
 
Обласні заходи, які пройшли протягом 2017-2018 н.р в комунальному вищому 

навчальному закладі «Нікопольський медичний коледж» Дніпропетровської 
обласної ради».: 

1. Обласне практичне заняття з біології  на тему: «Родовід.  Складання 
родоводів». Мета: використання  інтерактивних технологій та розвиток 
критичного мислення студентів, як компонента майбутньої професії, на 
практичному занятті з біології.  
Викладач: Каштан Н.О. Група:1ФБ-17 

 
 

 
 
 



 
 
 
 

2. Обласне методичне об’єднання викладачів клініко-терапевтичних 
дисциплін та вузьких спеціальностей на тему:  
«Напрями розвитку міждисциплінарної інтеграції в освітньому процесі 
ВМНЗ. Інноваційні технології».  
Мета проведення заходу:  
обмін досвідом та розвиток компетентностей студентів, таких як: 

 інтегрована готовність фахівця до цілісної діяльності з вирішення 
практичних завдань; 

 здатність працювати автономно; 
 здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

Порядок денний 
1. Про міждисциплінарну інтеграцію дисципліни «Фармакологія та медична 
рецептура» з клініко-терапевтичними дисциплінами (Шевченко Валентина 
Григорівна, викладач фармакології та медичної рецептури). 
2. Про міждисциплінарну інтеграцію та організацію  контролю самостійної 
позааудиторної  роботи студентів (Волчок Ольга Миколаївна, викладач 
медсестринства у внутрішній медицині). 
3. Про використання відеофрагментів відомих творів з метою міждисциплінарної 
інтеграції та як метод контролю кінцевого рівня знань (Ковальчук Тетяна 
Миколаївна, викладач сімейної медицини та догляду за хворими). 
4. Про міждисциплінарну інтеграцію «Інфектології» з дисциплінами клініко-
терапевтичного профілю (Любча Наталія Олексіївна, викладач інфектології). 
5. Про розгляд та затвердження посібника для проведення практичних занять  з 
дисципліни «Медсестринство у внутрішній медицині» до розділу «Методи 
обстеження пацієнта медичною сестрою в клініці внутрішніх хвороб» (Іванченко 
Н.О., викладач медсестринства у внутрішній медицині). 
 



  
 

 
 



 
 
Запрошені гості: 
- Якубович Н.О. – голова обласного методичного об’єднання, голова циклової 

комісії внутрішньої медицини та хірургії, Кам’янський медичний  коледж 
- Кіденко О.В. – викладач внутрішньої медицини, Дніпровський медичний 

коледж 
- Кушніренко Ю.Ю. – викладач медсестринства у внутрішній медицині, 

Криворізький медичний коледж 
- Іванченко Н.О. – голова циклової комісії клініко-терапевтичних дисциплін, 

Павлоградський медичний коледж 
 
 

3. Обласна методична рада на тему: «Вища школа в процесі 
євроінтеграції. Новий формат навчання та роботи».  
Мета проведення заходу: обговорення нових підходів до організації 
освітнього процесу за різними напрямками в медичних коледжах області. 

Порядок денний: 
 
1. Самоосвіта та самоорганізація викладача ВНЗ. (Доповідач Чорновіл І.С.). 
2. Партнерські технології та розвиток критичного мислення студентів. 

(Доповідач Рєзун В.О.) 
3. Використання інноваційних технологій на заняттях з фізики. 

(Доповідач Алексеенко В.В.) 



4. Екологічне виховання молоді та дистанційне освітнє середовище. (Доповідач 
Москаленко В.В.) 

5. Практичні тренінги – необхідна складова навчання та роботи. (Доповідач 
Журавльова Т.Л.) 

6. Волонтерство. Нові кроки в організації роботи. (Доповідач Ковальчук Т.М.) 
7. Обговорення та обмін досвідом. 

 

 
 

  
 



 
Запрошені гості: 

Шихальова З.М. – заступник директора з навчальної роботи Криворізького 
медичного коледжу 
Прищепа О.П –  заступник директора з навчальної роботи Павлоградського 
медичного коледжу 
Місбахова С.А. – методист Дніпровського базового медичного коледжу 
Рогоза С.І. –  методист Павлоградського медичного коледжу, викладач біології 
Сотнікова О.М. – методист Кам’янського медичного коледжу 
Потрясова В.Б. – методист Криворізького медичного коледжу 
Малая І.О. – викладач біології Криворізького медичного коледжу 
Могіна Н.В. – викладач біології Кам’янського медичного коледжу 
Сангул О.Є. – викладач біології Дніпровського базового медичного коледжу 

 
 
 
 
 
Методист:Сиротіна Ю.Г. 


