
ПОРЯДОК  

ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТОЇ ЛЕКЦІЇ 

ВІДКРИТОГО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ / ВІДКРИТОГО 

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ /  

ВІДКРИТОГО ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТТЯ 

 

Згідно з рішенням Науково-методичної комісії ННЦ «Інститут біології та 

медицини» від 26.11.2020 р. (протокол №4) щодо інформаційного забезпечення 

проведення відкритої лекції / відкритого семінарського заняття / відкритого 

практичного заняття / відкритого лабораторного заняття: 

 

1. Інформацію про проведення відкритої лекції (відкритого семінарського 

заняття / відкритого практичного заняття / відкритого лабораторного заняття) 

надавати у електронному вигляді Рудик Марії Петрівні, секретарю НМК ННЦ 

«Інститут біології та медицини», доценту кафедри мікробіології та імунології (e-

mail: rosiente@gmail.com ) 

 

2. Інформацію подавати не пізніше ніж за 2 тижні до дати проведення відкритої 

лекції (відкритого семінарського заняття / відкритого практичного заняття / 

відкритого лабораторного заняття). 

 

Інформаційне повідомлення про проведення відкритої лекції (відкритого 

семінарського заняття / відкритого практичного заняття / відкритого 

лабораторного заняття) буде розміщене:  

− на сторінці «Оголошення» Науково-методичної комісії офіційного сайту 

ННЦ «Інститут біології та медицини» (в рубриці «Відкриті лекції»);  

− на центральній сторінці сайту ННЦ «Інститут біології та медицини» (в 

рубриці «Анонси подій»).  

 

Форма інформаційного повідомлення про відкриту лекцію (відкрите семінарське заняття / 

відкрите практичне заняття / відкрите лабораторне заняття) додається (див. Додаток 1).  

 

Опитувальник здобувачів освіти щодо якості викладання за навчальною дисципліною: 

проведення відкритої лекції / відкритого семінарського заняття / відкритого практичного 

заняття / відкритого лабораторного заняття додається (див. Додаток 2). 

  

mailto:rosiente@gmail.com


Додаток 1 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

про проведення відкритої лекції (семінарського, практичного або лабораторного 

заняття) 
 

Відкрита лекція (семінарське, практичне або лабораторне заняття) ПІП (викладача, що 

проводить, повністю) 
 

«__» ____ 20__ р. о __.__ в аудиторії __ відбудеться відкрита лекція (відкрите семінарське, 

практичне або лабораторне заняття) доктора біологічних наук (кандидата біологічних наук) 

професора (доцента / асистента) кафедри (назва кафедри) ПІП (викладача, що проводить, 

повністю)_. 

Тема лекції (семінарського, практичного або лабораторного заняття) «__________» з 

навчальної дисципліни «________» для студентів ___ курсу, що навчаються на Освітній 

програмі «_____» освітнього рівня «_______».  
 

Місце проведення:  Навчально-науковий центр  

«Інститут біології та медицини» 

аудиторія _______ 

    

Дата та час проведення: ___    ____ 20___ року, ___:___ 

    

ЗАПРОШУЮТЬСЯ ВСІ БАЖАЮЧІ. 

Підпис 

автора оголошення 

 

ДО ПРИКЛАДУ  

Відкрита лекція Кравченко Ольги Олександрівни 

15 листопада 2020 р. о 12:20 в аудиторії 308 відбудеться відкрита лекція кандидата 

біологічних наук, доцента кафедри біохімії Кравченко Ольги Олександрівни. 

Тема лекції «Обмін холестеролу» з навчальної дисципліни «Структура та обмін ліпідів» для 

студентів 4 курсу, що навчаються на Освітній програмі «Біологія» освітнього рівня 

«Бакалавр».  

Місце проведення:  Навчально-науковий центр  

«Інститут біології та медицини» 

аудиторія 308 

    

Дата та час проведення: 15 листопада 2020 року, 12:20 

    

ЗАПРОШУЮТЬСЯ ВСІ БАЖАЮЧІ. 

Доцент кафедри біохімії 

ННЦ «Інститут біології  та медицини» 

О.О. Кравченко  

 

 

  



ПРИ ПРОВЕДЕННІ ВІДКРИТОЇ ЛЕКЦІЇ (ВІДКРИТОГО СЕМІНАРСЬКОГО 

ЗАНЯТТЯ / ВІДКРИТОГО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ / ВІДКРИТОГО 

ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТТЯ) ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДИСТАНЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

 

ДО ПРИКЛАДУ  

Відкрита лекція Рудик Марії Петрівни 

1 лютого (понеділок) 2021 р. о 10:00 відбудеться відкрита лекція з використанням 

дистанційних технологій кандидата біологічних наук, доцента кафедри мікробіології та 

імунології Рудик Марії Петрівни. 

  

Тема лекції «Лімфатична система: будова та функції. Будова лімфатичних судин ссавців» 

з навчальної дисципліни «Анатомія і морфологія лімфоїдної системи» для студентів 3 курсу, 

що навчаються на Освітній програмі «Біологія» освітнього рівня «Бакалавр». 

 

Місце 

проведення

:  

Онлайн. З використанням програми ZOOM. 

https://us04web.zoom.us/j/6961076281?pwd=eDIzTnJmckV3RGp5a3d1aWhGdm5s

Zz09 

Ідентифікатор конференції: 696 107 6281 

Код доступу:111111 

    

Дата та час 

проведення 

1 лютого 2021 року, 10:00 

  

    

ЗАПРОШУЮТЬСЯ ВСІ БАЖАЮЧІ 

  

Доцент кафедри мікробіології та імунології 

ННЦ «Інститут біології та медицини» 

М.П. Рудик 
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