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В період з 12.03 по наступний час робота викладачів 

циклу «Природничо-наукових дисциплін» 

проводиться дистанційно. 



Склад комісії 

• До складу комісії входять  викладачі, які 
викладають наступні дисципліни: 

• Вивчарик Т.В.-медична 
хімія,фізика,фармакологія 

• Назарна Л.П.-медична психологія,безпека 
життєдіяльності 

• Ольховий І.С.-медсестринство в інфектології 

• Круглова В.В.- 

патоморфологія,єкологія,анатомія,фізіологія 
людини 



Викладач Ольховий І. С. 



•   



 

Вівчарик Т. В. 



 



 



Круглова В. В. 



В період проведення карантину мною була 

проведена наступна робота: 
 

• 1.У Вайбері  були створені групи і підгрупи для 
проведення лекцій та практичних занять –М 10, 11 
лекції , окремо перша і друга бригади практики з 
«Анатомії» та «Фізіології людини»; 

• М 20, 21лекції, окремо перша і друга бригади 
практики з «Основи екології  та профілактичної 
медицини», «Патоморфологія та патофізіологія». 

• 2. В ВСВ «Медицина»  придбані підручники  2019 
року  «Практикум з анатомії людини» Н. Л. Павлюк, 
« Основи екології з профілактичної медициною» Д. 
С. Ластков, «Практикум з фізіології людини» О. П. 
Матузок. 

 



 3. Пройшла дистанційно курси з  теми «Психологія в 

медицині» на кафедрі вдосконалення лікарів ДНГУ з 15 

квітня по 29 квітня 2020 року . 

 • 4. До кожного заняття готувала відео, аудіо та текстові 
матеріали, а до  практичних занять докладна інструкція . 

• 5. Заняття, відпрацювання  проводились за допомогою  
інтернет-ресурса Viber,  виконані завдання 
відправлялись на мою електрону пошту, які  я 
перевіряла . 

• 6. Підготувала підсумкові тести: 

• - з анатомії – 105;   

• - фізіології  - 60;  

•  - патоморфології – 82; 

• - екології 120; 

 



• Всього було зроблено 367 тестів на 117 студентів, що 
становить 21419 перевірених питань. Всі студенти 
першого та другого курсу вирішували тести і 
відправляли на мою електронну адресу. Після моєї 
перевірки результати повідомлялись в групі.  

• 7. Підготувала питання з Патоморфології, Основ 
екології для груп М20, 21 для проведення 
диференційного заліка, який проходив на відео 
платформі Skype. 

• 8.Щотижнево звітувала о виконаної роботі за тиждень в 
звітню группу викладачів коледжу на Viber. 

•  9. Проводила відеоконференцію в Skype з членами 
циклової методичної  комісії « Природничо-наукових 
дисциплін» з поточних питань та виконання наказів і 
розпоряджень адміністрації. Остання відбулась 
26.05.2020р., фото додається. 
 



•  10. Брала участь в конференцзв’язку у  Viber  з  
завідуючєй відділенням та іншими викладачами з приводу 
успішності відстаючих студентів. 

•  11. За звітний період  аналізувала успішність студентів 
першого та другого курсу, про результати докладала 
класним керівникам та завідуючєй відділенням. 

• 12. Професійно-орієнтаційна робота. 

• Відвідала школу №10 27.05.2020р., контактувала з 
директором Зьомой  Наталлєй Олександрівной з приводу 
розміщення на сайті школи  та  випускних класах 
відеоролика нашого коледжа;  у телефоному режимі 
28.05.2020р. розмовляла з директором гімназії №1 
Зиковою Ганною Володимирівною. 

• Проводжу роботу серед  знайомих- результат  1 жінка. 

• Викладач Вівчарик Т. В. проводила професійно-
орієнтовану роботу у телефонному режимі  з директором 
школи №52.  

•  13. Викладачі ЦМК виконували розпорядження 5, 
проводили генеральне прибирання в аудіторіях анатомії та 
фармакології.  
 



Дистанційне навчання студентів 

 



Дистанційне засідання ЦМК 

 


