


• Освіта 

• За фахом

• Вища повна, Чернівецький державний  
медичний інститут, 1989 р.

• Викладач інфектології, педагогічний стаж 

28 років

Навігатори  ідей
Учитель, будь сонцем, що випромінює людське тепло, і будь благодатним ґрунтом для 

розвитку  людських  почуттів; сій  знання не лише в пам’яті й свідомості  твоїх  учнів,   

а   передусім   у    їхніх душах і серцях. 

Ш. Амонашвілі.

• Професійна 

компетентність 

• Навчально –

методична діяльність

• У 2017 році  підтвердила вищу кваліфікаційну 

категорію.

• Голова ЦК  професійно - практичної підготовки з

вузьких клінічних дисциплін.

• Завкабінетом доклінічної практики з інфектології

та епідеміології.



Підвищення кваліфікації

1. Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця,

Національна медична академія післядипломної освіти імені

П.Л.Шупика Мистецтво лікування, місто Хмельницький,

«Всеукраїнська науково-практична конференція для

лікарів»,післядипломний курс професійного вдосконалення

2. Хмельницький обласний інститут післядипломної

педагогічної освіти "Розвиток психолого-педагогічної

компетентності викладача“

3. Житомирський медичний інститут ЖОР "Інноваційні

технології у вищій медичній освіті з формування професійної

майстерності через компетентнісну складову. Теорія і методика

викладання медсестринства в інфектології”





Проблема 

над якою працює викладач: 

“ Формування профілактичного 

медичного мислення на основі 

активізації та інтенсифікації 

самостійної позааудиторної 

роботи студентів ”



Навчання навчатися – вміння оволодівати та оперувати

різноманітною інформацією.

Навчання працювати – ефективні професійні навички,

вміння

приймати рішення та знаходити вихід у виробничих

ситуаціях, співпраця в колективі.

Завдання сучасної освіти

Навчання співіснувати –

налагодження комунікабельних

стосунків: соціальних, дружніх,

родинних.

Навчання жити – формування

цілісного світогляду, вміння осмислено

бачити сенс життя, прагнути до

духовної зрілості, бути відповідальним

за себе, за суспільство.



СОМ - сучасні освітні методики

 Різнорівневе навчання (диференційоване).

 Проблемне навчання.

 Навчання у співпраці.

 Ігрові технології (гейміфікація навчання).

 Веб-квести.

 Кейс-метод.

 Мобільне навчання.



Формування професійної і 

соціально-компетентної 

особистості, що здатна 

до самовизначення в 

умовах світових змін

Використання 

інноваційних 

технологій, як 

єдиного важливого 

мотиву 

особистісного та 

професійного 

самоствердження

• Забезпечення кабінету візуальними

матеріалами по пропаганді здорового

способу життя.

• Відображення питання формування

здорового способу життя у робочій

навчальній програмі, індивідуальному

плані, планів роботи ЦК.

• Ознайомлення студентів з

державними програмами, наказами

МОЗ.

• Організація виготовлення

санітарних бюлетенів, пам`яток,

текстів бесід для інфекційного

відділення міської лікарні №1.

• Організація та проведення

навчально-практичних конференцій,

виховних годин.

• Організація та проведення з питань

профілактики захворювань.



Теоретична база підвищення 

ефективності та якості роботи викладача 

Використання 

інноваційних 

технологій, як 

єдиного важливого 

мотиву 

особистісного та 

професійного 

самоствердження

Національна 

програма 

розвитку освіти

Національна 

програма 

розвитку 

медицини

Концепція 

громадянської 

освіти

Науково-теоретичні 

праці  

В.О.Сухомлинський, 

Каган М.С., 

Макаренко А.С., 

Гузєєв Л., 

Маркова А.К., 

Фрейман Г, 

Гончаренко С., 

Мельникова С.

Відвідування 

занять, участь 

в роботі школи 

педагогічної 

майстерності 

та педагогічної 

ради



ШЛЯХИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ 

ДОСВІДУ





















СЕЗОН 
ЗАСТУДИ!

















НАГОРОДИ



Методична  

скринька

Практичне 

заняття “Ботулізм”

«Менінгококова інфекція»

«Дифтерія”, “Вірусні гепатити”

МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ

Практичне 

заняття 

Практичне 

заняття 



• «Мотиваційно-ціннісні аспекти формування

професій "Роль контролю знань студентів і системний

підхід до практичного використання його методів

викладачами вузьких дисциплін. Аналіз анкетування".

• “Проектна діяльність студентів як одна з форм

самостійної творчої роботи, при якій набуваються або

актуалізуються знання, відпрацьовуються і

демонструються практичні навички".

• " Проектна діяльність студентів як одна з форм

самостійної творчої роботи, при якій набуваються або

актуалізуються знання, відпрацьовуються і

демонструються практичні навички“.

ДОПОВІДІ

2017-

2018 н.р. 

2018-

2019 н.р

2020-

2021 н.р. 



Методична  

скринька Робочі зошити для 

виконання самостійної 

позааудиторної роботи 

студентів






