
ТИЖДЕНЬ 
 

Циклової комісії  

 основ медсестринства 
 

17.02.20 – 20.03.20 р. 
 

 

13.03. 

2020 р 

Викладач 

Демчук Р.А. 

Відкритий захід на тему: 

«Актуальні питання догляду за 

тяжкохворими. Профілактика 

пролежнів»  

16.03.  

2020 р 

Викладач 

Сузімова В.В. 

Виховний захід на тему:  

«Відновне лікування та 

реабілітація в геріатрії» 

17.03.  

2020 р 

 

Викладач 

Іванченко Н.О. 

Іванова Л.О. 

 

Відкритий захід на тему: 

«Сучасні погляди на причину та 

діагностику алергічних 

захворювань» 

18.03. 

2020 р  

 

Викладач 

Шмідт Ю.М. 

Виховний захід на тему:  

«Доброта та милосердя у наших 

серцях» 

19.03. 

2020р 

Викладач 

Бурякова Н.П. 

Виховний захід на тему:  

«Моя професія – медична сестра» 

20.03. 

2020 р 

Викладач 

Марчук Н.Г. 

Відкритий захід на тему: 

«Актуальні питання щодо 

проблем пацієнтів із гострими 

захворюваннями нирок» 
 

 



ТИЖДЕНЬ 
 

Циклової комісії  

 Педіатрії, акушерства та гінекології 
 

13.01. – 14.02.20 р. 
 

лютий 

 

 

 

лютий 

 

Викладач 

Н. І. Дзензура 

 

 

Викладач 

Сич Н.В. 

 

 

Інформаційний  захід «Безпечна 

статева поведінка» 

 

 

Інтерактивна гра 

 «Презерватив = Здоров’я!» 

Для студентів 1 курсу 

 

лютий 

 

 

Викладач 

Куриленко 

Н.М. 

 

Інформаційний  захід «Цікаві факти 

про дітей» 

лютий 

 

 

Викладач 

Маловик Л.І. 

 

Проблемна лекція на тему  «Сучасні 

методи діагностики та профілактики 

дитячих інфекцій» 

 

грудень 
Викладач 

Кирпита Н.І. 

 

Фрагмент відкритого  практичного 

заняття з медсестринства в  акушерстві 

на тему «Тазові передлежання плода: 

причини та ризики » 

 



 

ТИЖДЕНЬ 

Циклової комісії  

 гуманітарних та соціально-економічних 

дисциплін 
 

07.10. – 15.11.2019р. 

10.10.2019 р. 

Керівник фіз. виховання 

Поставний 

О.М.,викладачі 

Свято «Мужності та відваги» до дня захисника 

України 

17.10.2019 

Керівник фіз. виховання 

Поставний 

О.М.,викладачі 

Індивідуальне змагання зі стрільби серед студентів 

1курсу 

23.10.2019 р. 

Керівник фіз. виховання 

Поставний 

О.М.,викладачі 

Змагання з настільного тенісу серед студентів І- ІV 

курсів 

24.10.2019 р. 

Викладачі іноземної 

мови: Щербина К.Г., 

Ярошенко Г.Є. 

«День англійської мові в коледжі» 

30.10.2019р. 

Викладач основ 

правознавства: 

Новік В.М. 

Бесіда для студентів першого курсу на базі 9 

класів: «Адміністративна відповідальність 

неповнолітніх, права та обов’язки батьків. 

Трудовий договір, особливості працевлаштування 

неповнолітніх» 

11.11.2019 р. 
Викладач історії 

України: Козаченко Т.І. 

Похід студентів І курсу в історико-краєзнавчий 

музей м. Павлограда «Люби і знай свій рідний 

край» 

ІІ семестр 
Викладач історії 

України: Козаченко Т.І. 

Захід по національно – патріотичному вихованню. 

05.11.2019 р. 

Викладач основ 

філософських знань, 

культурології 

Мартиненко О.Л. 

Виховний захід на тему:« Ці пісні не для стадіонів 

(все про бардів)» 

13.11.2019 р. 

Викладач основ 

філософських знань, 

культурології 

Мартиненко О.Л. 

Похід студентів та викладачів коледжу до 

драматичного театру імені Б.Є. Захави 

Квітень  

2020 р. 

Викладач з фізичного 

виховання Буденко О.І. 

Обласне відкрите практичне заняття з дисципліни: 

«Фізичне виховання» на тему: «Вправи на 

розвиток гнучкості, акробатичні вправи» 

ІІ семестр 

Викладач основ 

філософських знань, 

культурології 

Мартиненко О.Л. 

Відкрите заняття з предмету Всесвітня історія зі 

студентами групи СС 12 – 19 з теми « Післявоєнна 

відбудова» ( для викладачів коледжу) 



ГОЛОВИ  

ЦИКЛОВИХ  КОМІСІЙ 
 

2019-2020 н.р. 

 
 

 

1 Жукова Н.А. 

Вища категорія, 

викладач-

методист 

Викладач іноземної 

мови (за 

профспрямуванням) 

2 Власюк Г.М. 

 

Вища категорія, 

викладач – 

методист 

Викладач фармакології 

та медрецептури 

3 Іванченко Н.О. 

Вища категорія, 

викладач – 

методист 

Викладач 

медсестринства 

у внутрішній медицині, 

внутрішньої медицини 

4 Шевченко О.Г. 

Вища категорія, 

викладач – 

методист 

 

Викладач 

медсестринства в 

отоларингології, 

анестезіології та 

реаніматології, 

5 Сич Н.В. 

Вища категорія, 

викладач – 

методист 

 

Викладач 

медсестринства в 

акушерстві та  

гінекології 

6 Бенькович Н.В. 
Вища категорія, 

кандидат наук 
Викладач математики 

 

 


