
 

Викладання — найшляхетніша  справа, 

я розумію, що, незважаючи на всю її трудність, 

вона може приносити велику радість тому, 

хто вміє пробуджувати молоді уми. 

Ромен Роллан 

Значення базової освіти в житті людини важко переоцінити. Вона є 

обов’язковим підґрунтям для здобуття фахових знань. Сучасній молоді для 

успішного оволодівання азами обраної професії необхідний високий рівень 

загальноосвітньої підготовки, відповідність сучасним вимогам. Над 

досягненням цієї мети працюють викладачі циклової комісії загальноосвітніх 

дисциплін. 

Усі викладачі комісії мають достатньо високий науково-методичний 

рівень фахової підготовки, який реалізується в розробці нормативної та 

навчальної документації, навчально-методичних комплексів дисциплін, в 

позанавчальній роботі. 

Саме тому, проводячи тиждень циклової комісії викладачі підібрали 

найцікавіші теми для висвітлення і провели найцікавіші заходи. 

Розпочався тиждень дисциплін віртуальною екскурсією в Національний 

музей літератури України (викладач Матвійчук Л.В.): 

 



6 грудня 2021 року (дистанційно)викладачем біології  і екології  Михалик 

І.П. було проведене заняття-бесіду за "круглим столом» 

 

Всі учасники круглого столу виступили  у ролі опонентів, виразили думку із 

приводу сучасних молекулярно -  генетичних методів досліджень спадковості 

людини.  

 



Студенти з’ясували, що таке секвенування ДНК, як здійснюють 

полімеразну ланцюгову реакцію, навіщо потрібні генетичні маркери і склали 

список обов’язкових компонентів розчину, в якому можна здійснити 

полімеразну ланцюгову реакцію. На прикладі результатів дослідження геному 

людини  вказали на єдність всіх біологічних процесів у живих організмах і 

важливості цих процесів для існування життя. 

Кафедра фізичного виховання з метою мотивації студентів до свідомого 

ставлення до свого здоров’я, релаксації, виховання в дусі взаєморозуміння, 

комунікації а також запровадження технологій віртуальної реальності у 

фізкультурно-оздоровчу та спортивно-масову роботу провела на протязі тижня 

дисциплін провела 3 заходи: спортивні вікторини «Подорож в країну спорту», 

 

 «Я зі спортом товаришую», «Спортзнайка».  

 



Усі заходи пройшли цікаво, енергійно і продуктивно, вони значно  

підвищили результативність навчання, інтерес  та мотивацію студентів. 

7 грудня викладачем біології і географії 

Наконечною Світланою Василівною та 

студентами першого курсу, групи ф/д Б, була 

проведена віртуальна подорож ендокринною 

системою «Гармонія гормонів».  

      Роботу залоз внутрішньої секреції 

порівнюють із грою хорошого струнного 

оркестру – кожна залоза впевнено та тонко 

веде свою партію. І якщо кожна залоза – це 

інструмент, то струни – це гормони. В мелодії 

ми чуємо саме їх звучання. 

 Подорожуючи ЕС, майбутні 

медпрацівники поповнили свої знання про 

гормони, дія яких приносить задоволення 

людині, піднімає настрій, стимулює до 

творчості, дає енергію, відчуття польоту та щастя. Також студенти дізнались 

про способи за допомогою яких можна збільшити  в організмі вміст тих чи 

інших гормонів, щоб відчувати себе 

енергійним та радісним. 

 

Викладачем Дмитруком Б. Г. зі 

студентами  групи 2 фарм., було проведено 

історичну вікторину на тему "Козацька доба". 

Учасники підтвердили хороші знання, а 

також весело провели час. Сподіваємося, що і 

літом, при написанні ЗНО, наші студенти 

отримають чудові результати! 

 

 

 

 

 

 



 

8 грудня студенти мали можливість поринути в 

історію розвитку медичної інформатики та 

познайомитись із засновником медичної кібернетики в 

Україні, геніальною Людиною,  переглянувши  фільм 

«Великі українці. Микола Амосов»  

 

 

 

Закінчився ще один день тижня загальноосвітніх дисциплін  

літературною вікториною «Що? Де? Коли?», присвяченою творчості 

В.Шекспіра – викладач Михалевич С.Г. 

Метою гри було зацікавити студентів життям та творчістю Вільяма 

Шекспіра, поглибити знання, отримані на заняттях зарубіжної літератури, 

пробудити бажання ознайомитись із додатковою інформацією про цього 

видатного драматурга; розвивати швидкість мислення, розвивати вміння 

відстоювати свою точку зору; виховувати лідерів, відповідальність, дух 

колективізму, шанобливе ставлення до культурних надбань людства. 

  Учасники поділилися на 2 команди, кожна з яких складалася з 13гравців. 

вікторина мала  6 раундів. Кожен раунд налічував5 запитань. Журі 

оголошувало переможця після кожного раунду на основі кількості балів, 

отриманих гравцями кожної команди. В кінці гри переможцем  стала команда 

«Глобус» , яка виграла більше переможних раундів.  

Студенти групи були надзвичайно задоволені тим,що долучилися до 

однієї з найцікавіших таємниць літератури, спробували відповісти на низку 

запитань, які хвилювали не одне покоління шекспірознавців. 

 



П’ятниця стала  Днем англійської мови. 

В цей день Войтович Ю.В.  провела  захід 

з англійської мови на тему "Різдвяні традиції 

України і Великобританії». 

  Метою було підвищити інтерес до 

вивчення іноземної мови, розвивати мовні 

навички, повторити і закріпити вивчену 

лексику та розширити словниковий запас. У 

ході 

заходу 

студенти 

виконували пісні, декламували вірші, 

оформляли вітальні листівки, брали 

участь у конкурсах та іграх. Все це 

принесло студентам естетичну насолоду і 

сприяло поглибленню мовних знань. 

 

 

 

«Мистецтво це… Історичні 

пам’ятки та музеї Вашингтона і 

Лондона» (викладач Дричик В.В.). 

Сучасні пам'ятки Лондона та 

Вашингтона  мають на увазі не окремі 

локації, а цілі райони, збудовані 

відповідно до основної переважної 

концепції. Столиці Великобританії та 

США  дбайливо і надійно зберігають 

свідоцтва тривалої історії, але від 

проходження модернізованим 

тенденціям в архітектурі, організації 

сервісу і туристичної сфери не 

відмовляється. Навпаки, часто саме 

Лондон і Вашингтон виявляються 

законодавцями моди, місцями появи 

свіжих ідей і задумів, втілення яких 

підхоплює весь світ. На цьому заході 

пропонуємо розглянути головні 

визначні пам'ятки і музеї Лондона і 

Вашингтона, які відвідують мільйони 

туристів щороку. 


