Вас вітають викладачі циклової комісії гуманітарних та соціальноекономічних дисциплін
1. Гайдук Л.О. – голова комісії, викладач гуманітарних та соціально-економічних
дисциплін, керівник клубу «Соціс».
2. Рибалко О.М. – член комісії, викладач української мови за професійним
спрямуванням, викладач культурології.
3. Іващенко Г.В. – член комісії, викладач української мови за професійним
спрямуванням , викладач гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.
4. Лобур О.Г. – член комісії, викладач гуманітарних та соціально-економічних
дисциплін, керівник клубу «Червона калина».
5. Божок С.В. – член комісії, керівник фізичного виховання, викладач фізичного
виховання.
6. Іванісов В.П. – член комісії, викладач фізичного виховання.
7. Николайчук Л.Г. – член комісії, викладач фізичного виховання.
Спеціалісти циклу викладають широкий спектр гуманітарних та соціальноекономічних дисциплін: українська та іноземна мови
за професійним
спрямуванням, культурологія, історія України, всесвітня історія, соціальна та
економічна географія світу, соціологія, основи економічної теорії, основи
філософських знань, правознавство.
Всі викладачі приділяють велику увагу процесам ефективного формування у
студентів необхідних компетентностей, намагаються
використовувати
особистісний підхід до студентів з урахуванням їх здібностей та потенціалу.
Викладачі пропонують своїм вихованцям, крім традиційних форм навчання,
різноманітні інші, такі як робота у гуртках та клубах, секціях. Студенти можуть
працювати індивідуально чи групами над різноманітними творчими проектами,
приймати участь у конкурсах, наукових конференціях , олімпіадах, спортивних
змаганнях. Часто конкурси і змагання відбуваються за межами коледжу – в
масштабах міста або області.

Божок Сергій Васильович, освіта вища.
1977 року закінчив Київський державний інститут фізичної культури за
спеціальністю «Фізична культура і спорт» та здобув кваліфікацію викладача
фізичного виховання – тренера. Має звання майстра спорту з легкої атлетики.
У Комунальному закладі «Бердянський медичний коледж» Запорізької
обласної ради працює з вересня 1984 року викладачем фізичного виховання, з
1990 року − керівник фізичного виховання.
Сергій Васильович має багатий досвід викладацької роботи з фізичного
виховання, досвід тренерської роботи, постійно працює над підвищенням свого
професійного рівня, здійснює обмін досвідом з колегами інших навчальних
закладів.
Викладачем щорічно організовуються спортивні заходи «День здоров’я»,
«Козацькі забави», спартакіада коледжу з різних видів спорту. Сергій
Васильович керує секцією з загальної фізичної підготовки, бере участь у
проведенні медичного огляду студентів.

Гайдук Ліна Олександрівна, освіта вища.
1993 року закінчила Запорізький державний університет за спеціальністю
“Історія”,
здобула
кваліфікацію
“Історик.
Викладач
історії
та
суспільствознавства”.
У Бердянському медичному коледжі працює з 2001 року викладачем
гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Ліна Олександрівна –
досвідчений педагог, має високу науково-теоретичну та методичну підготовку.
Гайдук Л.О. займає активну життєву позицію, постійно бере участь у
загальноколеджанських педагогічних, виховних заходах, керує роботою
студентського гуртка “Соціс”, проводить змагання, вікторини, конкурси при
організації предметних тижнів.

Дерев’янко Роман Миколайович (викладач фізичної культури)
Народився 27 вересня 1995 року. З дитинства займався волейболом у дитячій
юнацькій спортивній школі. Відтоді вирішив зв’язати своє життя зі спортом, саме
тому вирішив вступити до Бердянського державного педагогічного університету,
факультету фізичного виховання , спеціальності фізичної культури та спорту. В
студентські роки і зараз, виступає за волейбольну команду БДПУ.
Життєвий принцип – за здоровий спосіб життя. У вільний від роботи час
намагається самоудосконалювати себе та проводити час з користю .

Іванісов Віктор Петрович.
У 1968 р. закінчив Дніпропетровський технікум фізичного виховання, у
1982 р. – Запорізький державний педагогічний інститут, факультет фізичного
виховання.
У Бердянському медичному коледжі на посаді викладача фізичного
виховання працює з квітня 1975 р.
При плануванні та організації занять з фізичного виховання Віктор
Петрович основну увагу приділяє якісній фізичній підготовці студентів,
цілеспрямованому розвиткові рухової активності з урахуванням принципів
поступового
нарощування
фізичних
навантажень,
їх
відповідності
індивідуальним особливостям.
Щороку як член ради колективу фізкультури Віктор Петрович бере участь
у проведенні спартакіад коледжу з волейболу, баскетболу, легкої атлетики,
шахів та шашок, позааудиторних заходів «День здоров’я», «Козацькі забави».
Іванісов В.П. організована особистість, з чіткою власною позицією,
прагненням реалізувати нові ідеї. Має заслужений авторитет серед колег,
студентів та їх батьків.

Іващенко Ганна Василівна.
2005 року закінчила Бердянський державний педагогічний університет,
соціально-гуманітарний факультет, спеціальність “Українська мова, література
та історія”.
У Бердянському медичному коледжі працює з 2003 року викладачем
української мови, літератури та історії.
На заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) основний
акцент поставлено на сприяння підвищенню загальномовного рівня студентів,
формуванню практичних навичок ділового усного та писемного спілкування в
колективі, розвиток комунікативних здібностей майбутнього фахівця.
Головною метою Ганни Василівни на заняттях зі всесвітньої історії є
розвиток історичного мислення студентів, яке передбачає загальне розуміння
історичного процесу; виховання в студентів загальнолюдських духовних
ціннісних орієнтацій, сприйняття ідей гуманізму та демократизму; підготовка до
активного громадського життя в українській державі, а також виховання
патріотизму й поваги до інших народів.

Лобур Олена Григорівна, освіта вища.
Закінчила Харківський національний університет.
Вважає себе людиною, яка знайшла своє покликання у викладацькій
діяльності.

Щиро
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гуманітарного

та

соціально-

економічного циклу, вона із натхненням ділиться знаннями з молоддю,
знаходить безліч можливостей створювати під час занять позитивні ситуації,
поєднуючи свої освітню та виховну функції.
Педагог знаходиться в постійному пошуку нових методів викладання
навчальних дисциплін: філософії, історії України, соціології, соціальної та
економічної географії, основ економіки. Олена Григорівна використовує досвід
колег, додає свій творчий підхід, намагається бути цікавою особистістю для
вихованців, яких поважає і прагне вести за собою в безмежно цікавий світ нового
досвіду.
Головною її метою є залучити студентів до постійного процесу
поглиблення своїх знань та самовдосконалення.
Відкрита до спілкування, поважає думку співрозмовника, однак має свої
глибокі переконання та розуміння того, що кожна людина є найбільшою
цінністю в державі.

Николайчук Леонід Григорович, освіта вища.
1979 року закінчив Львівський державний інститут фізичної культури,
педагогічний факультет, здобув кваліфікацію викладача фізичного виховання.
У Бердянському медичному коледжі працює з 1986 року викладачем
фізичного виховання. Леонід Григорович – досвідчений педагог, має високу
теоретичну та методичну підготовку.
Николайчук Леонід Григорович займає активну життєву позицію, постійно
бере безпосередню участь у педагогічних, виховних заходах коледжу, керує
роботою волейбольної секції, проводить спартакіаду коледжу, спортивні вечори,
змагання.
Волейбольні команди юнаків та дівчат беруть участь у міських та обласних
змаганнях, де посідають призові місця.

Рибалко Ольга Михайлівна, освіта вища.
У дійсний час викладає українську мову за професійним спрямуванням зі
спеціальностей «Лікувальна справа», «Фармація» та культурологію.
У своїй педагогічній діяльності надає перевагу формуванню та розвитку
особистісних рис студентів, орієнтованих на майбутню професійну діяльність.
Активно використовує у викладанні інноваційні методики, добираючи їх у
відповідності з можливостями та запитами студентів. Так, наприклад, на заняттях з
української мови за професійним спрямуванням організовує фахові дискусії з
актуальних проблем професійного та одночасно морально-етичного характеру,
шліфуючи мовленнєві навички студентів, навчаючи практичному застосуванню
логічних прийомів, закріплюючи правила мовленнєві поведінки у фаховому
середовищі.
Першочерговою виховною задачею вважає створення та реалізацію
патріотичних настроїв у студентів.
У педагогічній діяльності викладач старається уникати одноманітності,
прагне рухатися вперед, не припиняти пошук найбільш ефективних на даний
момент методів та засобів навчання та виховання.

