ЗАХОДИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ СПІВРОБІТНИКІВ
КАФЕДРИ НОРМАЛЬНОЇ ТА ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ ЗА 2020-2021 Н.Р.
№
з/п

1.

Дата проведення

21 – 25 вересня
2020 р.

Назва профорієнтаційного заходу,
навчальний заклад в якому
проведено даний захід, контингент
слухачів

Виконавець

Проведення
профорієнтаційних
заходів
спрямованих на залучення потенційних
вступників для підготовки до ЗНО та участь в
заході «PHARM hub».

доц. Шаталова О.М.
доц. Рядних О.К.
доц. Гладченко О.М.
доц. Гнатюк В.В.,
доц. Чікіткіна В.В.,
доц. Рибак В.А.
доц. Шевцов І.І.
доц. Миронченко С.І.,
ас. Остапець М.О..
доц. Шаталова О.М.
доц. Рядних О.К.
доц. Гладченко О.М.
доц. Гнатюк В.В.,
доц. Чікіткіна В.В.,
доц. Рибак В.А.
доц. Шевцов І.І.
доц. Миронченко С.І.,
ас. Остапець М.О..

Результат проведеної роботи – 4 учня
займаються підготовкою на базі НФаУ з
5.10.20р.
2.

28 вересня 2020 р.

3.

11 жовтня 2020 р.

4.

13 жовтня 2020 р.

5.

10 листопада 2020 р.

6.

11 листопада 2020 р.

На електронну адресу закріплених за
кафедрою закладів середньої освіти м.
Харкова (ЗОШ І-ІІІ ступенів № 73,
Харківським
університетським
ліцеєм,
Харківським приватним навчально-виховним
комплексом "Вересень", ЗОШ № 17, ЗОШ №
24, ЗОШ № 36, ЗОШ № 62, ЗОШ № 131, КЗ
«Харківським
санаторним
навчальновиховним комплексом № 13») надіслані
запрошення (посилання на трансляцію ZOOM
платформі) для участі
учнів у «Днях
відкритих дверей» НФаУ, які будуть
проводитись 31.10.2020р.
На електронну адресу закріплених за
кафедрою закладів середньої освіти м.
Харкова надіслані запрошення (посилання на
трансляцію ZOOM платформі) для участі
учнів у «Днях відкритих дверей» НФаУ, які
будуть проводитись 31.10.2020р.

доц. Шаталова О.М.
доц. Рядних О.К.
доц. Гладченко О.М.
доц. Гнатюк В.В.,
доц. Чікіткіна В.В.,
доц. Рибак В.А.
доц. Шевцов І.І.
доц. Миронченко С.І.,
ас. Остапець М.О.
Лекція на платформі Zoom: «Патофізіологія ас. Остапець М.О.
хвороб цивілізації», ЗОШ № 103, учні 10 класу
(15 осіб)
Лекція на платформі Zoom: «Я обираю ас. Остапець М.О.
здоров’я, успіх життя», ЗОШ № 68, учні 8
класу (16 осіб)
На електронну адресу закріплених за доц. Шаталова О.М.
кафедрою закладів середньої освіти м. доц. Рядних О.К.
Харкова надіслані запрошення для участі доц. Гладченко О.М.
учнів у «Днях відкритих дверей» НФаУ, які доц. Гнатюк В.В.,
будуть проводитись та 28.11.2020р.
доц. Чікіткіна В.В.,
доц. Рибак В.А.
доц. Шевцов І.І.
доц. Миронченко С.І.,
ас. Остапець М.О.

7.

17 листопада
2020 р.

8.

18 листопада 2020 р

9.

08 грудня 2020 р.

10. 08 грудня 2020 р.
11. 18 грудня 2020 р.
12. 04 січня 2021 р.

13. . 05 січня 2021 р.

14. 05 січня 2021 р.

15. 10 лютого 2021 р.
16. . 26 березня 2021 р.

Лекція на платформі Zoom: «Патофізіологія
хвороб цивілізації», ЗОШ № 103, учні 6 класу
(15 осіб)
На електронну
адресу закріплених за
кафедрою закладів середньої освіти м.
Харкова надіслані запрошення для участі
учнів у «Днях відкритих дверей» НФаУ, які
будуть проводитись та 28.11.2020р.

У грудні всі закріплені за кафедрою заклади
середньої освіти м. Харкова надіслані листи з
запрошенням прийняти участь у роботі
профорієнтаційного табору Національного
фармацевтичного
університету
PHARM
CAMP НФаУ- 2021 «Фармація – наука про
ліки і не тільки!» під час зимових шкільних
канікул. та пропозиції кафедр Національного
фармацевтичного
університету
для
профорієнтаційних лекцій та запрошення на
прослуховування on-line лекцій.
Лекція на платформі Zoom: «Таємниці
підліткового життя», ЗОШ № 14, учні 9-10-х
класів (14 осіб)
Лекція на платформі Zoom: «Патофізіологія
хвороб цивілізації», ЗОШ № 151, учні 6 класу
(15 осіб)
Участь у роботі профорієнтаційного табору
«PHARM CAMP НФаУ» під час шкільних
канікул. Проведення лекцій:
Лекція на платформі Zoom: «Патофізіологія
хвороб цивілізації» в рамках Pharm Camp
НФаУ-2021 «Фармація – наука про ліки і не
тільки!» (20 осіб)
Участь у роботі профорієнтаційного табору
«PHARM CAMP НФаУ» під час шкільних
канікул. Лекція на платформі Zoom: «Я
обираю здоров’я, успіх життя» в рамках Pharm
Camp НФаУ-2021 «Фармація – наука про ліки
і не тільки!» (2 особи)
Участь у роботі профорієнтаційного табору
«PHARM CAMP НФаУ» під час шкільних
канікул. Лекція на платформі Zoom:
«Таємниці підліткового життя» в рамках
Pharm Camp НФаУ-2021 «Фармація – наука
про ліки і не тільки!» (30 осіб)
Лекція на платформі Zoom: «Таємниці
підліткового життя», Канівська ЗОШ № 3,
учні 9 класу (15 осіб)
Лекція: «Таємниці підліткового життя» в
рамках проведення «Ночі науки», Авторська
школа Бойко, учні 5-7 класів (6 осіб)

ас. Остапець М.О.
доц. Шаталова О.М.
доц. Рядних О.К.
доц. Гладченко О.М.
доц. Гнатюк В.В.,
доц. Чікіткіна В.В.,
доц. Рибак В.А.
доц. Шевцов І.І.
доц. Миронченко С.І.,
ас. Остапець М.О.
доц. Шаталова О.М.
доц. Рядних О.К.
доц. Гладченко О.М.
доц. Гнатюк В.В.,
доц. Чікіткіна В.В.,
доц. Рибак В.А.
доц. Шевцов І.І.
доц. Миронченко С.І.,
ас. Остапець М.О..
ас. Остапець М.О.
ас. Остапець М.О.
ас. Остапець М.О.

ас. Остапець М.О.

ас. Остапець М.О.

ас. Остапець М.О.
ас. Остапець М.О.

17. . 26 березня 2021 р.
18. 30 березня 2021 р.

19. 31 березня 2021 р.

20. 02 квітня 2021

21. 21 травня 2021 р.

22. червень-липень
2021 р.

Лекція: «Таємниці підліткового життя» в
рамках проведення «Ночі науки», Авторська
школа Бойко, учні 8-9 класів (4 особи)
Участь у роботі профорієнтаційного табору
Національного
фармацевтичного
університету PHARM CAMP НФаУ- 2021
«Фармація – наука про ліки і не тільки!» під
час весняних шкільних канікул.
Лекція на платформі Zoom: «Я обираю
здоров’я, успіх життя» в рамках Pharm Camp
НФаУ весна-2021 «Фармація – наука про ліки
і не тільки!», ЗОШ № 116, учні 7-8 класів (8
осіб)
Участь у роботі профорієнтаційного табору
Національного
фармацевтичного
університету PHARM CAMP НФаУ- 2021
«Фармація – наука про ліки і не тільки!» під
час весняних шкільних канікул.
Лекція на платформі Zoom: «Таємниці
підліткового життя (про сексуальний розвиток
підлітків)»
Участь у роботі профорієнтаційного табору
Національного
фармацевтичного
університету PHARM CAMP НФаУ- 2021
«Фармація – наука про ліки і не тільки!» під
час весняних шкільних канікул. Лекція:
«Патофізіологія хвороб цивілізації»
Участь в 17-ій спеціалізованій виставці
освітніх закладів для вступників «Освіта
Харківщини»

ас. Остапець М.О.
ас. Остапець М.О.

ас. Остапець М.О.

ас. Остапець М.О

ас. Остапець М.О.,
доц. Рядних О.К.,
доц. Шаталова О.М,
доц. Миронченко С.І.
Участь в проведенні основної сесії ЗНО, ас. Остапець М.О.
ЄФВВ, ЄВІ на базі НФаУ на посаді
інструктора

