
 

Становлення фахівців медсестринства – фахових молодших бакалаврів 

відбувається не тільки на лекціях і практичних заняттях, а й у позааудиторний 

час в атмосфері вільного спілкування, праці, дозвілля.  

Різні форми роботи забезпечують можливість врахування індивідуальних 

уподобань студентів, їх схильностей, освітніх потреб, пізнавальних та 

професійних інтересів. Одним із традиційних видів такої роботи у 

Ковельському фаховому медичному коледжі є тижні циклових комісій, які 

проводяться у коледжі щорічно. 

Цього року тиждень циклової комісії клінічних дисциплін триватиме з 

29.11.2021 р. по 03.12.2021 року. 

 
План роботи тижня традиційно охопив широкі аспекти діяльності 

викладацького та студентського колективів. 

29 листопада Совтус І.М. провела онлайн-лекцію на тему: «Санітарно-

освітня робота – найважливіша умова проведення ефективної профілактики 

захворювань».  

 



Ірина Миколаївна розповіла про методики організації санітарно-освітньої 

роботи, ознайомила із видами санітарно-освітньої роботи, завданнями, 

формами, принципами організації санітарної освіти, підготувала методичні 

рекомендації, інформаційний буклет. 

 
 

 

Перехід тисячоліть ознаменувався епідемією туберкульозу в Україні, як і 

у багатьох країнах світу. За даними ВООЗ, майже третина населення земної 

кулі інфікована мікобактеріями туберкульозу. Відомо, що один хворий може 

інфікувати 10-15 здорових осіб. 

Пандемія COVID-19 піддає ризику прогрес боротьби з туберкульозом та 

забезпечення рівного доступу до вчасної діагностики, лікування, профілактики 

цього захворювання. Тому під час проведення тижня циклової комісії клінічних 

дисциплін в Ковельському фаховому медичному коледжі акцентувалося, що 

необхідним є посилення потенціалу медичних працівників з питань виявлення і 

формування настороженості до симптомів туберкульозу.  

 



Комісарик С.М. – лікар, викладач внутрішньої медицини провела для 

студентів та викладачів цікаву онлайн-лекцію на тему: «Що необхідно знати 

про туберкульоз».  

 

 

Світлана Михайлівна 

розповіла про епідеміологію 

туберкульозу, небезпеку сучасної 

епідемії, етіологію, шляхи 

інфікування, шляхи поширення 

збудника туберкульозу, групи 

підвищеного ризику, діагностику, 

лікування, профілактику, 

висвітлила сучасні статистичні 

дані. 

 

 

Викладач терапевтичних дисциплін – О.Г. Чирук презентувала лекцію на 

актуальну тему: «Як захистити себе та рідних від COVID-19».  

 

 

Олена Георгіївна охарактеризувала РНК-геномні віруси роду Coronavirus, 

симптоматику, основні засоби та заходи профілактики від COVID-19 для 

зменшення ризику поширення коронавірусу, детально розкрила питання 

вакцинації, безпечності вакцин від COVID-19 (Comirnaty від Pfizer-BioNTech, 



Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech, AstraZeneca, Janssen) відповідно до 

рекомендацій ВООЗ та МОЗ України. 

Щороку, 1 грудня, відповідно до рішень Всесвітньої організації охорони 

здоров’я та Генеральної Асамблеї ООН, прийнятих у 1988 році, Україна разом з 

міжнародною спільнотою традиційно відзначає Всесвітній день боротьби із 

СНІДом.  

 
Основна мета цього дня – звернути увагу суспільства до проблем 

ВІЛ/СНІДу, замислитись над тим, як запобігти поширенню хвороби та згадати 

про важливість вчасної діагностики ВІЛ-інфекції. 

Викладачі та студенти Ковельського фахового медичного коледжу 

активно долучилися до відзначення Всесвітнього дня боротьби із СНІДом. 

Студенти підготували інформаційні буклети, пам’ятки, відеоролики. Викладачі 

підготували і провели різноманітні виховні заходи, зокрема: 

• Світлана Олександрівна Прокопчук презентувала актуальну онлайн-лекцію на 

тему: «СНІД: хвороба, яку не обдуриш». 

 

• Ірина Миколаївна Совтус провела годину спілкування на тему: «1 грудня – 

Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Стигматизація» та ін.. 

 

 



02.12.21 р. викладачем хірургії Борщем А.В. проведена доповідь на тему: 

«Як смартфони впливають на життя підлітків: дослідження».  

Доповідачем було висвітлено актуальну проблему сьогодення – 

сприйняття сучасним поколінням навколишнього світу через екрани ґаджетів і 

девайсів. Андрій Валерійович розповів про різносторонність цього сприйняття 

з його позитивними і негативними наслідками, ключові проблемами, які з цього 

виникають / потенційно можуть виникнути, а також акцентував увагу присутніх 

на ключових позитивних та проблематичних аспектах сфери дистанційного 

навчання за допомогою електронних пристроїв. 

Викладач неврології та Психіатрії Назарчук Богдана Василівна 3 грудня 

провела онлайн-лекцію на тему: «Знову про шкідливість алкоголю».  

 

Доповідач висвітлила актуальні питання третьої хвороби цивілізації – 

алкоголізму, навела сучасні актуальні дані, охарактеризувала: основні 

симптоми розвитку алкоголізму, поняття залежності, диференційну діагностику 

стадій захворювання (симптоми та стадії), особливості розвитку у жінок, дітей 

та підлітків, ознайомила із тестом для виявлення загрози розвитку алкоголізму. 



План роботи тижня традиційно охопив широкі аспекти діяльності 

викладацького та студентського колективів.  Проведені різноманітні заходи, 

окрім навчально-виховної мети, мали також звітно-показову, адже 

продемонстрували рівень методичної роботи викладачів та її різноманітність. 

 

 

 


