
З метою поширення передового педагогічного досвіду викладачів, 

керівників груп, виявлення нових результативних досягнень у 

навчально-виховному процесі провести у медичних коледжах та 

училищах  

“Калейдоскоп педагогічних ідей» 

 

Лубенське медичне училище (жовтень, 2018) 

 

Лохвицьке медичне училище (листопад, 2018) 

 
 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

викладача 

Дисципліна 
Тема відкритого 

заняття 
Мета відкритого заняття 

Волторніст Віра 

Олександрівна 
Іноземна мова Спорт 

Формування мовленнєвих 

компетенцій діалогічного і 

монологічного мовлення 

через засвоєння лексико-

граматичного матеріалу 

теми. 

Кашубіна Ольга 

Григорівна 
Анатомія 

Анатомія серця та 

артеріальних судин 

Поєднання сучасних 

мультимедійних 

технологій з активними 

формами і методами 

навчання для вивчення 

серцево-судинної системи 

людини. 
 

 

 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

викладача 

Дисципліна Тема відкритого заняття Мета відкритого заняття 

Значко С.М. 

Ладатко І.В. 

Лазірський А.О. 

Фізвиховання  Спортивне свято, 

приурочене до Дня 

захисника Вітчизни, Дня 

українського  козатцтва 

«Козацька педагогіка: 

Виховуємо молодих 

українців»                                                                         

                                                                                                

 

   .Виховання почуття 

патріотизму, національної 

гідності на традиціях минулих 

поколінь. Формування 

всебічно розвиненої 

особистості. 

 

 

 

Шевченко 

Людмила 

Павлівна 

Хімія 

 

Арени. Бензен. 

 

 

.Демонстрація інтерактивних 

методів навчання на основі 

вітагенного досвіду студентів 

 



Полтавський базовий медичний коледж (березень, 2019) 
 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

викладача 

Дисципліна 
Тема відкритого 

заняття 

Мета відкритого 

заняття 

Єфименко Наталія 

Романівна 
Мікробіологія 

Збудники повітряно-

краплинних інфекцій 

Використання 

методики 

компетентнісного 

навчання на заняттях 

з мікробіології  

Серажим Світлана 

Миколаївна 

Репродуктивне 

здоров’я та 

планування сім’ї 

ВМК 

(внутрішньоматкова 

контрацепція), 

бар’єрні методи 

контрацепції та 

сперміциди 

Розвиток 

комунікативних 

навичок через 

застосування 

вітагенних технологій 

у процесі вивчення 

навчальної 

дисципліни. 
 

Кременчуцький медичний коледж ім. В.І. Литвиненка 

 (квітень, 2019) 
 

Прізвище, ім’я,  

по батькові викладача 
Дисципліна 

Тема відкритого 

заняття 

Мета відкритого 

заняття 

Андрейко О.Ю. 

 

 

 

 

Педіатрія 
Анатомо-фізіологічні 

особливості 

новонародженого та 

догляд за ним. 

Оцінювання стану 

дитини. 

 

Застосування 

прийомів вітагенної 

проекції та 

вітагенного 

конструювання як 

засобів активізації 

пізнавальної 

активності студентів 

при викладанні 

дисциплін 

професійно-

практичної 

підготовки. 

 

Ластівка-Оленюк Л.В. 

Костенко М.А     

Гупало Н.В. 

Хірургія. Військово-

медична підготовка. 

Медицина 

надзвичайних 

ситуацій. 

 

Закриті механічні 

травми (ушкодження) 

 

Формування фахових 

компетентностей 

студентів на основі 

методики бінарного 

професійно 

зорієнтованого 

заняття. Реалізація 

міждисциплінарної 

інтеграції. 

 

 

 

 



Орієнтовна тематика доповідей до 

„Калейдоскопу педагогічних ідей”  

 

Лубенське медичне училище (жовтень, 2018) 
Семінар «Національно-патріотичне виховання  

на уроках фізичної культури» 

Орієнтовна тематика доповідей Назва циклу 
Який заклад 

готує 

 

Особливості формування ціннісних орієнтацій 

студентів на уроках фізичної культури  

Циклова комісія  

гуманітарних 

дисциплін 

Полтавський 

базовий медичний 

коледж 

 

Особливості позаколеджної рухової активності 

студентів 

Кременчуцький 

медичний коледж 

 

Удосконалення професійної компетентності 

викладача фізичної культури 

Лохвицьке медичне 

училище 

 

Формування предметних компетентностей у 

студентів 

 

Циклова комісія 

природничо-

математичних 

дисциплін 

 

 

 

Полтавський 

базовий медичний 

коледж 

 

Використання активних форм роботи при 

вивченні хімії 

Кременчуцький 

медичний коледж 

 

Інтелектуальні змагання студентів як засіб 

розвитку особистості 

Лохвицьке медичне 

училище 

 

Лохвицьке медичне училище (листопад, 2018) 
Семінар «Сучасні освітні орієнтири запровадження інноваційних 

 технологій у педагогічний процес навчального закладу» 

Орієнтовна тематика доповідей Назва циклу 
Який заклад 

готує 
Використання аудіо-та відеоматеріалів для 

розвитку діалогічного мовлення студентів на 

заняттях з іноземної мови Циклова комісія 

гуманітарних 

дисциплін  

 

Лубенське медичне 

училище 

Дидактична гра одна із форм навчання 

англійській мові. 

Полтавський 

базовий медичний 

коледж 

Англійська мова та кар’єрні перспективи 

майбутнього фахівця. 

Кременчуцький 

медичний коледж 

Інтерактивні технології у викладанні анатомії 

Циклова комісія 

природничо-

наукових 

дисциплін 

Лубенське медичне 

училище 

Використання проблемних завдань і задач при 

викладанні  анатомії 

 

Полтавський 

базовий медичний 

коледж 

Міждисциплінарна  інтеграція на заняттях з 

анатомії 

Кременчуцький 

медичний коледж 



Полтавський базовий медичний коледж (березень, 2019) 
Семінар «Професійність викладача вищого навчального закладу 

Орієнтовна тематика доповідей Назва циклу 
Який заклад 

готує 
Сучасні тренди в освіті 

 
Циклова комісія 

природничо-

наукових 

дисциплін 

Кременчуцький 

медичний коледж 

Особливості спілкування «Викладач»-«Студент» 

 

Лубенське медичне 

училище 

Самоосвіта – як умова професійної 

компетентності педагога 

 

       Лохвицьке 

медичне училище 

Шляхи підвищення професійно-педагогічної 

компетентності викладачів сучасних закладів 

вищої освіти 
Цикл 

професійної та 

практичної 

підготовки 

Кременчуцький 

медичний коледж 

Професійна компетентність викладача як 

необхідна умова ефективного процесу навчання 

 

Лохвицьке 

медичне училище 

Інноваційні форми самоосвіти 

 

 

Лубенське медичне 

училище 

 

Кременчуцький медичний коледж ім. В.І. Литвиненка 

 (квітень, 2019) 
Педагогічні читання «Нові технології навчання» 

 

Орієнтовна тематика доповідей Назва циклу 
Який заклад 

готує 
 

Інформаційні засоби реалізації професійної 

компетенції при викладанні  педіатрії 
Цикл 

професійної та 

практичної 

підготовки 

Полтавський 

базовий медичний 

коледж 

Застосування інноваційних технологій навчання, 

необхідних для формування системи компетенцій 

молодшого спеціаліста в процесі вивчення 

педіатрії. 

Лохвицьке 

медичне училище 

Підвищення якості викладання  через оптимальне 

поєднання традиційних та сучасних технологій 

Лубенське медичне 

училище 

Компетентний викладач – запорука реалізації 

компетентнісного підходу до сучасного 

освітнього процесу 

 
Цикл 

професійної та 

практичної 

підготовки 

 

Полтавський 

базовий медичний 

коледж 

Використання інноваційних методів навчання на 

уроках невідкладних станів в хірургії 

 

Лохвицьке 

медичне училище 

Використання нестандартних форм проведення 

уроків-одна із можливостей реалізації 

формування творчої компетентності студентів 

Лубенське медичне 

училище 

 


