
ЦИКЛОВА КОМІСІЯ З МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

Циклова комісія забезпечує блок медико-біологічних дисциплін 
професійної та практичної підготовки фахівців за освітньо-професійною 
програмою «Фармація» зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація.» 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
молодший спеціаліст. 

Провідним напрямом роботи викладачів циклової комісії є оптимізація 
освітнього процесу, спрямована на методичні та організаційні аспекти, від 
реалізації яких залежить якість і ефективність освіти, поєднання теоретичного й 
практичного навчання. 

• забезпечення виконання навчальних планів і навчальних програм дисциплін; 
• розроблення та впровадження в освітній процес заходів, спрямованих на 

забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації освітнього 
процесу; 

• розроблення методик викладання навчальних дисциплін циклової комісії, 
проведення лекцій, практичних, лабораторних, семінарських занять, 
навчальної та виробничої практики, курсових робіт; 

• розгляд й обговорення підготовлених підручників, навчальних посібників, 
навчально-методичної літератури, навчальних програм дисциплін, 
методичних розробок, складання на них відгуків, рецензій; 

• керівництво дослідницькою та науковою роботою, технічною творчістю 
студентів; 

• організація самостійної та індивідуальної роботи студентів; 
• організація та проведення науково-практичних конференцій, олімпіад, 

вікторин, конкурсів , виставок творчих робіт студентів тощо; 
• організація індивідуальної роботи з обдарованими студентами. 

 
 Зважаючи на це, постійно оновлюється забезпечення кожного заняття 

методичними матеріалами, які акцентують на індивідуальному навчанні 
(проблемні лекції, професійно спрямовані практичні завдання), вдосконалюється 
інтеграція дисциплін у професійно-спрямоване навчання, повсякденно 
контролюються знання студентів, що є одним із основних елементів визначення 
якості підготовки фахівців. Реалізований комплексний, систематичний підхід у 
процесі вирішення проблем якості навчання. Викладачі циклової комісії 
працюють над удосконаленням лекцiйних i практичних занять, готують 
методичнi розробки для практичних занять. Упроваджуються новi методи 
навчання, проводиться контроль навчальних досягнень студентiв.  
 
Освітня діяльність  
        Підготовка висококваліфікованих фахівців у фармацевтичній галузі  є 
невід’ємним складником освітнього процесу Коледжу КиМУ. Циклова комісія з 
медико-біологічних дисциплін забезпечує формування комплексу знань і навичок 
щодо виконання завдань, пов’язаних із організацією роботи у фармацевтичній 
галузі. 



         Цикловою комісією з медико-біологічних дисциплін забезпечується 
викладання таких дисциплін: 
• Біологія з основами генетики  
• Анатомія та фізіологія людини  
• Мікробіологія з основами імунології  
• Патологічна фізіологія  
• Органічна хімія  
• Біологічна хімія 
• Фармакологія; 
• Гігієна у фармації та екології; 
• Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки 
• Екстремальна медицина 
• Токсикологічна та судова хімія  
•  Лікарська токсикологія 

Для забезпечення практичних занять студентів зі спеціальності в 
Університеті належним чином обладнані спеціалізовані кабінети:  
• лабораторія хімії (аналітична зона; фізико-хімічна зона);  
• біології та анатомії людини з основами фізіології;  
• фантомний клас; гігієни з основами мікробіології та екології;  
• гістології, цитології та ембріології;  
• безпеки життєдіяльності з основами охорони праці;  
• першої долікарської допомоги; загальної та біологічної фізики; медичної 

інформатики;  
• аудиторія технології ліків (у складі навчальної аптеки);  
• фармакології та клінічної фармації;  
• інтерактивного навчання і технологій.  

Усі лабораторії обладнані відповідно до сучасних вимог. Студенти 
забезпечені індивідуальними робочими місцями, оснащеними відповідними 
реактивами, лабораторним посудом та обладнанням для виконання лабораторних 
робіт. Сучасні муляжі та анатомічні препарати, фантоми дають змогу досконало 
вивчити анатомію людини та засвоїти медичні навички.  

Діяльність педагогічного колективу циклової комісії з медико-біологічних 
дисциплін  зосереджено на:  

• ефективному використанні навчальної та виробничої бази, спеціальної 
інфраструктури; 

• підвищенні ефективності освітнього процесу на основі застосування 
сучасних технологій навчання; 

• забезпеченні взаємодії між навчальними дисциплінами з метою вироблення 
оптимальної схеми підготовки спеціаліста;  

• підготовці наукових, навчально-методичних та інших видань, які 
допоможуть студентам в оволодінні знаннями в галузі комп’ютерних наук 
та інформаційних технологій; 



• проведенні цікавих і змістовних круглих столів, семінарів, ділових ігор, 
диспутів, на яких узагальнюється світовий і національний досвід 
удосконалення сфери охорони здоров’я ; 

• організації освітнього процесу, формування матеріально-технічного 
та методичного забезпечення; 

• упровадження інноваційних методів організації освітнього процесу 
та застосування прогресивних освітніх технологій; 

• розширення академічної мобільності, яка складається з істотного 
розширення мобільності студентів, викладацького та іншого 
персоналу для взаємного збагачення європейським досвідом; 

• подальше вдосконалення професіоналізму викладацького складу; 
• розширення досліджень щодо визначення потреб у фахівцях певних 

спеціальностей і відкриття нових спеціальностей для забезпечення 
потреб фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я. 

Реалізація практичного складника підготовки майбутніх фахівців із 
охорони здоров’я планується у формі практик, основними базами якої для 
студентів є аптечні мережі та аптеки з правом виготовлення лікарських засобів, 
підприємства фармацевтичного виробництва м. Київ, ботанічні сади, 
лікувально-профілактичні заклади. 

Викладачі циклової комісії активно впроваджують інноваційні форми і 
методи навчання: проведення дискусій, колоквіумів, конференцій, круглих 
столів, систематично публікують статті у фахових виданнях, беруть активну 
участь у наукових конференціях міжнародного й всеукраїнського рівнів.  

З метою обміну досвідом викладачами циклової комісії проводяться 
відкриті навчальні заняття з використанням новітніх технологій і методів, 
організовуються майстер-класи провідних фахівців медицини України й 
зарубіжжя, проводяться науково-практичні конференції з проблематики галузі. 


