
 

ВІДОМОСТІ  

про якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес освітньо-професійної програми 

«Сестринська справа» зі спеціальності  223 «Медсестринство» комунального закладу «Павлоградський фаховий 

медичний коледж» Дніпропетровської обласної ради» 

№ 

з/п 

Найменування 

дисципліни 

(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

Найменування 

посади; 

для сумісників 

місце основної 

роботи, посада 

Найменування закладу, 

який закінчив 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом) 

Категорія,  

Педагогічне звання 

 (за наявності – 

науковий ступінь, 

вчене звання) 

Підвищення 

кваліфікації  

(найменування 

навчального закладу, 

вид документа, тема, 

дата видачі) 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Цикл загальної підготовки 

1.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за внутрішнім сумісництвом) 

1.  
Фізичне 

виховання 

(-) 

Жукова 

Надія 

Андріївна 

 

Викладач, голова 

ЦК 

Казахський інститут 

фізичної культури, 

1982 р., спеціальність 

«Фізичне виховання» 

(викладач фізичного 

виховання) 

2016р. відповідає 

раніше присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії спеціаліст 

вищої категорії, 

педагогічному 

званню викладач - 

методист 

Державний заклад 

«Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України»,  

цикл «Фізичне 

виховання», 

посвідчення № 38, 

від 20.11.2015 р. 

п. 3,10, 14, 

16, 19 

2.  
Іноземна мова  

(за професійним 

спрямуванням)  

(-) 

Ярошенко 

Ганна 

Євгеніївна 

Викладач Абаканський 

державний 

педагогічний інститут,  

1993 р., спеціальність 

«Іноземна мова», 

(учитель англійської та 

німецької мов) 

2018р. відповідає 

раніше присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії спеціаліст 

Вищої категорії 

КВНЗ 

«Дніпропетровський 

Обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти», 

підвищення кваліфікації 

вчителів англійської 

мови, свідоцтво СПК 

№ДН 24983906/7834-16 

від 02.12.2016 р. 

п. 3,10, 14, 

16, 19 

  



 

 

3.  
Фізичне 

виховання 

(-) 

Поставний 

Олександр 

Михайлович 

Керівник 

фізичного 

виховання, 

викладач 

Дніпропетровський 

державний інститут 

фізичної культури і 

спорту, 2002 р.,  

спеціальність «Фізичне 

виховання», викладач 

фізичного виховання і 

спорту 

2018р. присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія спеціаліст 

І категорії 

Державний заклад 

«Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України»,  

цикл «Фізичне 

виховання»,  

посвідчення №16 

від 20.03.2015 р. 

п. 3,10, 14, 

16, 19 

4.  
Фізичне 

виховання 

(-) 

Буденко 

Олена 

Іванівна 

 

Викладач Дніпропетровський 

державний інститут 

фізичної культури і 

спорту, 1997 р., 

«Фізичне виховання та 

спорт» (викладач 

фізичного виховання та 

спорту) 

2015р. присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія спеціаліст 

І категорії 

КВНЗ 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти», 

підвищення кваліфікації 

вчителів фізичної 

культури, 

посвідчення СПК 

№ ДН24983906/8768 

від 24.11.2017 р. 

п. 10, 14, 

16, 19 

5.  
Фізичне 

виховання 

(-) 

Дольська 

Юлія 

Петрівна 

 

Викладач Мелітопольський 

державний 

педагогічний 

університет, 2009 р. 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Фізкультура», вчитель 

фізкультури і 

валеології, організатор 

туристично-

краєзнавчої роботи 

2016р. присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія спеціаліст 

І категорії 

 

Державний заклад 

«Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України»,  

цикл «Фізичне 

виховання», 

посвідчення №63 

від 04.03.2016 р. 

п. 10, 14, 

16, 19 

  



 

 

6.  
Українська мова 

(за професійним 

спрямуванням)  

(6) 

Титаренко 

Євгенія 

Ігорівна 

Викладач Харківський 

національний 

університет 

ім. В. Каразіна, 2007р., 

«Українська мова та 

література», філолог, 

викладач української 

мови та літератури 

2014р. присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія спеціаліст 

ІІ категорії 

КВНЗ  

«Харківська академія 

неперервної освіти»  цикл 

«Українська мова та 

література» 

Особливості вивчення 

творів модернізму на 

уроках літератури,  

свідоцтво №196/09 

від 06.12.2014р. 

п. 10, 14, 

16, 19 

7.  
Історія України 

(54) 

Соціологія  

(54) 

Козаченко 

Тетяна 

Іванівна 

 

Викладач 
Дніпропетровський 

державний університет, 

історичний факультет, 

1979 р., «Історія», 

історик, викладач 

історії і 

суспільствознавства 

2018р. відповідає 

раніше присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії спеціаліст 

вищої категорії, 

педагогічному 

званню викладач-

методист 

Державний заклад 

«Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України»,  

цикл «Суспільні 

дисципліни»,  

посвідчення№ 137, 

14.06.2017 р. 

п. 3,10, 14, 

16, 19 

8.  Основи 

філософських 

знань  

(54) 

Культурологія  

(54) 

 

Мартиненко 

Олена 

Леонідівна 

 

Викладач Ворошиловградський  

державний 

педагогічний інститут, 

1981 р., «Історія і 

педагогіка» (вчитель 

історії і 

суспільствознавства, 

методист з виховної 

роботі СШ) 

2015р. відповідає 

раніше присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії спеціаліст 

вищої категорії, 

педагогічному 

званню викладач - 

методист 

Державний заклад 

«Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України»,  

цикл культурології, 

історії та основ 

філософських знань, 

посвідчення 

№ 210від14.03.2014 р. 

п. 3,10, 14, 

16, 19 

  



 

 

9.  Основи 

правознавства 

(106) 

Новік 

Віталій 

Миколайович 

Викладач 
Національна юридична 

академія України 

ім. Ярослава Мудрого, 

2005 р., 

«Правознавство», 

юрист 

2017р. присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія спеціаліст 

ІІ категорії 

КВНЗ 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти», 

підвищення кваліфікації 

вчителів історії, 

правознавства та 

суспільних дисциплін, 

свідоцтво СПК №ДН 

24983906/5185-16 

від 23.09.2016 р. 

п. 10, 14, 

19 

10.  Основи 

економічної теорії 

(106) 

Борисова 

Ірина 

Володимирівна 

Викладач Полтавський 

університет споживчої 

кооперації, 2007, 

бухгалтерського обліку 

і аудиту, спеціаліст з 

обліку і аудиту 

спеціаліст - п.  10,  14, 

19 

11.  
Основи 

латинської мови з  

медичною 

термінологією  

(-) 

Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

(-) 

Щербина 

Карина 

Георгіївна, 

 

Викладач Бєлгородський 

державний 

педагогічний інститут 

ім. М.С. Ольмонського, 

1993 р., спец. 

«Французька і 

англійська мови» 

(учитель французької і 

англійської мов, 

учитель середньої 

школи) 

2014р. присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія спеціаліст 

І категорії 

Національний медичний 

університет ім. 

О.О. Богомольця,  

«Сучасна методика 

навчання на засадах 

компетентного підходу у 

вищій освіті. Основи 

латинської мови з 

медичною термінологією» 

посвідчення 

№ ДП 18091 

 від 27.06.2018 р. 

п. 3,10, 14, 

16, 19 

  



 
 

    Державний заклад 

«Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України», «Англійська 

мова» посвідчення № 116 

від 13.06. 2015 р. 

 

12.  
Зарубіжна 

література 

(70) 

 

 

Семидоліна 

Світлана 

Георгіївна 

Заступник 

директора  з 

виховної роботи, 

викладач 

Ростовський 

державний 

педагогічний 

університет, 1998р., 

філологія, вчитель 

російської мови та 

літератури 

загальноосвітньої 

середньої (повної) 

школи 

2016р. присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія спеціаліст 

І категорії 

КВНЗ 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти», 

підвищення кваліфікації 

для вчителів російської 

мови та літератури, 

зарубіжної літератури, 

посвідчення 

СПК №ДН 

24983906/6673-16 

від 28.10.2016р. 

Харківська медична 

академія післядипломної 

освіти МОЗ України, 

«Психолого-педагогічні 

основи професійної 

діяльності викладачів 

ВМНЗ». Тематичне 

удосконалення для 

директорів, заступників 

директорів, методистів та 

викладачів медичних 

коледжів», 

посвідчення від 

13.02.2017 р. 

п. 3,10, 14, 

16, 19 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%9C%D0%9E%D0%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%9C%D0%9E%D0%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%9C%D0%9E%D0%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%9C%D0%9E%D0%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


 

13.  Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

(-) 

Марчук  

Юлія 

Миколаївна 

Викладач Дніпропетровський 

Державний університет, 

1999 р. 

Мова та література 

(англійська), філолог, 

викладач англійської 

мови та літератури. 

 

спеціаліст ПрАТ ВНЗ «Міжнародна 

академія управління 

персоналом»,  

 «Формування 

інноваційної 

комунікативної 

компетенції»  

посвідчення  

№12СПВ 133019  

від 13.11.2015 р. 

п. 10, 14, 

19 

14.  
Математика  

(210) 

Інформатика 

(-) 

Бенькович 

Наталія 

Василівна 

Викладач Брянський державний 

педагогічний інститут 

ім. ак. І.Г. 

Петровського, 1994р., 

«Фізика і математика», 

учитель фізики, 

математики, 

інформатики і ОТ 

середньої школи» 

2014р. присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія спеціаліст 

вищої категорії, 

присуджено 

науковий ступень 

кандидат 

педагогічних наук 

Інститут вищої 

освіти і науки 

НАПН України, 

захист дисертації 

кандидата 

педагогічних наук 

зі спеціальності 

теорія і методика 

професійної освіти 

Диплом кандидата 

наук ДК № 025420  

від 22.12.2014р. 

Інститут вищої освіти і 

науки НАПН України, 

захист дисертації 

кандидата педагогічних 

наук зі спеціальності 

теорія і методика 

професійної освіти, 

Диплом кандидата наук  

ДК № 025420  

від 22.12.2014р. 

п. 10, 14, 

16, 15,19 

15 Фармакологія та 

медична 

рецептура  

(46) 

Власюк 

Галина 

Михайлівна 

 

Викладач, голова 

ЦК 

Ленінградський хіміко-

фармацевтичний 

інститут, 1985 р., 

спеціальність 

«Фармацевтична» 

(провізор) 

2018 р. відповідає 

раніше присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії спеціаліст 

вищої  

категорії, викладач-

методист 

Державний заклад 

«Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України»,  

 «Фармакологія»,  

посвідчення №51 від 

29.01.2016 р.  

п. 3,10, 14, 

16, 19 



1 

16. Основи 

латинської мови  з 

медичною 

термінологією 

(-) 

Альошина 

Катерина 

Іванівна 

 

Викладач 
Пермський 

фармацевтичний 

інститут, 1966 р. 

спеціальність 

«Фармацевтична», 

провізор 

2018 р. відповідає 

раніше присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії спеціаліст 

вищої  

категорії, викладач-

методист 

Державний заклад 

«Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України»,  

 «Основи латинської мови 

з медичною 

термінологією»,   

посвідчення №126  

від 14.04.2017 р. 

п. 3,10, 14, 

16, 19 

17. Анатомія людини 

 (50) 

Дорошенко 

Ірина 

Володимирівна 

Викладач 
Дніпропетровський 

державний університет, 

1985 р., «Біологія», 

викладач фізіології і  

анатомії 

2018 р. відповідає 

раніше присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії спеціаліст 

вищої  

категорії, викладач-

методист 

Державний заклад 

«Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України»,  

 «Анатомія людини», 

посвідчення №66 

 від 01.04.2016 р. 

п. 3,10, 14, 

16, 19 

18. Патоморфологія та 

патофізіологія  

(98) 

Дворниченко 

Віталій 

Чедович 

 

викладач 
Дніпропетровський 

медичний інститут,  

1974 р., «Санітарія»,  

санітарний лікар 

2015 р. відповідає 

раніше присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії спеціаліст 

вищої  

категорії 

Державний заклад 

«Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України»,  

 «Патоморфологія і 

патофізіологія»,  

посвідчення №87  

від 13.10.2016  

п. 3,10, 14, 

19 

19. Медична біологія  

(60) 

Рогоза 

Світлана 

Іванівна 

 

Викладач, 

методист 

Дніпропетровський 

ордена Трудового 

Червоного Прапора 

державний університет, 

1973 р., «Біологія», 

біолог, викладач 

біології та хімії 

2017р. відповідає 

раніше присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії спеціаліст 

вищої категорії, 

педагогічному 

званню викладач-

методист 

 

Державний заклад 

«Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України»,  «Медична 

біологія», посвідчення  

№ 53,від 29.01.2016 р. 

Харківська медична 

академія післядипломної 

освіти МОЗ України, 

«Психолого-педагогічні 

основи професійної 

діяльності викладачів 

ВМНЗ». 

п. 3,10, 14, 

16, 19 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%9C%D0%9E%D0%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%9C%D0%9E%D0%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%9C%D0%9E%D0%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%9C%D0%9E%D0%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


1 

      Тематичне удосконалення 

для директорів, 

заступників директорів, 

методистів та викладачів 

медичних коледжів», 

посвідчення від 

13.02.2017 р. 

 

20. Мікробіологія 

(72)  

 

Бобрик 

Оксана 

Вікторівна 

 

Викладач  Дніпропетровський 

державний університет, 

1998 р. «Біологія», 

біолог, викладач 

біології та хімії 

2016 р. присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія спеціаліст 

вищої  

категорії 

Державний заклад 

«Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України»,  

 «Мікробіологія»,  

посвідчення №190  

від 14.12.2018 р. 

п. 3,10, 14, 

16, 19 

21. Основи медичної 

інформатики  

(60) 

 

Пригара 

Жанна 

Валентинівна 

Викладач  
Харківський 

авіаційний інститут ім. 

М.Є.Жуковського, 

1987 р., 

«Радіоелектронні 

обладнання», 

(радіоінженер), 

Західнодонбаський 

приватний інститут 

економіки і управління, 

2002р., оператор 

комп’ютерного набору 

2015 р. присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія спеціаліст 

вищої  

категорії 

Національний медичний 

університет  

ім. О.О.Богомольця  

м. Київ  

 «Сучасна методика 

навчання у вищій 

медичній освіті. Основи 

медичної інформатики». 

 посвідчення №140 

 від 25.12.2015 р. 

п. 3,10, 14, 

16, 19 

22. Основи психології 

та між особове 

спілкування  

(20) 

Медична етика та 

деонтологія 

(54) 

Кобзар 

Наталя 

Іванівна 

 

Зав. 

відділенням, 

викладач 

 Херсонський 

державний університет, 

«Психологія», 

психолог 

2005р.Павлоградське 

медичне училище,  

1993 р., фельдшер 

2016р. присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія спеціаліст 

вищої категорії 

Національний медичний 

університет  

ім. О.О.Богомольця,  

«Основи загальної та 

медичної психології. 

Медична етика та 

деонтологія» посвідчення  

№ 254 від 29.01.2016р. 

Харківська медична 

академія післядипломної 

освіти МОЗ України, 

п. 3,10, 14, 

16, 19 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%9C%D0%9E%D0%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%9C%D0%9E%D0%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%9C%D0%9E%D0%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%9C%D0%9E%D0%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


1 

      «Психолого-педагогічні 

основи професійної 

діяльності викладачів 

ВМНЗ» 

Тематичне удосконалення 

для директорів, 

заступників директорів, 

методистів та викладачів 

медичних коледжів», 

посвідчення від  

13.02.2017 р. 

 

23. Медична хімія 

(48) 

Дика 

Ніна 

Павлівна 

 

Викладач Дніпропетровський 

ордена Трудового 

Червоного Прапора 

державний університет 

ім. 300-річчя 

об’єднання України з 

Росією, 1971 р., 

«Біологія», біолог, 

викладач біології та 

хімії 

2015р. відповідає 

раніше присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії спеціаліст 

вищої категорії 

 

Державний заклад 

«Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України» «Медична 

хімія», 

Посвідчення № 127, 

від 14.04.2017 р. 

п. 3,10, 14, 

16, 19 

24. Фізіологія 

(64) 

Липовецька 

Антоніна 

Валентинівна 

Викладач  
Харківський 

державний 

педагогічний інститут 

фізичного виховання 

ім. Г.С.Сковороди, 

1962 р., «Фізичне 

виховання, анатомія і 

фізіологія», викладач 

фізичного виховання, 

анатомії та фізіології 

2018 р. відповідає 

раніше присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії спеціаліст 

вищої категорії 

Державний заклад 

«Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України»,  

 «Фізіологія»  

посвідчення №162  

від 23.03.2018 р. 

 

п. 10, 14, 

16, 19 

  



 

25. Основи психології 

та між особове 

спілкування  

(-) 

Роменська 

Віра 

Миколаївна 

Викладач  Слов'янський 

державний 

педагогічний 

університет, 2003 р., 

«Дошкільне виховання. 

Психологія» 

вихователь дітей 

дошкільного віку, 

практичний психолог у 

закладах освіти 

2018 р. присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

спеціаліст вищої 

категорії 

Національний медичний 

університет  

ім. О.О.Богомольця,  

м.Київ 

Психолого-педагогічні 

основи вищої медичної 

освіти. Основи загальної 

та медичної психології, 

посвідчення № 97  

від 08.12.2017 р. 

п. 10, 14, 

16, 19 

26. Фізика та 

астрономія  

(250) 

Пилипенко 

Павло 

Григорович 

Викладач 
Орський педагогічний 

інститут ім. Т.Г. 

Шевченка, 1970, 

«Математика і фізика», 

кваліфікація – вчитель 

середньої школи 

2019р. відповідає 

раніше присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії спеціаліст 

вищої категорії, 

педагогічному званню 

викладач – методист, 

«Відмінник освіти 

України»,  

посвідчення  

№61136  

від 26.07.2002р. 

Державний заклад 

«Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України»,  

«Фізика» 

посвідчення №191 від 

14.12.2018 р. 

п. 10, 14, 

16, 19 

27. Біологія  

(136) 

Гаврилова 

Емілія 

Володимирівна 

Викладач Дніпропетровський 

державний університет, 

1998 «Біологія», біолог, 

викладач біології та 

хімії 

2017р. присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія спеціаліст 

І категорії 

Державний заклад 

«Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України»,  

«Біологія»,  

посвідчення №88  

від 21.10.2016 р. 

п. 10, 14, 

19 

28. Основи екології 

та профілактичної 

медицини  

(36) 

Безпека 

життєдіяльності 

(40) 

Обертас 

Валентина 

Григорівна 

Викладач  Дніпропетровський 

ордена Червоного 

Трудового Прапора 

медичний інститут, 

1987 р. «Гігієна, 

епідеміологія», лікар-

гігієніст, епідеміолог 

спеціаліст - 
п. 10, 14, 

19 



29. Біологія  

(-) 

Хімія  

(72) 

Прищепа 

Ірина 

Володимирівна 

викладач Дніпропетровський 

національний 

університет 

ім.О.Гончара 2011р. 

«біохімія»,  біохімік, 

вчитель біології та хімії 

2018р. присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія спеціаліст 

вищої категорії, 

Львівський 

національний 

університет ім. Івана 

Франка захист 

дисертації кандидата 

біологічних наук зі 

спеціальності 

 03.00.04 – біохімія  

Диплом кандидата 

наук  

ДК № 045925  

від 01.02.2018р.  

(прирівнюється до 

диплома доктора 

філософії) 

Львівський національний 

університет ім. Івана 

Франка захист дисертації 

кандидата біологічних наук 

зі спеціальності 

 03.00.04 – біохімія  

Диплом кандидата наук  

ДК № 045925  

від 01.02.2018р.  

(прирівнюється до 

диплома доктора 

філософії) 

п. 1, 2,  14, 

15,18, 

30. Основи психології 

та міжособове 

спілкування 

(-) 

Ащеулова 

Ірина 

Петрівна 

викладач Новокузнецький 

державний 

педагогічний інститут, 

географія та біологія, 

вчитель географії та 

біології; 1979 р.  

Сумський державний 

педагогічний інститут  

післядипломна та 

додаткова освіта, 

практична психологія, 

практичний психолог, 

2006 р. 

Спеціаліст  КВНЗ 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти», 

 «Практичні психологи 

загальноосвітніх 

навчальних закладів», 

свідоцтво СПК №ДН 

24983906/10238  

від 22.12.2017 р. 

п. 10, 14, 

16, 19 

1.2. Особи, якіпрацюють за зовнішнімсумісництвом 

- - - - - - - - 

  



 

2. Цикл професійної та практичної підготовки 

2.1. Особи, якіпрацюють за основним місцем роботи (в тому числі за внутрішнім сумісництвом) 

1.  Медсестринство у 

внутрішній 

медицині 

(100) 

Іванченко 

Наталя 

Олександрівна 

Викладач,  

голова ЦК 

Дніпропетровський 

медичний інститут, 

1991 р., Лікувальна 

справа, лікар 

2018р.відповідає 

раніше присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії спеціаліст 

вищої категорії,  

2018р. викладач-

методист 

Державний заклад 

«Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України»,  

 «Терапія»,  

посвідчення №133  

від 19.05.2017 р. 

п. 3,10, 14, 16, 

18, 19 

2.  Історія медицини 

та медсестринства 

(44) 

Іванова 

Людмила 

Олександрівна 

Викладач  Пермський Державний 

медичний інститут, 

1976 р. «Лікувальна 

справа», лікар 

2018 р. відповідає 

раніше присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії спеціаліст 

 І категорії 

 

Державний заклад 

«Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України», Внутрішня 

медицина,  

посвідчення №52  

від 29.01.2016 р.) 

п. 10, 14, 19 

3.  Медсестринство у 

внутрішній 

медицині  

(66) 

Основи охорони 

праці та охорона 

праці в галузі 

(12) 

Марчук  

Ніна 

Григорівна 

Викладач  Дніпропетровський 

ордена Трудового 

Червоного Прапора  

медичний  інститут, 

1977 р.,  «Лікувальна 

справа»,  

лікар-терапевт 

2018 р. відповідає 

раніше присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії спеціаліст 

вищої категорії 

Державний заклад 

«Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України»,  «Внутрішня 

медицина», 

«Медсестринство у 

внутрішній медицині»,  

посвідчення №115  

від 03.03.2017 р. 

Державний заклад 

«Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України», «Безпека 

життєдіяльності. 

Основи охорони праці 

та охорона праці в 

галузі» 

Посвідчення № 184 від 

27.09.2015р. 

п. 3,10, 14, 16, 

19 



1 

4.  Основи 

медсестринства 

 (-) 

 

Прищепа 

Ольга 

 Павлівна 

Заступник 

директора з 

навчальної 

роботи,  

викладач 

 Херсонський 

державний університет, 

2008 р. магістр, 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Біологія», викладач 

біології; вчитель 

валеології та основ 

екології; 

Павлоградське мед. 

училище, 1980 р., 

медична сестра 

2016 присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія спеціаліст  

вищої категорії 

КВНЗ Житомирський 

Інститут, 

медсестринства «Інно 

ваційні технології у 

вищій медичній освіті. 

Основи 

медсестринства, догляд 

за хворими, загальний 

догляд за хворими та 

медична маніпуляційна 

техніка»  

посвідчення ЖІ 

№02011284/001665-16  

від 30.09.2016 р.  

Харківська медична 

академія 

післядипломної освіти 

МОЗ України, 

«Психолого-

педагогічні основи 

професійної діяльності 

викладачів ВМНЗ». 

Тематичне 

удосконалення для 

директорів, 

заступників 

директорів, методистів 

та викладачів 

медичних коледжів», 

посвідчення від 

13.02.2017 р. 

п. 3,10, 14, 16, 

18, 19 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%9C%D0%9E%D0%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%9C%D0%9E%D0%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%9C%D0%9E%D0%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%9C%D0%9E%D0%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%9C%D0%9E%D0%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%9C%D0%9E%D0%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


 

 

5.  Основи 

медсестринства 

(32) 

 

Шмідт  

Юлія 

Миколаївна 

Викладач   Дніпропетровський 

національний 

університет, 1999 р., 

«Психологія», 

психолог, соціальний 

педагог; Павлоградське 

медичне училище,  

1976 р., медична сестра 

2017 р. присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія спеціаліст  

вищої категорії 

КВНЗ Житомирський 

Інститут, 

медсестринства  

«Інноваційні 

технології у вищій 

медичній освіті. 

Основи 

медсестринства, 

догляд за хворими, 

загальний догляд за 

хворими та медична 

маніпуляційна 

техніка»  

посвідчення №36  

від 26.11.2015 р. 

п. 3,10, 14, 

16,17,19 

6.  Основи 

медсестринства 

(32) 

Основи біологічної 

фізики та медична 

апаратура 

(56) 

Бурякова 

Наталя 

Петрівна 

Викладач  Дніпропетровський 

національний 

університет ім. 

О.Гончара – 2009 р., 

спеціаліст 

«Мікробіологія та 

вірусологія» - 

мікробіолог та 

вірусолог, вчитель 

біології та хімії; 

Павлоградське медичне 

училище – 1998 р., 

«Лікувальна справа» - 

фельдшер 

2017 р. присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія спеціаліст  

1 категорії 

КВНЗ Житомирський 

Інститут, 

медсестринства  

«Інноваційні 

технології у вищій 

медичній освіті. 

Основи 

медсестринства, 

догляд за хворими, 

загальний догляд за 

хворими та медична 

маніпуляційна 

техніка»  

посвідчення ЖІ 

№02011284/001659-16 

від 30.09.2016 р.  

 

п. 3,10, 14, 16, 

17, 19 

  



 

      Національний 

медичний університет  

ім. О.О.Богомольця  

м. Київ  

 «Сучасна методика 

навчання у вищій 

медичній освіті. 

Основи біологічної 

фізики та медичної 

апаратури» 

посвідчення №150 

 від 25.12.2015 р. 

 

7.  Медсестринство у 

внутрішній 

медицині  

(-) 

 

Кулікова 

Тамара 

Василівна 

Викладач  ,Томський медичний 

інститут, 1975р. 

Педіатрія, лікар-

педіатр 

 

2019 р.відповідає 

раніше присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії спеціаліст 

 вищої категорії 

Національний медичний 

університет  

ім. О.О.Богомольця,  

м.Київ,  

«Сучасна методика 

навчання на основні 

компетентного підходу 

у вищій медичній 

освіті. Медсестринство 

у внутрішній 

медицині». 

посвідчення №128 

від 26.01.2018р. 

п. 10, 14, 19 

8.  Основи 

медсестринства 

(34) 

 

Демчук  

Раїса 

Анатоліївна 

Викладач  Дніпропетровський 

ордена Трудового 

Червоного Прапора 

медичний інститут. 

1978 р. 

«Лікувальна справа», 

лікар 

Спеціаліст КВНЗ Житомирський 

Інститут, 

медсестринства «Інно 

ваційні технології у 

вищій медичній освіті. 

Основи 

медсестринства, 

догляд за хворими, 

загальний догляд за 

хворими та медична 

маніпуляційна 

техніка»  

п. 10, 14,  19 
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      посвідчення ЖІ 

№02011284/002284-18 

від 23.11.2018 р. 

 

9.  Медсестринство в 

оториноларинго 

  логії 

(36) 

Анестезіологія та 

реаніматологія 

( 27) 

Шевченко 

Ольга 

Григорівна 

Викладач,  

голова ЦК 

Куйбишевський 

медичний інститут ім. 

Д.І.Ульянова, 1985 р., 

«Лікувальна справа»,  

лікар 

2018 р. відповідає 

раніше присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії спеціаліст 

вищої категорії, 

викладач-методист 

Національний медичний 

університет  

ім. О.О.Богомольця,  

м.Київ,  

«Анестезіологія та 

реаніматологія» 

посвідчення №521  

від 23.09.2016 р. 

«Оториноларинголо-

гія» посвідчення № 453 

від 23.09.2016 р. 

п. 3,10, 14, 16, 

18, 19 

10.  Медсестринство в 

сімейній медицині  

(63) 

Військово-медична 

підготовка та 

медицина 

надзвичайних 

ситуацій  

(27) 

Ободовський 

Сергій 

Васильович 

Викладач, 

завідувач 

практикою 

Куйбишевський  

медичний інститут,  

військово-медичний  

факультет, 1987 р. 

«Лікувальна справа»,  

лікар 

2018 р. присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія спеціаліст  

1 категорії 

Державний заклад 

«Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України», 

«Внутрішня 

медицина», 

посвідчення №5  

від 02.03.2019р. 

Національний 

медичний університет  

ім. О.О.Богомольця,  

м. Київ,  

 «Основи організації 

невідкладної медичної 

допомоги на 

догоспітальному етапі 

та при надзвичайних 

ситуаціях»,  

посвідчення № 6/166  

від 21.11.2015 р. 

п. 3,10, 14, 16, 

19 

  



 

11.  Медсестринство в 

хірургії  

(69) 

Борисенко 

Вікторія 

Вікторівна 

Викладач Донецький державний 

медичний інститут, 

1992 

Лікувальна справа, 

лікар 

2017 р. відповідає 

раніше присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії спеціаліст  

вищої категорії 

Національний медичний 

університет  

ім. О.О.Богомольця,  

м.Київ,  

«Сучасна методика 

навчання на основі 

компетентнісного 

підходу у вищій 

медичній освіті. 

Хірургія»,  

посвідчення №681  

від 17.02.2017 р. 

п. 10, 14, 16, 

19 

12.  Медсестринство в 

хірургії 

(108) 

Маслова  

Ольга 

Вікторівна 

Викладач Державний заклад 

«Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України», Санітарія, 

1996 р. 

Санітарія, гігієна, 

епідеміологія, лікар-

гігієніст, епідеміолог, 

профпатолог 

2018 р. присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія спеціаліст  

П категорії 

Національний медичний 

університет  

ім. О.О.Богомольця,  

м.Київ,  

 «Сучасна методика 

навчання на основі 

компетентнісного 

підходу у вищій 

медичній освіті. 

Хірургія.»,  

посвідчення №570 

від 11.11.2016 р. 

п. 10, 14, 16, 

17, 19 

13.  Медсестринство в 

інфекційних 

хворобах 

(96) 

Семененко 

Олена 

Володимирівна 

Викладач Харківський 

Національний 

медичний університет, 

2009р. 

«Медико-

профілактична справа», 

лікар 

2018 р. присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія спеціаліст  

П категорії 

Національний медичний 

університет  

ім. О.О.Богомольця,  

м.Київ,  

 «Психолого-

педагогічні основи 

вищої медичної освіти. 

Інфектологія. 

Епідеміологія» 

посвідчення №334  

від 08.042016 р. 

п. 10, 14, 16, 

17, 19 

  



 

14.  Медсестринство в 

дерматології та 

венерології 

(57) 

Бойко  

Ірина 

Володимирівна 

Викладач  Донецький  

Державний медичний  

інститут,1983 р. 

«Гігієна, санітарія та 

епідеміологія», лікар-

гігієніст,  

епідеміолог 

2014 р. присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія спеціаліст  

вищої категорії 

Державний заклад 

«Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України», 

«Медсестринство в 

дерматолоії та 

венерології», 

посвідчення №161  

від 23.03.2018 р. 

п. 10, 14, 16, 

19 

15.  Медсестринство в 

неврології  

(33) 

Медсестринство в 

психіатрії та 

наркології 

(81) 

Комаров  

Євгеній 

Олександрович 

Викладач  Оренбурзький 

Державний медичний 

інститут, 1970 р.,  

«Лікувальна справа»,  

лікар 

2014 р. відповідає 

раніше присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії спеціаліст  

І категорії 

 

Державний заклад 

«Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України»,  

 «Медсестринство в 

неврології, психіатрії 

та наркології», 

посвідчення №22  

від 13.06.2015 р. 

п. 3,10, 14, 19 

16.  Медсестринство в 

геріатрії, 

геронтології та 

паліативній 

медицині  

(-) 

Демиденко 

Володимир 

Іванович 

Викладач, 

директор 

Дніпропетровський 

медичний інститут, 

1993 р., «Педіатрія», 

лікар-педіатр 

2017 р. присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія спеціаліст  

І категорії 

 

Державний заклад 

«Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України», 

«Медсестринство в 

терапії»  

Посвідчення № 177 від 

27.06.2015 р.  

Харківська медична 

академія 

післядипломної освіти 

МОЗ України, 

«Психолого-

педагогічні основи 

професійної діяльності 

викладачів ВМНЗ». 

 

п. 10, 14, 16, 

19 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%9C%D0%9E%D0%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%9C%D0%9E%D0%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%9C%D0%9E%D0%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%9C%D0%9E%D0%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%9C%D0%9E%D0%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%9C%D0%9E%D0%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


 

      Тематичне 

удосконалення для 

директорів, 

заступників 

директорів, методистів 

та викладачів 

медичних коледжів», 

посвідчення від 

13.02.2017 р. 

 

17.  Медсестринство в 

геріатрії, 

геронтології та 

паліативній 

медицині  

(33) 

Громадське 

здоров’я і 

громадське 

медсестринство 

(30) 

Юрченко  

Яна 

Григорівна 

Викладач Харківський 

державний медичний 

університет, 2005 р. 

Медико-профілактична 

справа, лікар 

 

Спеціаліст Державний заклад 

«Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України», 

«Медсестринство у 

внутрішній медицині»,  

посвідчення №192  

від 14.12.2018 р. 

п. 3,10, 14, 19 

18.  Медсестринство в 

акушерстві  

(24) 

Медсестринство в 

гінекології  

(24) 

Сич  

Наталя 

Володимирівна 

Викладач,  

голова ЦК 

Дніпропетровський 

медичний інститут,  

1989 р., «Педіатрія», 

лікар-педіатр 

2014 р. присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія спеціаліст 

вищої категорії 

Національний медичний 

університет  

ім. О.О.Богомольця,  

м.Київ,  

 «Інноваційні 

технології вищої 

медичної освіти. 

Акушерство та 

гінекологія»,  

посвідчення №234  

від 23.01.2015 р. 

п. 3,10, 14, 16, 

17, 18, 19 

  



 

19.  Медсестринство в 

педіатрії 

 (-) 

Ріст і розвиток 

людини  

(26) 

Куриленко 

Ніна 

Миколаївна 

Викладач Дніпропетровський 

ордена Трудового 

Червоного прапора 

медичний  інститут, 

1977 р., «Педіатрія», 

лікар-педіатр 

 

2019 р. відповідає 

раніше присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії спеціаліст 

П категорії 

Державний заклад 

«Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України» 

«Медсестринство в 

педіатрії», посвідчення 

№170  

від 04.05.2018 р.  

п. 10, 14, 19 

20.  Медсестринство в 

офтальмології  

(48) 

Нікульцева 

Надія 

Олексіївна 

Викладач Івановський державний 

медичний інститут,  

1972 р., «Педіатрія», 

лікар-педіатр 

2017 р. відповідає 

раніше присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії спеціаліст 

1  категорії 

Державний заклад 

«Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України»,  

«Офтальмологія»  

посвідчення №134 

 від 19.05.2017 р. 

п. 10, 14,  16, 

19 

21.  Медсестринство в 

онкології 

(57) 

Репродуктивне 

здоров’я та 

планування сім’ї 

(80) 

 

Дзензура 

Надія  

Іванівна 

Викладач Дніпропетровський 

Ордена Трудового 

Червоного Прапора 

медичний інститут,  

1977 р., «Лікувальна 

справа», лікар 

 

2018 р. присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія спеціаліст 

1  категорії 

Національний медичний 

університет  

ім. О.О.Богомольця,  

м.Київ,  

 «Психолого-

педагогічні основи 

вищої медичної освіти. 

Онкологія. 

Репродуктивне 

здоров’я та планування 

сім’ї»,  

посвідчення №326  

від 03.04.2015 р. 

п. 10, 14, 16, 

19 

22.  Медична та 

соціальна 

реабілітація 

(21) 

Сузімова 

Валентина 

Василівна 

Викладач Дніпропетровський 

ордена Трудового 

Червоного прапора 

медичний інститут,  

1974 р., «Санітарія», 

санітарний лікар 

2018 р. відповідає 

раніше присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії спеціаліст  

вищої категорії 

Державний заклад 

«Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України», 

«Фізіотерапія і 

реабілітація»  

посвідчення №138  

від 14.06.2017 р.  

п. 10, 14, 16, 

19 

  



 

23.  Медсестринство в 

акушерстві 

(72) 

Медсестринство в 

гінекології 

(72) 

Кирпита 

Наталя 

Ігорівна 

Викладач Державний заклад 

«Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України»,  

2012 р. 

«Педіатрія», лікар 

Спеціаліст - п. 10, 14, 19 

24.  Медсестринство в 

педіатрії 

(72) 

Маловик 

Лариса 

Іванівна 

викладач Дніпропетровська 

Державна медична 

академія, 1995 р., 

«Педіатрія», лікар-

педіатр 

2016 р. присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія спеціаліст  

вищої категорії 

Державний заклад 

«Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України», 

«Пропедевтика 

дитячих захворювань», 

посвідчення №7 

від 02.03.2019р. 

п. 3,10, 14, 16, 

17, 19 

2.2. Особи, які працюють за зовнішнім сумісництвом 

1. Медсестринство у 

внутрішній 

медицині 

(-) 

Гулідіна 

Олена 

Володимирівна 

Викладач 

заступник 

головного лікаря 

по поліклініці КЗ 

«Павлоградська 

міська лікарня 

№4» ДОР» 

Дніпропетровська 

медична академія, 

«Лікувальна справа», 

лікар, 1996 р. 

спеціаліст Державний заклад 

«Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України», 

ПАЦ «Організація і 

управління охороною 

здоров’я» 2018р. 

 

2. Медсестринство в 

хірургії 

(-) 

Браславець 

Віктор 

Михайлович 

Викладач 

завідувач 

хірургічного 

відділення КЗ 

«Павлоградська 

міська лікарня 

№4» ДОР» 

Дніпропетровський 

ордена Трудового 

Червоного прапора 

медичний  інститут, 

1980 р., «Лікувальна 

справа», лікар 

Спеціаліст Державний заклад 

«Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України», Хірургія 

ПАЦ,  2014 р. 

 

  



 

3. Медсестринство в 

хірургії 

(-) 

Крикун 

Олег 

Сергійович 

Викладач, 

КДЦ «КЗ 

«Павлоградська 

центральна 

районна лікарня» 

ДОР», лікар-

хірург 

Дніпропетровський 

медичний інститут, 

1993 р., «Лікувальна 

справа», лікар 

Спеціаліст Державний заклад 

«Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України», 

«Малоінвазійна 

ендоскопічна хірургія 

оргнів черевної 

порожнини», ПАЦ 

2017р. 

 

4. Медсестринство в 

хірургії 

(-) 

Іванченко 

Ігор 

Миколайович 

Викладач, лікар-

хірург КДЦ «КЗ 

«Павлоградська 

центральна 

районна лікарня» 

ДОР» 

Дніпропетровський 

ордена Трудового 

Червоного прапора 

медичний  інститут, 

1991 р., «Лікувальна 

справа», лікар 

 

Спеціаліст Державний заклад 

«Дніпропетровська 

академія МОЗ України»  

ФПО, «Хірургія. 

Малоінвазивна 

ендоскопічна хірургія 

органів черевної 

порожнини» свідоцтво 

№827424  

від 31.09.2018 р. 

 

5. Медсестринство в 

педіатрії 

(-) 

Кошелева 

Наталя 

Костянтинів-

на 

Викладач, 

завідувач 

дитячого 

відділення КЗ 

«Павлоградська 

міська лікарня 

№1» ДОР» 

Дніпропетровський 

ордена Трудового 

Червоного прапора 

медичний інститут,  

1988 р., «Педіатрія», 

лікар-педіатр 

Спеціаліст Державний заклад 

«Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України», 

ПАЦ «Педіатрія» 

2017р. 

 

6. Медсестринство в 

педіатрії 

(-) 

Осіння  

Наталія 

Анатоліївна 

Викладач, 

завідувач 

поліклініки  КЗ 

«ПЦРЛ» ДОР 

Дніпропетровський 

ордена Трудового 

Червоного прапора 

медичний інститут, 

1988 р., «Педіатрія», 

лікар-педіатр 

Спеціаліст Державний заклад 

«Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України», 

ПАЦ «Педіатрія» 

2015р. 

 

  



 

7. Медсестринство в 

акушерстві 

(-) 

Петрич 

Юлія 

Анатоліївна 

Викладач, 

завідувач 

пологовим 

відділенням КЗ 

«Павлоградський 

пологовий 

будинок» ПМР» 

Дніпропетровська 

державна медична 

академія, 2000 р. 

«Лікувальна справа», 

лікар 

Спеціаліст Державний заклад 

«Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України», каф. 

Акушерства і 

гінекології та 

перенатології ФПО, 

2018 р. ПАЦ 

посвідчення № 1/637-

0/18 від 15.06.2018 р. 

 

8. Медсестринство в 

гінекології 

(-) 

Федоренко 

Наталія 

Володимирівна 

Викладач 

завідувач 

відділення 

патології 

вагітних КЗ 

«ППБ» ДОР» 

Дніпропетровський 

медичний інститут, 

1993, «Лікувальна 

справа», лікар 

Спеціаліст Харківська медична 

академія 

післядипломної освіти 

ПАЦ «Акушерство та 

гінекологія» 

09.02.2016р. 

 

 

 

 

 

 

 

В.о.директора КЗ «ПФМК» ДОР»                               В.І.Демиденко 

 

 

 

 

 

 



Примітка:  

 

1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або 

Webof Science Core Collection, рекомендованих МОН; 

2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, 

та/або авторських свідоцтво, та/або патентів загальною кількістю п’ять досягнень; 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом 

виконавчої влади або вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства — з фіксованим власним внеском); 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/факультету/відділення (наукової установи)/інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку 

здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління 

(відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу 

освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника; 

14) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування; 

15) присудження наукового ступеня доктора філософії або присвоєння вченого звання доцента, або отримання 

документа про другу вищу освіту; 

16) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим 

студентським науковим гуртком/проблемною групою, або виконання обов’язків куратора групи; керівництво студентом, 

який брав участь в Олімпійських, Параолімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, 

Європи, Європейських іграх, етапах Кубку світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника 

тренера національної збірної команди України з видів спорту;  

17) організація студентської громадської (волонтерської) діяльності, яка має професійне спрямування; 

18) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або 

професійної тематики загальною кількістю три публікації; 

19) поєднання науково-педагогічної роботи та практичної фахової діяльності. 

 

 


