Кошелєва Наталя Вікторівна – голова
циклової комісії загальноосвітніх дисциплін,
викладач фізики, астрономії, основ біологічної
фізики та медичної апаратури, спеціаліст вищої
кваліфікаційної категорії.
Циклова

комісія

загальноосвітніх

дисциплін забезпечує навчання за освітньо кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста
з таких спеціальностей: «Лікувальна справа»,
«Сестринська справа».
Проблеми над якою працює циклова комісія
Загальні:
методична:
«Визначення шляхів формування професійних компетенцій майбутніх
молодших медичних спеціалістів з метою підвищення якості освіти та
формування професійної культури»
виховна:
«Національно-патріотичне,
правове,

моральне,

екологічне,

інтелектуально-духовне,громадськотрудове,

формування

професійних

компетенцій майбутніх молодших спеціалістів».
приватні:
1.Модель формування фахових компетенцій майбутніх молодших
медичних фахівців.

2.Використання комп’ютерних та мультимедійних технологій як
засобів активізації навчально-виховного процесу.
3.Проблеми
молодших

формування

медичних

професійних

фахівців

під

час

компетенцій

майбутніх

викладання

дисциплін

загальноосвітнього циклу.
4. Організація НДРС як шлях активізації пізнавальної діяльності
майбутніх молодших медичних спеціалістів.
Склад циклової комісії.
Штатні викладачі:
1. Апріутес Світлана Вікторівна – викладач біології,
2. Гуменчук Ганна Іванівна - викладач математики
3. Дутка Леся Степанівна - викладач біології,
4. Кошелєва Наталя Вікторівна - викладач астрономії, фізики, основ
біологічної фізики та медична апаратура, ,
5. Лазоряк Василь Миколайович – викладач інформатики
6. Лиса Оксана Миколаївна – викладач біології
7. Макогон Володимир Кузьмович – викладач захисту Вітчизни
8. Никитюк Світлана Валеріївна – викладач фізики
9. Строкань Валентина Іванівна – викладач біології
10. Ткачук

Юрій

Петрович

–

інформатика,

основи

медичної

інформатики
11. Швець Неля Вікторівна – викладач інформатики, основ медичної
інформатики
12. Янчак Аліна Валентинівна – викладач хімії
13. Осауленко Сусання Юріївна – викладач хімії

Викладачі-сумісники:
1. Ковальчук Олена Василівна – викладач математики
Педагогічна

діяльність

у

закладі

спрямована

на

підготовку

висококваліфікованого спеціаліста, здатного знайти своє місце на ринку
праці, активно включитися у політичну, суспільну, культурну та інші сфери
життя суспільства.
Викладачі

циклової

комісії

в

своїй

професійній

діяльності

використовують взаємодію науково-методичної роботи педагогів з науководослідною діяльністю та творчо–пошуковою діяльністю студентів з
дисциплін вивчення на практичних заняттях та в гуртках НДРС. Беруть
активну участь у щорічних студентських конференціях, проводять конкурси,
«Тижні наук» та ін.

За

результатами

підсумкової

студентської

науково-практичної

конференції: серед кращих робіт , які брали участь в міжнародній медикофармацевтичній конференції студентів та молодих вчених на базі ВДНЗ
України «Буковинський державний медичний університет» є напрацювання

студентів під керівництвом викладачів циклової комісії.(Кошелєва Н.В.,
Швець Н.В.)

Викладачі циклової комісії постійно удосконалюють свій рівень
педагогічної

майстерності

шляхом

проходження

курсів

підвищення

кваліфікації, самоосвіти, взаємовідвідувань занять та позааудиторних
заходів.
Циклова комісія продовжує активно працювати над покращенням та
вдосконаленням викладання навчальної дисципліни циклу.
Викладачі циклової комісії забезпечують навчальний процес відповідно
до сучасних вимог, постійно працюють над підвищенням професійної
майстерності, обмінюються досвідом роботи, вивчають та впроваджують
новітні інформаційні технології та форми організації освітнього процесу,
розробляють та постійно поновлюють навчально-методичні комплекси з
дисциплін, створюють навчально-методичні посібники.

