
 

 

 

Відкриті заняття в 2018 – 2019 н. році 
 
№ 

п/п 

П. І. Б. викладача Предмет Теорія чи 

практика 

Тема заняття Методична мета Термін 

виконан

ня 

1 Книш Т. В. 

Грицай Л. М. 

Оксютенко О. В. 

М-во у внутрішній 

медицині 

Основи 

медсестринства 

бінарне 

практичне 

заняття 

Профілактика захворювання 

ендокринної системи та 

надання довготривалої 

допомоги населенню при 

ендокринній патології. 

Продемонструвати методику 

використання інтерактивних методів 

навчання, новітніх методів активізації 

розумової діяльності студентів. 

ІІ – 2019 

на 

регіон 

2 Алексєєнко О. І. М-во у внутрішній 

медицині 

теорія Гостра судинна недостатність, 

гостра та хронічна серцева 

недостатність 

Продемонструвати методику 

випереджувального методу навчання, 

активізації методів активного засвоєння 

навчального матеріалу шляхом 

включення емоційного сприйняття. 

І - 2019 

3 Мукшименко Т. В. Основи 

медсестринства 

практика Спостереження за пацієнтами 

при порушенні функції органів 

дихання 

Продемонструвати використання 

інноваційних методів навчання на етапі 

закріплення практичних навичок. 

ІІ - 2019 

4 Вархоляк С. В. Основи 

медсестринства 

практика Парентеральне введення ліків Продемонструвати здійснення 

міжпредметної інтеграції та 

використання інноваційних методів 

навчання. 

ХІІ – 18 

5 Хлань Л. А. М-во в 

дерматовенерології 

теорія Дерматозоонози Продемонструвати методику 

здійснення міжпредметної інтеграції та 

впровадження інноваційних методів 

навчання 

І - 19 

6 Ноур Л. І. фізвиховання практика Спортивні ігри (баскетбол) Продемонструвати методику навчання 

техніці ведення м'яча. 

ХІ – 18 

7 Нагорна Т. М. фізвиховання практика Загальна фізпідготовка. 

Стрибки через скакалку. 

Продемонструвати методику виконання 

стрибків через скакалку. 

ХІ – 18 

8 Романова Л. О. 

Разуменко В. І. 

Історія України 

Українська 

література 

теорія Окупаційний режим. (На 

прикладі Києва в роки окупації 

1941 – 1943 р.р.) 

Продемонструвати методику 

здійснення інтеграційних процесів. 

І - 19 



 

 

9 Александрова 

В. О. 

біофізика лекція Біофізика зору Продемонструвати методику 

використання оптичних приладів у 

медицині 

Х – 18 

10 Василенко І. П. біологія практика Постембріональний розвиток Продемонструвати методику 

проведення бінарного заняття з 

демонстрацією здійснення 

інтеграційних процесів з клінічними 

дисциплінами. 

ІV - 19 

11 Разуменко В. І. Українська 

література 

теорія Окупаційний режим. (На 

прикладі Києва в роки окупації 

1941 – 1943 р.р.) 

Продемонструвати методику 

здійснення інтеграційних процесів. 

І - 19 

12 Поливана Л. В. Іноземна мова практика Childhood Dislases. Непряма 

мова. Непрямі питання. 

Продемонструвати методику 

активізації пізнавальної діяльності 

студентів у процесі роботи з 

навчальними посібниками. 

Х – 18 

13 Посохіна Л. М. М-во в педіатрії практика Загальна характеристика 

інфекційного процесу. 

Туберкульоз у дітей. 

Продемонструвати методику 

проведення практичного тренінгу з 

використанням мультимедійної 

системи, міжпредметної інтеграції для 

набуття практичних умінь і навичок. 

Х – 18 

на 

регіон 

14 Коваленко Н. В. Основи психології лекція Емоції та почуття. Воля. 

Порушення емоцій, почуттів, 

волі. 

Продемонструвати методику 

здійснення інтеграційних зв'язків 

психології з клінічними дисциплінами, 

використання структурно – логічних 

схем, фрагментів науково – популярних 

фільмів. 

ІІ - 19 

15 Коваленко О. Є. ВМП лекція Організація  екстреної 

медичної допомоги 

постраждалим у надзвичайних 

ситуаціях. Система лікувально 

– евакуаційного забезпечення 

населення в умовах 

надзвичайних ситуацій. 

Продемонструвати методику 

використання навчальних фільмів, 

інноваційних методів навчання у 

поєднанні з традиційними. 

Х – 18 



 

 

16 Кельїна – Капалб 

Т. О. 

Гавриленко Н. В. 

М-во в 

отолярингології 

М-во в онкології 

бінарне 

теоретичне 

заняття 

Анатомія, фізіологія, методи 

обстеження носа, приносових 

пазух та їх захворювання, 

допомога при невідкладних 

станах. 

Продемонструвати методику 

використання інформаційних 

технологій і здійснення інтеграційних 

процесів. 

 

 

 


