконечна Світлана Василівна 

 Біологія - цікавий, захоплюючий світ. З її джерел дізнаємось 

про різноманітність тваринного світу, різнобарвність рослин, 

особливості людського організму. Заняття гуртка сприяють формуванню 

пізнавально інтересу до біології, розвитку практичних вмінь і навичок.  

Студенти отримують поглиблену і цікаву інформацію, зокрема, ознайомлюються 

з методами в біології, вивчають основні ознаки та рівні організації живої матерії, 

систематику живих організмів, особлива увага приділяється відділам рослин , їх 

характеристикам.  



Гурток  анатомії людини 
Керівник:  Хвіц Лариса Миколаївна 

 У плани роботи студентського гуртка входить поглиблене вивчення 

окремих питань з анатомії людини. Члени гуртка взяли активну участь в 

оснащенні та оформленні кабінету анатомії . В даний час робота 

студентського гуртка ведеться за двома основними напрямками – 

теоретичному і практичному. Теоретична частина включає проведення на базі 

гуртка студентських наукових семінарів, на яких студенти готують доповіді 

та виступають з ними на засіданнях. Практична частина передбачає 

дослідження крові, визначення груп крові, вивчення кісток людини. 



Гурток  основ медсестринства  
Керівник :  Корнісік  Надія Миколаївна 

 Діяльність гуртка сприяє поліпшенню навчально-виховної роботи, 

трудовому й естетичному вихованню, виховує увагу, осмислений підхід до 

виконуваної роботи, прививає любов до обраної професії, сприяє набуттю уміння 

та навичок виконання різних медсестринських маніпуляцій, формуванню 

загальних та фахових компетентностей (здатність до: абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу, застосовувати знання в практичних ситуаціях, 

знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності, 

проведення досліджень на відповідному рівні, здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями, визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і 

взятих обов’язків тощо). 



Гурток з  терапії 
Курівник: Прокопчук Світлана Олександрівна 

Сучасний стан вищої медичної освіти вимагає нових підходів до формування 

особистості високопрофесійного фахівця. Вирішення їх залежить від того 

наскільки творчою, ініціативною, продуктивною, буде взаємодія та співпраця 

викладача і студента. Як складова цієї роботи і одним із способів, що активізує 

пізнавальну та творчу діяльність студентів, є студентський  гурток терапії. 

Основна мета гуртка – отримати студентами навичок професійного зростання у 

терапевтичній галузі; відбір та вивчення спеціальної медичної літератури; вміння 

робити висновки та узагальнення; вести науково-дослідну роботу; 

використовувати сучасні інформаційні технології у підготовці та професійній 

діяльності. 



Гурток  фармакології  
Керівник : Мазурик Інна Василівна 

  Поглиблене вивчення фармацевтичних дисциплін для підвищення професійної 

підготовки студентів фармацевтичного відділення, усвідомлення особливої 

відповідальності обраної професії є метою гуртка фармакології. В процесі занять 

студенти ознайомлюються з новими лікарськими препаратами, відвідують 

аптечну базу практики з метою засвоєння правил зберігання та відпуску 

лікарських засобів і предметів медичного призначення в медичних умовах. 



Гурток  латинської мови 
Керівник : Царик Олена Костянтинівна 

 

Заняття  гуртка передбачають закріплення основ нормативної граматики 

латинської мови і базової лексики. У заняттях доречно і розумно враховані головні 

аспекти вивчення латинськомовної термінології з елементами граматики і 

синтаксису латинської мови. Найбільший акцент зроблено на питанні 

номенклатурного та клінічного словотворення, а також на формуванні навичок 

необхідних для заповнення спеціальних медичних документів латинською мовою 

(рецепт, історія хвороби).  



          Гурток  суспільних дисциплін «Планета» 

Керівник : Сачук Ніла  Олександрівна 

Важливу роль у формуванні активної громадянської позиції сучасної молоді 

відіграє діяльність гуртка суспільних дисциплін, яка спрямована на вивчення 

історичних подій та видатних постатей. Крім того, значна роль на заняттях 

гуртка приділяється науковим дослідженням та їх публічним представленням. 

Опанування курсом відіграє важливу загальноосвітню, світоглядну, патріотичну, 

комунікативну роль у формуванні підростаючого покоління, адже історичні 

знання є однією із складових формування національної культури молоді. Без них 

неможливе відновлення історичної пам’яті народу, подолання нав’язуваного 

століттями комплексу меншовартості. Без знання історії неможливий вихід 

незалежної України на передові рубежі світової цивілізації. 



 Гурток  хірургії 
Керівник : Вознюк  Станіслав Миколайович 

Студентський науковий гурток  дозволяє студентам поглиблено вивчати 

навчальну програму з хірургії,  обговорити неординарні клінічні випадки, 

отримати додаткову клінічну інформацію та набути першого досвіду в 

організації і проведенні наукових досліджень. Саме така різнонаправлена 

діяльність роботи студентського наукового гуртка є запорукою більш 

ефективного засвоєння студентами основних теоретичних та практичних знань 

з хірургії, що дозволяє їм досягати хороших результатів у навчанні, а головне бути 

вагомим підґрунтям для подальшого професійного становлення. 



Робота гуртка спрямована на підвищення рівня теоретичних знань та 

практичних навичок студентів, а також на виконання наукових досліджень. 

Дає змогу ознайомитись з сучасними методами діагностики та лікування 

невідкладних станів в акушерстві та гінекології, принципами лікування, 

методами профілактики можливих ускладнень.  На засіданнях гуртка 

висвітлюються особливості перебігу тієї чи іншої патології з розбором 

конкретних випадків та мультимедійним забезпеченням, яке готують самі 

гуртківці під керівництвом наставника. 

 Гурток акушерства та гінекології   
Керівник : Гуска Оксана Олександрівна 


