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Інформаційне повідомлення 

 

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

У відповідності до Плану роботи Київського базового медичного 

коледжу по координації організаційної та навчально-методичної роботи з 

медичними коледжами м. Києва на 2018-2019 н.р. та з метою вдосконалення 

педагогічної майстерності, розвитку творчого потенціалу викладачів 

закладів, спільного вироблення оптимальних методик навчання і виховання 

студентів запрошуємо Вас взяти участь у  науково-практичній конференції 

викладачів медичних коледжів м. Києва «Принципи та ефективні методи 

викладання в підготовці молодших медичних і фармацевтичних фахівців», 

яка відбудеться 21 листопада 2018 року о 10. 00 в приміщенні ЗВО 

«Київський міський медичний коледж» за адресою: м. Київ, вул. 

Братиславська, 5. 

Початок реєстрації – 21 листопада 2018 року о 9.00. 

Початок пленарного засідання – о 10.00 год. 

 

Орієнтовні напрями обговорення 

 

 Актуальні питання підготовки молодших медичних і фармацевтичних 

фахівців; 

 Результати роботи медичних коледжів м. Києва за 2017-2018 н. р. та 

завдання на наступний навчальний рік; 

 Інформаційно-цифрові та он-лайн технології навчання; 

 Методи проблемного навчання; 

 Засоби забезпечення якості освітнього процесу; 

 Компетентнісний підхід; 

 Ігрові технології та 3-D анімації; 

 Засоби мотивації студентів; 

 Майстер-класи з педагогіки; 

 Майстер-класи з клінічних дисциплін 
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Програма конференції 

І. 9.30-10.00 

Прибуття та реєстрація учасників конференції 

 

ІІ. 10.00-12.30 

Пленарне засідання 

 

Привітання до учасників конференції: 

Директор Київського міського медичного коледжу   

В’юницький Володимир Петрович  

 

1. Перспективні шляхи трансформації підготовки  молодших спеціалістів 

медичного профілю в контексті реформування вищої освіти 

Директор Державної установи «Центральний 

методичний кабінет підготовки молодших 

спеціалістів» МОЗ України  

Балабанова Катерина Віталіївна 

 

2. Результати роботи медичних коледжів м. Києва за 2017-2018 н.р. та 

завдання на 2018-2019 навчальний рік. 

Директор Київського медичного коледжу  

ім. П.І. Гаврося 

Підмогильна Лідія Григорівна 

 

ІІІ. 13.00-16.00 

Робота секцій (панельні засідання) 

 

Секція № 1 

Директори медичних коледжів 

Заступники директорів з навчальної та навчально-методичної роботи 

Заступники директорів з практичної підготовки  

(навчально-виробничої роботи) 

Заступники директорів з виховної роботи 

Помічник директора по роботі з іноземними студентами (КММК) 

 

Модератор: В’юницький В.П. 
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Секція № 2 

Методисти та завідувачі відділеннями 

1. Підсумки роботи медичних коледжів м. Києва за 2017-2018 н.р. та 

шляхи удосконалення методичної роботи закладів. 

Варава О.Б.  

(КМК ім. П.І. Гаврося)  

2. Обмін досвідом: організація методичної роботи в медичних коледжах  

м. Києва: традиції та новації. 

Методисти коледжів  

3. Особливості організації роботи з сучасними студентами. 

Завідувачі відділеннями 

4. Майстер-клас: Упровадження УДК у роботі бібліотеки з 

використанням електронного каталогу. 

Ходос З.І. 

(КММК) 

Модератор: Донець С.С. 

 

Секція № 3 

Методичне об’єднання викладачів гуманітарних  

та соціально-економічних дисциплін 

1. Особистісно-орієнтований підхід до формування комунікативної 

компетенції при підготовці молодшого спеціаліста медичного закладу.              

Барциховська Л. Є. 

(КМК ім. П.І. Гаврося)  

2. Специфіка   викладання німецької мови (за професійним 

спрямуванням) в медичному навчальному закладі.                                                                               

Кремінська Л. М. 

(КМК ім. П.І. Гаврося)  

3. Ефективні методи викладання соціально-економічних дисциплін.                                                                               

Шостко А. В.                                                                              

(КМК ім. П.І. Гаврося) 

4. Застосування інтерактивних методів викладання на заняттях з основ 

правознавства.  

Гурська О.В. (КМК № 3) 

5. Впровадження методів інтерактивного навчання в процесі формування 

особистості. 

Зимогляд І.П. (ПКМК) 

6. Актуальні проблеми управління правовою освітою студентів у коледжі. 

Товпига Л.М. (КММК) 
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7. Майстер-клас: Навчальна гра як засіб підвищення інтересу студентів 

до вивчення суспільних дисциплін. 

Романова Л.О. 

(КММК) 

Модератор: Барциховська Л.Є. (КМК ім. П.І. Гаврося). 

 

Секція № 4 

Методичне об’єднання  викладачів загальноосвітніх дисциплін  

та фізичного виховання 

 

1. Стратегія розвитку фізичного виховання та спорту серед студентської 

молоді до 2025 року. 

Комісарова В. В. 

(КМК ім. П.І. Гаврося) 

2. Інноваційні методи викладання математики в підготовці медичних 

фахівців.  

Видиборець І.М. 

(КМК № 3) 

3. Формування фахових компетентностей на заняттях з біології, 

застосування набутих вмінь та навичок у майбутній професії. 

Титарчук С.М. 

(КМК № 3) 

4. Умови організації самостійної роботи студентів з іноземної мови. 

Лисиця А.В. 

(ПКМК) 

5. Основи методики фізичного виховання для студентів спеціальних 

медичних груп з пролапсом мітрального клапану. 

Самійленко Л.Ю. 

(ПКМК) 

6. Сучасні освітні технології у викладанні біології. 

Снігур К.В. 

(ПКМК) 

7. Новий підхід до традиційних форм роботи з зарубіжної літератури: 

розвиток ключових компетентностей. 

Драпей М.М. (КММК) 

8. Майстер-клас: Роль самопідготовки при підготовці до контрольних 

тестувань з фізичного виховання. 

Ноур Л.І. (КММК) 

Модератор: Криворот С. Д. (КМК № 3). 
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Секція № 5 

 

Методичне об’єднання викладачів природничо-наукових дисциплін 

Методичне об’єднання викладачів хіміко-фармацевтичних та 

лабораторних дисциплін 

 

1. Роль самостійної роботи студентів при викладанні анатомії та 

фізіології людини.  

                                                                                                       Боднарчук О. М. 

(КМК ім. П.І. Гаврося) 

2. Використання інформаційно-комунікативних технологій для 

удосконалення викладання курсів «Безпека життєдіяльності» та 

«Охорона праці». 

Петриченко Т.В. 

(ПКМК) 

3. Майстер-клас з використання навчальних 3-D-анімацій при 

викладанні біофізики та фізики. 

Александрова В.О. 

(КММК) 

4. Нетрадиційні методи навчання на заняттях з охорони праці в галузі та з 

безпеки життєдіяльності. 

Мангольд О.М.  

(КММК) 

5. Майстер-клас з використання рольових ігор на практичних заняттях з 

медичної біології. 

Ходаковська С.І. 

(КММК) 

6. Використання відеоматеріалів під час практичних робіт з медичної 

хімії.  

Куліш С.С. 

(КМК № 3) 

7. Мультимедійні презентації як засіб активізації пізнавальної діяльності 

студентів. 

Кришньова М.В. 

(ПКМК) 

 

Модератори: Вітер Н.Ф. (ПКМК), Обєдкова Н.М. (КМК ім. П.І. 

Гаврося). 
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Секція № 6 

 

Методичне об’єднання викладачів внутрішньої медицини  

та основ медсестринства 

 

1. Майстер-клас: Досвід циклової комісії з впровадження інформаційно-

комп’ютерних технологій (он-лайн платформи ХMIND, віртуального 

конструктора тестів Plickers і он-лайн сервісу Learning App) при 

викладанні внутрішньої медицини.                                                              

Червона Г. М. 

(КМК ім. П.І. Гаврося) 

2. Компетентнісний підхід та впровадження інноваційних технологій при 

викладанні громадського здоров’я та громадського медсестринства.  

Хилько В.О. 

(КМК № 3) 

3. Аспекти підвищення мотивації студентів у вивченні дисципліни 

«Медсестринство у внутрішній медицині».  

Турабекова Н.Р. 

(КМК № 3) 

4. Особливості спілкування в навчальному колективі та роль викладача у 

корекції проблем спілкування. 

Копйова Ю.В. 

(ПКМК) 

5. Удосконалення освітнього процесу з метою формування у студентів 

професійних компетентностей. 

Хіврич Г.В. 

(КММК) 

6. Особливості організації самостійної роботи з основ медсестринства на 

заняттях та в позанавчальний час. 

Оксютенко О.В. 

(КММК) 

7. Методичні рекомендації до викладання теми «Біомедична етика» на 

заняттях з медсестринської етики і деонтології. 

Жудіна Л.А. 

(КММК) 

 

          Модератор: Червона Г.М. (КМК ім. П.І. Гаврося). 
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Секція № 7 

Методичне об’єднання викладачів акушерсько-гінекологічних  

та педіатричних дисциплін 

1. Майстер-клас: Переваги та недоліки он-лайн навчання при викладанні 

дисциплін «Акушерство» та «Гінекологія».  

Степанківська О.В. 

(КМК № 3) 

2. Симуляційне навчання як золотий стандарт при викладанні 

акушерсько-гінекологічних дисциплін.                                                                                                                                                              

Дригало А. В. 

(КМК ім. П.І. Гаврося) 

3.  Інформаційні технології та методи проблемного навчання при 

вивченні педіатрії. 

Пашко О.А. 

(КМК № 3) 

4. Педагогічний процес у сучасному закладі вищої освіти. 

Пшук Н.П.(ПКМК)                                                                                                                                                                                                     

5. З досвіду гінекологічного обстеження цивільного населення в зоні 

ООС. 

Гнатенко Г.А. 

(КММК) 

6. Проблеми адаптації студентів до процесу навчання з дисципліни «Ріст і 

розвиток людини». 

Луньова І.І. (КММК) 

Модератор: Канабас Т. П. (КМК № 3) 

 

Секція № 8 

Методичне об’єднання викладачів хірургічних дисциплін 

Методичне об’єднання викладачів зуботехнічних дисциплін 

 

1. Майстер-клас: Симуляційне навчання в загальній хірургії.                      

Куряченко Н. В. 

(КМК ім. П.І. Гаврося) 

2. Майстер-клас з хірургії: «Закриті механічні ушкодження. 

Принципи першої медичної допомоги та лікування». 

Мень І.О. (КМК № 3) 

3. Підвищення професійної та фахової компетентності викладачів 

закладів вищої освіти. 

Голодько Л.П. (ПКМК) 
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4. Роль конкурсів «Кращий за фахом» та науково-практичних 

конференцій у виробленні компетентностей майбутніх фахівців. 

Кельїна-Капалб Т.О. 

(КММК) 

5. Специфіка навчальної мотивації при викладанні стоматологічних 

дисциплін. 

Тарасенко О.Г. 

(КММК) 

   Модератори: Мень І.О. (КМК № 3), Пастухова А.Л. (КММК). 

 

Секція № 9 

Методичне об’єднання  викладачів вузьких клінічних дисциплін 

Методичне об’єднання викладачів санітарно-гігієнічних дисциплін  

та інфектології 

1. Методика використання інноваційних технологій на теоретичних і 

практичних заняттях з навчальних дисциплін. 

Демченко О.С. (КММК) 

2. Формування компетентнісного підходу до реалізації медсестринського 

процесу на практичних заняттях з предмету «Медсестринство в 

психіатрії та наркології». 

Соколова-Ган А.С. 

(КМК ім. П.І. Гаврося) 

3. Принципи викладання предмету «Медсестринство в офтальмології».  

Кіча О.А. (КМК № 3) 

4. Використання 3-D-технологій на практичному занятті. 

Водяницька О.А. 

(ПКМК) 

     4. Основні принципи навчання та напрямки їх реалізації у вивченні 

дисциплін гігієнічного профілю. 

Чернік Є.М. (ПКМК) 

     5. Клінічна лекція з інфектології сьогодні: традиції, новації, перспективи. 

Давиденко В.П. (КММК)  

 

     Модератори: Демченко О.С. (КММК), Голубчикова Т.В. (ПКМК). 

 

 

ІV. 16.00-17.00  

Виступи модераторів з підсумками роботи секцій. 

Підведення підсумків конференції. Вручення сертифікатів учасникам. 


