Вас вітають викладачі
циклової комісії природничо-наукової підготовки

На циклі працюють 11 штатних викладачів які здійснюють підготовку
студентів з фундаментальних дисциплін: хімії, анатомії, фармакології,
латинської мови, гігієни, основ психології та міжособового спілкування тощо,
які є основою сучасної теоретичної та практичної медицини. Навчання
здійснюється у спеціально обладнаних кабінетах та лабораторіях. Для більш
успішної організації навчально-пізнавальної діяльності студентів з базових
дисциплін викладачами розроблено комплекси методичного забезпечення:
методичні розробки різних типів занять, вказівки щодо проведення
лабораторних та практичних робіт, складено алгоритми розв’язання задач,
заповнення щоденників, матеріали контролю знань. Кожна навчальна
дисципліна забезпечена багатим наочним матеріалом (муляжами, препаратами,
відеофільмами,
таблицями,
наочними
посібниками,
комп’ютерними

програмами, презентаційними матеріалами), який допоможе студентам зробити
процес навчання більш продуктивним та ефективним.
Щороку викладачі циклу беруть участь у науково-практичних
конференціях, конкурсах-виставках “Методичний вернісаж”, на яких
демонструють результати наукової та творчої діяльності, власні доробки в
організації навчально-виховного процесу.
Викладачі циклу постійно здійснюють керівництво науководослідницькою діяльністю студентів, результати якої щороку демонструються
на студентських науково-практичних конференціях як коледжанського рівня,
так і регіонального.
Отже, давайте знайомитися.
Пархоменко Вікторія Іванівна, спеціаліст
вищої категорії, очолює роботу циклової
комісії природничо-наукової підготовки.
У
1988
року
закінчила
Сімферопольський державний університет
ім. Фрунзе, здобула кваліфікацію “Викладач
німецької мови та літератури”.
У Бердянському медичному коледжі
працює з січня 2001 року викладачем
німецької мови, а з 2008 року – латинської
мови.
Викладач має високий професійний
рівень, належну методичну підготовку,
постійно займається самоосвітою та
напрацюванням педагогічного досвіду. У
вільний час займається перекладом технічної літератури. Вікторія Іванівна
– творчий педагог, цікавиться новітніми методами викладання іноземних
мов та використовує їх у своїй викладацькій діяльності.
Використовує широкий спектр інноваційних технологій на заняттях –
від окремих прийомів та методів, які спрямовані на підвищення
зацікавленості до навчального матеріалу та домашнього завдання, до
використання на заняттях з німецької мови навчального комп’ютерного
диска німецького видавництва, який є навчальним посібником у медичних
закладах Німеччини.
Активний учасник та організатор тижнів іноземних мов у коледжі.
Вікторія Іванівна – автор інтернет-сторінки з латинської мови для
студентів усіх трьох спеціальностей (“Лікувальна справа”, “Сестринська
справа”, “Фармація”), яка може бути використана учасниками навчального
процесу на будь-якому курсі навчання.

Порецький Артур Вікторович,
відмінник освіти України, викладачметодист, спеціаліст вищої категорії.
Випускник
Бердянського
медичного
училища, закінчив Харківський державний
університет
ім.
М.Горького,
біологічний
факультет, і здобув кваліфікацію “Біолог.
Викладач біології та хімії”.
У 2011 році навчався в магістратурі
Бердянського
державного
педагогічного
університету на спеціальності “Управління
навчальним закладом” і здобув кваліфікацію
“Керівник навчального закладу”.
З 1994р. працював учителем хімії та біології
в ЗОШ № 20 м. Бердянська.
У Бердянському медичному коледжі працює з 2001 року і викладає
дисципліни: “Неорганічна хімія”, “Аналітична хімія”, “Органічна хімія”
“Медична хімія”. Основну увагу приділяє пошуку шляхів активізації
пізнавальної діяльності студентів.
У творчій практиці використовує цілий спектр інноваційних
технологій, які спрямовані на створення таких умов здобуття знань, коли
студент буде відчувати себе особистістю, повірить у власні сили,
зацікавиться наукою, а викладача буде вважати наставником у своїй
навчальній діяльності.
Значну увагу приділяє правильній організації роботи з обдарованими
студентами. Під його керівництвом члени хімічного гуртка виконали ряд
науково-дослідницьких робіт на теми: “Роль фармацевтичної деонтології у
створенні в аптеці сприятливих умов для відвідувачів”, “Вивчення хімічного
складу мулових грязей озера Велике та порівняння його з хімічним складом
мулових грязей Мертвого моря”, “Ефективність використання побутових
фільтрів для очищення питної води в місті Бердянськ”, “Аналіз фізикохімічних показників майонезів”.
У 2015 році пройшов міжнародні курси підвищення кваліфікації на базі
Департаменту інформації та вдосконалення вчителів при Софійському
університеті “Св. Клімента Охридського” (Болгарія).
З вересня 2007 року керував роботою циклової комісії
фармацевтичних дисциплін, а з 2011 року – голова циклової комісії
природничо-наукової підготовки.

Червінко Наталя Федорівна, викладачметодист, спеціаліст вищої категорії. Випускниця
Бердянського медичного училища.
У 1982 році закінчила Донецький медичний
інститут, санітарно-гігієнічний факультет і здобула
спеціальність лікар-епідеміолог, гігієніст.
Працює в Бердянському медичному коледжі
викладачем анатомії і фізіології, епідеміології з
грудня 1982 року, а з травня 1992 року по червень
2013 займала посаду завідувача відділення.
Має високу науково-теоретичну і методичну
підготовку, використовує різні форми і методи
навчання, що активізують творчу пізнавальну
діяльність студентів. Заняття проводить на
високому
професійному
рівні,
застосовує
інноваційні технології, які сприяють підвищенню предметної компетенції,
зацікавленості студентів, стимулюють їх самостійність, допомагають
оптимально засвоїти знання. У процесі організації навчально-виховного
процесу велику увагу приділяє вихованню в студентів відповідальності,
милосердя, дисциплінованості, любові до обраної професії, розвитку
студентів як особистостей, які спроможні вирішувати нестандартні задачі,
вміло організовувати свою професійну й громадську діяльність. Є
наставником молодих викладачів.
За сумлінну працю й підготовку кваліфікованих фахівців має подяки та
заохочення від адміністрації коледжу, почесні грамоти Міністерства охорони
здоров’я
України
і
Управління
освіти
і
науки
Запорізької
облдержадміністрації.
Пшенична Валентина Антонівна, викладачметодист, спеціаліст вищої категорії.
У 1981 році закінчила Дніпропетровський
національний
університет
за
спеціальністю
“Біологія” та здобула кваліфікацію викладача біології
і хімії. У Бердянському медичному коледжі працює з
1982 року викладачем біології і медичної генетики.
З вересня 2004 року по червень 2013 року
обіймала посаду завідувача відділення.
Одне з актуальних завдань сучасного викладання
в розумінні Валентини Антонівни – пошук
оптимальних
шляхів
зацікавлення
студентів
навчанням, підвищення їхньої розумової активності,
спонукання до творчості, виховання студента як життєво й соціально
компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати
відповідальні рішення в різноманітних життєвих ситуаціях, вироблення вмінь
практичного й творчого застосування здобутих знань.

Майборода
викладач-методист,

Антоніна
спеціаліст

Петрівна,
вищої

категорії.
У 1975 році закінчила Донецький
державний
медичний
інститут
за
спеціальністю “Санітарна справа”, здобула
кваліфікацію “санітарний лікар”.
У Бердянському медичному коледжі
працює з листопада 1981 року, педагогічний
стаж − 29 років. Викладає наступні навчальні
дисципліни: “Гігієна з основами екології” та
“Мікробіологія з основами імунології” на
спеціальностях
5.12010101
“Лікувальна
справа” та 5.12010102 “Сестринська справа”;
“Основи мікробіології” й “Гігієну з основами екології” на спеціальності
5.12020101 “Фармація”.
Має високу науково-теоретичну та методичну підготовку, використовує
різні форми й методи навчання, велику увагу приділяє вихованню в студентів
професіоналізму та особистих якостей, які допоможуть їм вирішувати в
житті нестандартні проблеми. Активно допомагає студентам в організації і
впровадженні в життя різних форм і напрямків студентського
самоврядування, надає їм консультативно-методичну допомогу у вирішенні
проблемних питань щодо підвищення ефективності роботи студентського
самоврядування.
Новойдарський Юрій Петрович, викладачметодист, спеціаліст вищої категорії.
У 1973 році закінчив військовомедичний
факультет
Куйбишевського
медичного інституту, здобув кваліфікацію
військового лікаря.
У 1990 році звільнений з лав
Радянської Армії з посади начальника
відділення військового шпиталю у званні
підполковника медичної служби.
З вересня 1990 року працює у
Бердянському медичному коледжі і викладає:
патологічну
анатомію
та
патологічну
фізіологію людини, анатомію і фізіологію людини.
У коледжі Юрій Петрович виконує обов’язки голови коледжанської
комісії з профілактики правопорушень серед підлітків.
З 2006 року виконує обов’язки начальника штабу цивільної оборони
медичного коледжу. Багато часу приділяє підготовці трудового та

студентського колективу коледжу до дій під час виникнення надзвичайних
ситуацій.
Головною метою навчально-виховного процесу викладач вважає
створення умов для формування особистості студентів. Багато уваги Юрій
Петрович приділяє профорієнтаційній роботі: виступає перед учнями та
вчителями шкіл міста Бердянська зі змістовними пізнавальними лекціями та
бесідами з питань профілактики інфекційних хвороб, наркоманії та
зловживання алкоголем, паління.

Дубров Юрій Віталійович, лікар –
терапевт, організатор охорони здоров’я
вищої категорії.
У 1982 році закінчив Запорізький
державний медичний інститут, медичний
факультет і здобув спеціальність “Лікар –
терапевт”.
З 1989 року працював головним
лікарем в Осипенківській лікарні.
У Бердянському медичному коледжі
працює з 2012 року і викладає дисципліни:
“Анатомія людини” та “Фізіологія”. Як
викладач в професійній діяльності основну
увагу приділяє знайомству з сучасними
методиками
організації
навчальновиховного процесу у вищих навчальних
закладах. Знайомиться з досвідом роботи досвідчених викладачів коледжу.
З вересня 2013 року обіймає посаду завідувача відділення
післядипломної освіти середнього медичного персоналу.
За результатами атестації у 2015 році присвоєно кваліфікацію
“спеціаліст ІІ категорії”.
Саєнко Світлана Вадимівна, викладачметодист,
спеціаліст
вищої
категорії.
Випускниця Бердянського медичного училища.
У 1994 році закінчила Бердянський
державний
педагогічний
інститут
за
спеціальністю “Педагогіка і психологія
(дошкільна)”. Здобула спеціальність “Викладач
дошкільної
педагогіки
та
психології,
вихователь”.
У Бердянському медичному коледжі працює
викладачем з 1999 року і викладає: “Основи
психології та міжособового спілкування” на
спеціальності “Сестринська справа”; “Основи

загальної та медичної психології” на спеціальності “Лікувальна справа” та
“Техніку лабораторних робіт” на спеціальності “Фармація”.
З 2010 року обіймає посаду заступника директора з виховної роботи.
Педагогічні прийоми викладача – турбота про студентів, процес
виховання та навчання як зміцнення їх віри у власну особистість,
стимулювання активності, творчості, гідності та самовідданості обраній
професії медичного працівника.
Працює над дослідженням значущості психологічних знань у фаховій
підготовці студентів медичного коледжу, активний учасник науковопрактичних конференцій різної тематики, семінарів, засідань тощо.
Соколов Олександр Васильович, викладачметодист, спеціаліст вищої категорії.
У 1981 році закінчив Горлівський
державний педагогічний інститут іноземних мов і
здобув спеціальність викладача французької та
німецької мови. У Бердянському медичному
коледжі працює з 2002 року і викладає латинську,
французьку та німецьку мови.
Основну увагу приділяє розвитку творчої
пізнавальної активності студентів шляхом
застосування інтерактивних та дослідницькопошукових методів навчання.
Традиційними у його роботі є методи
проектів
та
використання
інформаційних
технологій. Упродовж останнього часу підготував ряд електронних
посібників та посібників-тренажерів для студентів спеціальностей:
5.12010201 «Фармація», 5.12010101 «Лікувальна справа», 5.12010102
«Сестринська справа». Також створено сторінку з латинської мови, яку
розміщено на сайті коледжу.
Активний учасник семінарів, наукових та науково–практичних
конференцій різного рівня (міжнародні, всеукраїнські, регіональні та
коледжанські), які проводить Інститут Франції в Україні.
Приділяє велику увагу національному, інтернаціональну та
патріотичному вихованню молоді. Очолює роботу студентського клубу
«Супутник», в якому проводиться активна дослідницька та пошукова робота.

Міцька Ірина Володимирівна,
спеціаліст вищої категорії.
У 1988 році закінчила Запорізький
медичний інститут за спеціальністю
“Фармація”.
У
Бердянському
медичному
коледжі працює з 2003 року і викладає
основи
фармакології
і
медичної
рецептури.
Власним
прикладом
прагне
прищепити студентам любов до свого
предмету,
допомагає
краще
орієнтуватися в сучасних проблемах
фармакології та сприяє формуванню
професіоналізму, виробляє в студентів
прагнення до здобуття знань і отримання
високих результатів у навчанні.
У викладацькій діяльності використовує різноманітні форми та
методи навчання: застосовує проблемний виклад матеріалу, організовує
процес здобуття знань з елементами ділових ігор.
Велику увагу приділяє організації самостійної позааудиторної
роботи студентів, залучає студентів до гурткової та науководослідницької діяльності. Під її керівництвом членами гуртка було
проведено дослідження на тему: “Роль фармацевтичної деонтології у
створенні в аптеці сприятливих умов для відвідувачів”, матеріали якого
презентовані на науково-практичній студентській конференції.
Відоменко Кристина Володимирівна,
лікар 1 категорії, спеціаліст ІІ категорії.
Випускниця Бердянського медичного
училища, закінчила Запорізький державний
медичний університет, медичний факультет
і здобула спеціальність “Лікар”.
З 1999 року працювала лікаремінфекціоністом.
У Бердянському медичному коледжі
працює з 2011 року і викладає дисципліни:
“Анатомія” та “Фізіологія”. Основну увагу
в
професійній
діяльності
приділяє
знайомству з сучасними методиками
організації навчально-виховного процесу у
вищих навчальних закладах.

