ТИЖДЕНЬ
Циклової комісії
гуманітарних та соціально-економічних
дисциплін
08.10. – 16.11.2018 н. р.
Керівник фіз.
виховання Поставний
О.М.,
викладачі

Свято «Мужності та відваги» до дня захисника
України

Керівник фіз.
виховання
Поставний О.М.,
викладачі

Індивідуальне змагання зі стрільби серед студентів
1-2 курсів

жовтень

Титаренко Є.І.

Брейн-ринг «Знавці мови та літератури»

09.11.2018 р.

Мартиненко О.Л.

Виховний захід «Твори добро»

Новік В.М.

Бесіда для студентів першого курсу на базі 9 класів:
«Адміністративна відповідальність неповнолітніх,
види адміністративних покарань, адміністративна
відповідальність батьків за неправомірну поведінку
неповнолітніх дітей»

11.10.2018 р.

жовтень

листопад

листопад

Козаченко Т.І.

листопад

Бенькович Н.В.

квітень

Щербина К.Г.

Виховний захід для груп студентів 1 курсу на базі 9
класів з історії України «І не буде переводу
українському народу доки із глибин сторіч долина
козацький клич»
Конкурс комп’ютерних зображень
«Роль математики в медицині»
Обласне відкрите практичне заняття з дисципліни:
«Англійська мова за проф. спрямуванням» тема: «У
гастроентерологічному відділенні. Хвороби
травного каналу. Гастроскопія»

ТИЖДЕНЬ
Циклової комісії
основ медсестринства
11.03. – 26.04.19 р.
25.04.
2019 р

24.04.
2019 р

грудень
2018 р

23.04.
2019 р

22.04.
2019 р

Березень
2019 р

Викладач
Бурякова Н.П.

Викладач
Іванченко Н.О.

Викладач
Кулікова Т.В.

Викладач
Марчук Н.Г.
Викладач
Шмідт Ю.М.

Викладач
Демчук Р.А.

Виховний захід на тему:
«Лікувальне харчування –
запорука здоров’я людини»
Відкритий захід на тему: «Сучасні
підходи щодо діагностики та
лікування бронхіальної астми
Відкритий урок з дисципліни
«Мед-во в педіатрії» на тему:
«Вигодовування грудної дитини»
Виховний захід на тему:
«Холецистит. Жовчнокам’яна
хвороба. Новітні методи діагности
та лікування»
Виховний захід на тему:
«Студенти медичного коледжу –
за здоровий спосіб життя»
Відкритий урок з дисципліни
«Основи медсестринства» на
тему: «Найпростіші методи
фізіотерапії»

ТИЖДЕНЬ
Циклової комісії
педіатрії, акушерства та гінекології
14.01.2019 – 22.02.2019 р.
Квітень

Викладач
Сич Н.В.

Майстер клас в тренінговому центрі
на тему «Знати, щоб жити і бути
щасливим!»

Лютий

Викладач
Куриленко Н.М.

Відкрите практичне заняття з
медсестринства в педіатрії на тему
«Хвороби новонароджених пов’язані з
проблемами інфікування»

Лютий

Викладач
Н.І.Дзензура

Виховний захід « Музика і здоров’я»

Викладач
Нікульцева Н.О.

Засідання круглого столу по проблемі
«Захворювання рогівки та склер»

Викладач
Маловик Л.І.

Проблемна лекція на тему
«Туберкульоз – зла риса сучасності»

Викладач
Сузімова В.В.

Проблемна лекція на тему
«Реабілітація шахтарів інвалідів»

Лютий

Викладач
Корольова Т.В.

Інтерактивна лекція з елементами
практичного тренінгу на тему
«Правильне загартовування дітей –
здорове і щасливе майбутнє»

Лютий

Викладач
Кирпита Н.І.

Проблемна лекція на тему «Вплив
шкідливих факторів на розвиток плода»

Лютий
Лютий

Лютий

ТИЖДЕНЬ
циклової комісії
клінічних дисциплін
19.11. – 21.12.18 н.р.
Грудень
2018 р.

Викладач
Семененко О.В.

Інформаційний захід , присвячений
Дню волонтера: «Молодь та ВІЛ – зона
ризику»

Грудень
2018 р.

Викладач
Борисенко В.В.

«Адаптація пацієнтів після ампутації
кінцівок.»

Грудень
2018 р.

Викладач
Маслова О.В.

«Сучасні методи лікування переломів.»

Грудень
2018 р.

Викладач
Шевченко О.Г.

«Евтаназія: за чи проти?»

Березень
2019 р.

Викладач
Комаров Є.О.

Грудень
2018 р.

Викладач
Юрченко Я.Г.

Лютий
2019 р.

Викладач
Бойко І.В.

Відкритий урок з дисципліни «М/с в
психіатрії та наркології», практичне
заняття на тему: « Проблеми пацієнтів з
алкогольними психозами. Терапія
алкогольних психозів. Нагляд за
пацієнтами. Прогноз. Експертиза.
Проблеми пацієнтів з наркоманіями.
Особливості утримання та лікування.
Прогноз. Експертиза. Диспансерний
облік.»
Відкритий урок з дисципліни «М/с в
геронтології, геріатрії та паліативній
медицині», практичне заняття на тему:
«Медсестринський процес при
захворюваннях серцево-судинної
системи в похилому та старечому віці.
Медсестринський процес при
захворюваннях органів дихання,
кровотворної, сечової та статевої
систем у похилому та старечому віці.»
Відкритий урок з дисципліни
«Дерматологія та венерологія»,
практичне заняття на тему: «Гноячкові
захворювання. Дерматомікози.
Дерматозоонози, вірусні дерматози.
Туберкульоз шкіри.»

ТИЖДЕНЬ
циклової методичної комісії
природничо-наукових дисциплін
27.05. 2019– 31.05.2019 р.
Листопад
2018

Рогоза С.І.
Ащеулова І.П.

Листопад
2018

Пилипенко П.Г.

27.05.2019 р.

28.05.2019 р.

Прес-конференція на тему «Фізика в
медицині»
Викладач
Альошина К.І.

Викладач
Дика Н.П.

Викладач
30.05.2019 р.
Дворниченко В.Ч.
31.05.2019 р.

Психолого – педагогічний
семінар. Тема: «Психолого-педагогічні
аспекти спілкування педагогів зі
студентами»

Викладач
Дорошенко І.В.

Міні-захід з елементами гуманізації на тему
«Міфи та легенди Давньої Греції в медичній
термінології»

Круглий стіл на тему: «Хімічні складові
нашої їжі»
Лекція - бесіда на тему: «Вплив
шкідливих факторів екології на організм
людини»
Екскурсія до музею анатомії
Дніпропетровської медичної академії

ГОЛОВИ
ЦИКЛОВИХ КОМІСІЙ
2017-2018 н.р.

6Викладач іноземної мови
1

Ярошенко А.Є.

Вища категорія
(за профспрямуванням)

2

Вища категорія,

Викладач фармакології та

викладач –

медрецептури

Власюк Г.М.
методист
Викладач медсестринства

3

Іванченко Н.О.

Вища категорія

у внутрішній медицині,
внутрішньої медицини

Викладач медсестринства
4

Шевченко О.Г.

Перша категорія

в отоларингології,
анестезіології та
реаніматології,

Викладач медсестринства
5

Сич Н.В.

Вища категорія

в акушерстві та
гінекології

