
План декади 

ЦК природничих дисциплін 2015-2016 навчальний рік 

 «Мистецтво навчання не потребує нічого іншого, ніж умілий розподіл часу, предметів і методу»          

                                                                                                                               (Я.А.Коменський).  
 № 

п/п 

Назва заходу Мета Дата 

прове

дення 

Кабінет, 

час 

Відповідальні Аудиторія 

1. Експедиція до країни 

«Клітина» 

 

Узагальнити та систематизувати 

знання студентів про клітину як 

елементарну структурну і 

функціональну одиницю життя; 

сприяти розвитку логічного мислення; 

формуванню уміння аналізувати, 

робити висновки, виховувати почуття 

взаємоповаги  в умовах роботи в 

групах. 

19.04 

 

каб.42 

8.20 

 

Рожко А.І. І курс, 

1ДЛ+1БС 

2. Конференція 

«Енергозбереження – 

шлях до 

енергоефективності» 

Удосконалення системи роботи з 

питань інтеграції енергозбереження в 

навчально-виховний процес та 

сприяння формуванню 

енергозберігаючих компетентностей 

студентів,  формування свідомого 

ставлення до проблем економного 

енергоспоживання. 

23.04 

 

каб.40 

9.50 

Коровіна В.А. ІІ курс 

2ВС, 

21ПО, 

22ДО, 

22ПО 

 

 

 



 

3. Круглий стіл на тему: 

«Роль картографічних 

посібників у підготовці 

вчителів початкових 

класів до уроків 

«Природознавства» і 

 «Я у світі»» на базі 

Державного наукового 

підприємства 

«Картографія» 

Ознайомити студентів з Державним 

науково- виробничим підприємством  

та з географічними картами , які 

використовуються в початковій школі 

при вивченні курсів 

«Природознавство», « Я у світі»; 

сприяти розширенню   знань про карту 

як модель земної поверхні та 

навчальний посібник. 

21.04 

 

Державне 

наукове 

підприємство
«Картографія» 

 

13.00 

 

Мальцева Л.В. 

 

ІІ курс 

22ПО 

4. Брейн-рінг на тему  

«Україна – космічна 

держава» 

Поглибити знання студентів про 

освоєння людиною космічного 

простору; сприяти формуванню 

інформаційної компетентності; 

виховувати почуття патріотизму та 

гордості за свою державу. 

 

21.04 

 

акт.зала 

13.10 

Черняхівський 

А.І. 

І курс 

11ПО, 

12ПО, 

1ПР, 1ВС 

 

 

5. Студентська 

конференція на тему: 

«Моральна 

проблематика аборту» 

Сприяти формуванню  знань про 

наслідки аборту, розширити знання 

про методи контрацепції; розвивати 

потребу в знаннях як необхідної умови 

для розв’язання життєвих проблем;  

дотримання моральних та гігієнічних 

норм здорового способу життя. 

 

29.04 

 

акт.зал 

13.10 

Хитра З.М. ІІ курс 

21-23ПО 

6. Виставка екоплакатів 

на тему: «Пам’яті  видів 

тварин, винищених 

людиною» 

Розширити знання студентів про 

видовий склад тварин занесених до 

Червоної книги  України; розвивати 

уміння пояснювати необхідність 

охорони біосфери, виховувати 

екологічну свідомість, 

відповідальність. 

 

20.04 1 поверх Кравченко 

Н.В. 

ІІ-ІУ курси 

ДЗ, ОМ  

 

 

 

 



 

7. Екскурсія до центру 

культури та історії 

«Парк Київська Русь» 

на тему: 

«Здоров’язберігаючі 

традиції Київської 

Русі». 

Ознайомити  студентів із 

здоров'язбережувальними традиціями 

часів Київської Русі;   поглиблювати 

знання студентів про традиційні свята 

українців, звичаї, обряди, народні ігри 

та забави;   мотивувати на здоровий 

спосіб життя. виховувати любов до 

традицій українського народу. 

21.04 

 

екскурсія до 

центру 

культури та 

історії 

13.00 

Романенко 

К.А. 

11ДО 

8. Олімпіада з географії Формувати у студентів цілісну 

географічну картину світу; сприяти 

стимулюванню творчого 

самовдосконалення студентів; 

виявлення та розвиток обдарованих 

студентів; підвищення інтересу до 

вивчення географії. 

22.04 
 

45 ауд 

11.25 

Мальцева Л.В. 

Васьківська 

Т.В. 

І курс 

9. До 30-річчя 

Чорнобильської 

катастрофи екологічний 

музейний урок 

«Радіація в житті 

людини»  

Розширить знання студентів про 

«радіацію»,«радіоактивність»; 

ознайомити з впливом радіації на 

живий організм; з основними 

способами захисту від радіації; 

сприяти формуванню 

здоров’язбережувальної 

компетентності студентів. 

 

31.03 

 

Національ-

ний музей 

«Чорнобиль» 

11.00 

Глухенька 

Л.М. 

І курс 

11ДО 

 

 

 

10. До Всесвітнього Дня 

Землі круглий стіл на 

тему: «Результати 

Паризької кліматичної 

конференції  2015р.» 

Розширить знання  студентів про 

глобальні екологічні проблеми нашої 

планети та причетність до цих змін 

діяльності людей, познайомити із 

суттю поняття "сталий розвиток 

суспільства", навчити приймати 

екологічно-зважені рішення у 

повсякденному житті, сприяти 

формуванню екологічної 

22.04 

 

акт.зала 

13.10 

Камінецька 

А.Р. 

Васьківська 

Т.В. 

І-ІІІ курс 



компетентності. 

11. Дуель – шоу з фізики 

«Ерудит» 

Узагальнити і систематизувати знання 

з основних понять фізики; формувати 

вміння використовувати здобуті 

теоретичні знання на практиці; 

розвивати пізнавальні здібності 

студентів, вміння працювати в 

колективі. 

28.04 

 

актова зала 

13.10 

Карлінська 

Я.В. 

ІХОР, 

13ПО, 

ІБС+БЛ, 

1ДЗ, ФВ, 

11ДО, 

12ДО 

12. Лекційно-практичне 

заняття з охорони праці 

за участю представника  

сектора охорони праці 

Дніпровського району 

Марек О.В. 

Поглибити знання студентів з 

предмету;  

ознайомити з принципами роботи 

служби охорони праці; 

сприяти підвищенню рівня практичної 

підготовки студентів. 

18.04 каб.24 

9.50 

Кравченко 

Н.В. 

4ОМ 

13. Екологічний урок 

«Урбанізоване 

середовище і здоров’я 

людини» за участю 

наукового 

співробітника «Будинку 

охорони природи» 

Проаналізувати переваги і недоліки 

міського життя,  їхній вплив на 

здоров’я людини; 

сприяти формуванню  у студентів 

розуміння відповідальності за наслідки 

своєї діяльності; 

 

 

27.04 каб. 40 Кравченко 

Н.В. 

2 ОВ+ФК 

 

 


