
План-графік 

Проведення інформаційно-профорієнтаційних заходів 

кафедри анатомії і фізіології людини та тварин  

на ІІ семестр 2021-2022 н. р. 

 

 

Захід 
Дата 

проведення 

Місце 

проведення 
Відповідальний 

Популяризація біології як науки, 

обмін корисною інформацією, 

дискусії з фахівцями-біологами, 

формування біологічного мислення 

з теми коронавіруса у групі 

«COVID-19: від учня до біолога» 

на платформі Фейсбук  

Групу створено за участю кафедри 

анатомії і фізіології людини та 

тварин МДПУ імені Богдана 

Хмельницького.  

Охоплення: викладачі МДПУ, 

шкільні вчителі, шкільні 

методисти, студенти МДПУ та 

коледжів, учні ЗЗСО. Загальна 

кількість учасників – 281. Діє з 

2020 року. 

Протягом 

року 

Онлайн. 

Соціальна 

мережа 

Фейсбук 

корпорації 

Meta 

Platforms. 

Режим 

доступу: 

https://www.f

acebook.com/

groups/26305

5881366211 

 

ст. викл. 

Прокоф’єва О.А., 

викладачі 

кафедри 

Популяризація біологічних наук на 

платформі Фейсбук у групі «Від 

клітини до людини»  

Групу створено кафедрою анатомії 

і фізіології людини та тварин 

МДПУ імені Богдана 

Хмельницького.  

Охоплення: 291 учасник. Діє з 2020 

року. 

Протягом 

року 

Онлайн. 

Соціальна 

мережа 

Фейсбук 

корпорації 

Meta 

Platforms. 

Режим 

доступу: 

https://www.f

acebook.com/

groups/35402

49846072712/

admin_activiti

es 

викладачі 

кафедри 

Семінар-супутник-тренінг 

«Клітинне ядро. Структура 

хромосом і ДНК» для учнів 

випускних класів загальноосвітніх 

навчальних закладів  

Січень  

2022 року 

МДПУ, 

кафедра 

ст. викл. 

Прокоф’єва О.А. 

https://www.facebook.com/groups/263055881366211
https://www.facebook.com/groups/263055881366211
https://www.facebook.com/groups/263055881366211
https://www.facebook.com/groups/263055881366211
https://www.facebook.com/groups/3540249846072712/admin_activities
https://www.facebook.com/groups/3540249846072712/admin_activities
https://www.facebook.com/groups/3540249846072712/admin_activities
https://www.facebook.com/groups/3540249846072712/admin_activities
https://www.facebook.com/groups/3540249846072712/admin_activities
https://www.facebook.com/groups/3540249846072712/admin_activities


Урок-екскурсія «Анатомія 

людини» для учнів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів міста Мелітополя 

Лютий  

2022 р. 

Анатомічний 

музей 

кафедри  

ас. Горбань Д.Д. 

Участь у Всеукраїнському 

конкурсі-захисті науково-

дослідницьких робіт учнів - членів 

Національного центру “Мала 

академія наук України” у складі 

журі  

26-27 

лютого 

2022 р. 

Онлайн 

платформа 

Zoom 

доц. Горна О.І., 

проф. 

Станішевська Т.І. 

Семінар-супутник-тренінг 

«Експресія генів» для учнів 

випускних класів загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Лютий 

2022 р. 

МДПУ, 

кафедра 

ст. викл. 

Прокоф’єва О.А. 

Участь в організації та проведенні 

Всеукраїнської олімпіади МДПУ 

імені Богдана Хмельницького для 

професійної орієнтації вступників 

«Інтелектуал» на основі повної 

загальної середньої освіти  

12 та 19 

березня 

2022 року 

(4 і 5 сесії) 

МДПУ 

ст. викл. 

Прокоф’єва О.А. 

(відповідальний 

секретар 

оргкомітету) 

Участь у роботі предметно-

методичної комісії та журі 

Всеукраїнської олімпіади МДПУ 

імені Богдана Хмельницького для 

професійної орієнтації вступників 

«Інтелектуал» на основі повної 

загальної середньої освіти (хіміко-

біологічний факультет, предмет: 

біологія) 

12 та 19 

березня 

2022 року 

(4 і 5 сесії) 

МДПУ ас. Горбань Д.Д. 

Проведення профорієнтаційної 

бесіди з метою популяризації 

спеціальності «Біологія» для 

студентів КЗ «Мелітопольський 

фаховий медичний коледж» ЗОР 

Березень 

2022 р. 

КЗ 

«Мелітополь

ський 

фаховий 

медичний 

коледж» ЗОР 

ст. виклад. 

Юсупова О.В. 

 

 

Завідувач кафедри анатомії і фізіології  

людини та тварин, 

професор           Станішевська Т.І. 

 

 


