
Звіт 

про проведення інформаційно-профорієнтаційних заходів 

кафедри анатомії і фізіології людини та тварин  

за І семестр 2021-2022 н. р. 

 

Захід Дата 

проведення 

 

Місце проведення 

Відповідальний 

Популяризація групи для 

учнів шкіл і студентів вишів, 

яким цікава тема 

коронавірусу «COVID-19: від 

учня до біолога». Група 

охоплює викладачів МДПУ, 

шкільних вчителів, шкільних 

методистів, студентів МДПУ 

та коледжів і учні ЗЗСО для 

формування біологічного 

мислення 

Протягом 

року 

Онлайн. 

На платформі 

Фейсбук 

ст. виклад. 

Прокоф’єва 

О.А., викладачі 

кафедри 

Оновлення макету 

рекламного буклету щодо 

популяризації біологічних 

спеціальностей МДПУ і 

розповсюдження його в 

мережі Фейсбук та Instagram 

Протягом 

року 

Онлайн. 

На платформі 

Фейсбук 

ст. викл. 

Прокоф’єва О.А. 

Розміщення інформації, яка 

стосується профорієнтаційної 

роботи кафедри на сайті 

МДПУ у розділі «Кафедра 

анатомії і фізіології людини 

та тварин» 

Протягом 

року 

сайт ас. Горбань Д.Д. 

Проведення 

профорієнтаційної бесіди з 

метою популяризації 

спеціальності «Біологія» для 

студентів КЗ 

«Мелітопольський фаховий 

медичний коледж» ЗОР 

8 вересня 

2021 р. 

КЗ 

«Мелітопольський 

фаховий медичний 

коледж» ЗОР 

ст. виклад. 

Юсупова О.В. 

Участь у University Open 

Space-2021 

18 вересня 

2021 р. 

МДПУ, головний 

корпус 

ст. викладач 

Прокоф’єва 

О.А., доц. 

Сидоряк Н.Г. 

Участь в організації та 

проведенні Всеукраїнської 

олімпіади МДПУ імені 

Богдана Хмельницького для 

20 та 27 

листопада 

2021 року 

МДПУ, 

ауд. № 49 

ст. викл. 

Прокоф’єва О.А. 

(відповідальний 

секретар 



професійної орієнтації 

вступників «Інтелектуал» на 

основі повної загальної 

середньої освіти 

оргкомітету) 

Участь у роботі предметної 

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) 

20 та 27 

листопада 

2021 року 

МДПУ, 

ауд. №49 

ас. Горбань Д.Д. 

Проведення 

профорієнтаційної бесіди з 

метою популяризації 

спеціальності «Біологія» з 

учнями-слухачами Малої 

академії наук міста 

Мелітополя 

23 

листопада 

2021 року 

Комунальний 

заклад «Центр 

позашкільної 

освіти» 

Мелітопольської 

міської ради 

Запорізької області 

ас. Горбань Д.Д. 

Семінар-супутник-тренінг 

«Від цитології до 

молекулярної біології» для 

учнів випускних класів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів 

24 

листопада 

2021 року 

МДПУ, 

ауд. №2 

ст. викладач 

Прокоф’єва 

О.А., ас. Горбань 

Д.Д. 

 

 

 

Завідувач кафедри анатомії і фізіології  

людини та тварин, 

професор           Станішевська Т.І. 


