
 Вже стало традицією в першу неділю грудня проводити тиждень циклової 

комісії загальноосвітніх дисциплін. Мета заходів: популяризувати дисципліни 

циклу серед студентів, розвивати навички використання на практиці власних 

знань, набутих під час вивчення дисципліни, та навички логічного і критичного 

мислення.  

 На жаль, карантин вніс свої корективи щодо проведення заходів. Вони 

проводились по групах з дотриманням усіх протиепідемічних заходів. 

07.12.20. викладач Наконечна С.В. 

провела бесіду зі студентами І 

курсу,спеціальність «Медсестринство», освітня 

програма «Сестринська справа»  на тему: « 

Вплив урбанізації на здоров’я людини».   

Мандзюк Дар’яна розповіла, що штучне 

міське середовище шкідливо впливає на 

здоров'я населення через забруднення 

атмосферного повітря, дефіцит сонячного 

проміння, води, а також стресових факторів, 

зумовлених напруженим ритмом життя, 

скупченістю населення, недостатністю зелених 

насаджень тощо.  

 

 

Студенти висували свої пропозиції,  як 

зберегти здоров’я в мегаполісі та зменшити його 

негативний вплив. 

 

 

 

 

 

 

 



В рамках тижня циклової комісії загальноосвітніх дисциплін з предмету 

«Фізична культура» були проведені такі заходи: 

1) 07.12 ІІ м/с (9 кл), викл. Демчук А.М. 

– спортивна гра «Інтелектуал спорту». 

Студентам були поставлені цікаві 

запитання, на які вони давали відповіді. За 

правильну – отримували фішку. 

Переможцями в групі були Рабчук А., 

Романовська В., Дунець Н. 

 
2) 08.12 ІІ фарм. Викл. Проц О.В. – 

спортивна вікторина «Я знаю все про 

спорт». Студенти розгадували загадки та 

доповнювали прислів’ями відповіді на 

спортивну тематику. Переможцями 

були: Килюшик Т., Філіпчук Л., Булик 

Є., вони набрали  більшу кількість очок 

та виявились більш ерудованими в 

питаннях олімпійських видів спорту. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3) 11.12 І ак (11 кл), викл. Гочачко М.М. – спортивне свято «Знавці спорту». 

Студенти активно включились в цю вікторину і приводили яскраві 

приклади із свого спортивного життя. За вдалі відповіді студенти 

отримували заохочувальні бали. 

                     

9 грудня, в групах І курсу(І м/с, І фд «А», І фд «Б») , в рамках тижня 

загальноосвітніх дисциплін, були проведені «Інформатичні баталії». Метою 

заходу було: популяризувати інформатику серед студентів, розвивати навички 

використання на практиці власних знань, набутих під час вивчення дисципліни 

«Інформатика», та навички логічного і критичного мислення; закріплювати 

навички роботи в команді, комунікативні та аналітичні уміння; стимулювати 

бажання цікавитися новинами інформаційних технологій. 

Карантин вніс свої корективи. Не можливо було провести конкурс між 

групами, тому студентами доводилось виборювати бали у своїх же 

одногрупників.  



Починався захід з формування 2-х команд та 

інтелектуальної розминки для кожної з них. Вже під 

кінець першого конкурсу студенти  азартно боролися за 

кожен бал і дух суперництва був  в аудиторії. Конкурс 

«Вірю - не вірю» дозволив не лише відповідати «так» або 

«ні», але й дізнатися багато цікавого про нові досягнення 

в галузі інформаційних технологій. 

 

 

Найбільше зацікавив студентів  

конкурс «Розгадування ребусів на 

швидкість». Продемонструвавши 

роботу  в команді та приймаючи 

швидко рішення, їм вдалось розв’язати 

правильно усі завдання – віднайти 

заховані терміни з інформатики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наступний конкурс «Інформатичних 

баталій»  - «Заміни літеру» (замінивши лиш одну 

літеру, потрібно було отримати нове слово, 

пов’язане з інформатикою). 

 



 

На завершення студентам було 

запропоновано поринути у сленгові фантазії 

програмістів - їх версії відомих народних 

прислів’їв та приказок. Завдання полягало в  

тому, щоб   пригадати, як вони звучать в 

оригіналі. 

Непомітно конкурси підійшли до кінця. 

Підбито підсумки і учасники команди-

переможниці в якості бонусу отримали по 

додатковому балу до оцінки за виконану на 

занятті практичну роботу. 

 

10 грудня студентами I курсу групи «А» спеціальності Лікувальна справа  

на занятті біології і екології були представленні навчальні проєкти на тему 

«Особиста програма зміцнення здоров’я». 

      

Що таке здоров’я? Як його зберегти? Ось два найважливіші питання 

сьогодення, які турбують кожну людину. Здоров’я – запорука повноцінного та 

щасливого життя. Проте згубні звички, малорухливий спосіб життя та 

неповноцінне харчування заважають сучасній людині бути здоровою.  

       



Саме тому студенти в своїх проєктах представили особисті програми 

зміцнення здоров’я, де звернули увагу на основні принципи здорового способу 

життя:  

 раціональне харчування; 

 оптимальний руховий режим; 

 загартування організму; 

 особиста гігієна; 

 відсутність шкідливих звичок; 

 позитивні емоції. 

       

Проєкти не залишили нікого байдужого, на занятті панувала атмосфера 

доброзичливості, дружби та взаємоповаги один до одного.  

     

Студенти – медики закликали всіх цінувати та берегти своє здоров’я , 

адже важливе значення у формуванні здорового способу життя відведене саме 

раціональному харчуванню, що передбачає насичення організму необхідною 

кількістю вітамінів, мікроелементів, білків, жирів, вуглеводів, водою, що мають 

поліпшувати стан здоров’я та підтримувати масу тіла на оптимальному рівні. 

Окрім цього, необхідною умовою гарного самопочуття та здоров’я людини є 

відсутність шкідливих звичок.  Не менш важливими є й рухова активність та 

регулярні фізичні навантаження, спрямовані на підвищення рівня фізичного 

розвитку та його підтримку. 



     

       Пам’ятайте, що спосіб життя має найбільший вплив на стан здоров’я, 

а здоровий спосіб життя, в свою чергу, закладає фундамент гарного 

самопочуття, зміцнює захисні сили організму та розкриває його потенційні 

можливості. 

                        

 


