
«Хто думає про науку, той любить її, а хто її 
любить, той ніколи не перестає вчитися» 

Григорій Сковорода 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

(830 –  1000, актовий зал) 

 

1. Звіт про навчально-виховну роботу медичних коледжів та училищ 

Полтавської області у 2014-2015 н.р. 

Мастеров Ю.І. – голова Ради директорів, директор Полтавського базового 

медичного коледжу 

2. Організація роботи навчальних закладів з підготовки молодших спеціалістів 

Загорулько Г.А. – базовий методист Полтавського базового медичного коледжу 

3. Інноваційні технології як засіб оптимізації післядипломної освіти молодших 

медичних спеціалістів 

Холявицька Л.В., завідуюча відділенням післядипломної освіти Кременчуцького 

медичного коледжу ім. В.І. Литвиненка 

4. Системний моніторинг якості навчально-виховного процесу на відділенні 

«Лікувальна справа» 

Яковенко Н.П., завідувач відділення «Лікувальна справа» Кременчуцького 

медичного коледжу ім. В.І. Литвиненка 

5. Перспективи та проблеми забезпечення підвищення кваліфікації 

викладачів медичних коледжів, училищ 

Шаповал К.І., методист Кременчуцького медичного коледжу ім. В.І. Литвиненка  

 

1000 – 1200  СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ: 

 

СЕКЦІЯ ЦИКЛУ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ, ГУМАНІТАРНИХ  

І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН (24 ауд.) 

Керівник секції: Оглезнева Ю.Г. Секретар: Ковтуненко О.І. 
 

1. Проблемне навчання як засіб формування критично мислячої особистості  
Краснікова Т.М., викладач світової літератури Лохвицького медичного училища 

2. Інтерактивні технології на заняттях з фізики  
Лучинський Ю.Г., викладач Лубенського медичного училища 

3. Застосування  вітагенних  технологій для  підвищення рівня знань  з 

іноземної мови 
Трактовенко С.А., викладач Лубенського медичного училища 

4. Інноваційні методи та прийоми у викладанні іноземних мов  
Сільнича Н.А., викладач іноземної мови Полтавського базового медичного 

коледжу 

 

СЕКЦІЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН (25 ауд.) 

Керівник секції: Могила В.І.  Секретар: Подпала В.В. 
 

1. Професійне виховання майбутнього фахівця  
Кашубіна О.Г., викладач анатомії людини Лохвицького медичного училища 

2. Звернення до життєвого досвіду студентів під час проведення практичних 

занять  

Ватуля А.М., викладач біології Лубенського медичного училища 

3. Інформаційні технології - запорука розвитку самостійності студентів під час 

вивчення курсу «Хімія»  

Подпала В.В., викладач хімії  Полтавського базового медичного коледжу 

4. Навчальний діалог як засіб формування критичного мислення у студентів  

Єфименко Н..Р.,  викладач основ загальної та медичної психології та мікробіології  

Полтавського базового медичного коледжу 

 

СЕКЦІЯ ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВНИХ ДИСЦИПЛІН №1 (актовий зал) 

Керівник секції: Опошнян С.І.; Секретар: Шкурба Т.О. 
 

1. Мотиваційна активність студентів в процесі досягнення цілей навчання  
Присяжна Н.П., викладач внутрішньої медицини Лохвицького медичного училища  

2. Використання методу кооперативного навчання при проведенні практичного 

заняття з медсестринства в інфектології на тему «Висипний тиф» 

Плохіх Т.В., викладач медсестринства в інфектології Лохвицького медичного 

училища  

3. Застосування імітаційних активних методів навчання при вивченні 

медсестринства в педіатрії  

Ніколенко А.М., викладач медсестринства у педіатрії Лохвицького медичного 

училища 

4. Вітагенна спрямованість викладання  курсу педіатрії 
Захарова С.Т., викладач Лубенського медичного училища 

5. Застосування  прийомів вітагенного навчання на заняттях з сімейної 

медицини 
Зінченко О.М., викладач Лубенського медичного училища  

6. Значення рівня попередніх знань студентів для засвоєння нової інформації  

Ватуля М.А., викладач патоморфології Лубенського медичного училища 

7. Використання вітагенних технологій на практичних заняттях з основ 

медсестринства з метою вдосконалення практичних умінь та навичок  
Шкурба Т.О., викладач основ медсестринства Полтавського базового медичного 

коледжу 

8. Індивідуалізація  навчання засобами інформаційно-комунікаційних 

технологій  

Субота О.М., викладач медсестринства у внутрішній медицині Полтавського 

базового медичного коледжу 

9. Використання проблемного навчання при підготовці медичних працівників  

Серажим С.М., викладач акушерства і гінекології Полтавського базового 

медичного коледжу 

10. Проблеми і перспективи практичної підготовки молодших медичних 

спеціалістів 
Виноград Л.В., голови циклової комісії професійної і практичної підготовки 

педіатричного циклу Кременчуцького медичного коледжу ім. В.І. Литвиненка 

11. Удосконалення  практичної підготовки з основ медсестринства 

Кірьян С.П., викладач загального догляду за хворими та основ медсестринства 

Кременчуцького медичного коледжу ім. В.І. Литвиненка 

12. Методичні аспекти формування життєвих і професійних компетентностей 

молодших медичних спеціалістів 

Репецький М.Т., голова циклової комісії професійної і практичної підготовки 

зуботехнічних дисциплін Кременчуцького медичного коледжу ім. В.І. Литвиненка 



 

 

 

 
 

Серпень, 2015 


