2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників комунального закладу вищої освіти «Павлоградський медичний
коледж» Дніпропетровської обласної ради»

Наймену
Прізвище, ім’я,
вання
№
по батькові
навчальної
викладача
дисципліни

1
1

2

3
Демиденко
Володимир
Іванович

Найменування
посади

4
Директор
коледжу

Найменування закладу,
який закінчив
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту)

Кваліфікаційна
категорія,
педагогічне звання
(рік встановлення,
підтвердження)

5
6
Дніпропетровський
Відповідає
медичний інститут, займаній посаді
1993 р., «Педіатрія»,
2017р.
лікар-педіатр

Підвищення кваліфікації за фахом
Педаго
(найменування закладу або іншої
гічний
юридичної особи, що має право на При
стаж
підвищення кваліфікації, номер, мітки
(повних
дата видачі документа про
років)
підвищення кваліфікації)

7
8

8
Харківська медична академія
післядипломної освіти МОЗ
України,
«Психолого-педагогічні
основи професійної
діяльності викладачів
ВМНЗ». Тематичне
удосконалення для
директорів, заст. директорів,
методистів та викладачів
медичних коледжів»,
посвідчення від 13.02.2017 р.

9

2

Історія,
грома
дянська
освіта

Козаченко
Тетяна
Іванівна

Викладач
Історії,
громадянська
освіта

3 Всесвітня Мартиненко
Викладач
історія,
Олена
всесвітньої
людина і Леонідівна
історії,
світ,
людина і світ,
грома
громадянська
дянська
освіта
освіта

4

Україн
ська мова,
українсь
ка
література

Титаренко
Євгенія
Ігорівна

Викладач
української
мови,
української
літератури

Дніпропетровський 2018р. відповідає
державний
раніше
університет,
присвоєній
1979 р., «Історія», кваліфікаційній
історик, викладач
категорії
історії і
спеціаліст вищої
суспільствознавства
категорії,
педагогічному
званню
викладачметодист
Ворошиловградський 2019р. відповідає
державний
раніше
педагогічний
присвоєній
інститут, 1981 р.,
кваліфікаційній
«Історія і педагогіка»
категорії
вчитель історії і
спеціаліст вищої
суспільствознавства
категорії,
методист по виховній педагогічному
роботі СШ
званню
викладач методист
Харківський
2014р. присвоєна
національний
кваліфікаційна
університет
категорія
ім. В. Каразіна,
спеціаліст
2007р., «Українська
ІІ категорії
мова та література»,
філолог, викладач
української мови та
літератури

47

Державний заклад
«Дніпропетровська медична
академія МОЗ України»,
2017 р., цикл «Суспільні
дисципліни», посвідчення
№ 137, 14.06.2017 р.

35

Державний заклад
«Дніпропетровська медична
академія МОЗ України»,
«Основи філософських
знань. Історія» посвідчення
№ 26 від 27.04.2019 р.

9

КВНЗ «Харківська академія
неперервної освіти» цикл
«Українська мова та
література»
свідоцтво №196/09
від 06.12.2013р.

Прий
нята у
2014р.

5

6

Англійсь
ка мова

Ярошенко
Ганна
Євгеніївна

Викладач
англійської
мови

Щербина
Карина
Георгіївна

Викладач
англійської
мови

Абаканський
державний
педагогічний
інститут, 1993 р.,
спец. «Іноземна
мова», учитель
англійської та
німецької мов
Бєлгородський
державний
педагогічний
інститут ім. М.С.
Ольминського,
1993 р., спец.
«Французька і
англійська мови»
учитель
французької і
англійської мов,
учитель середньої
школи

2018р. відповідає
раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
спеціаліст
Вищої категорії

25

2019р.
присвоєна
кваліфікаційна
категорія
спеціаліст
вищої категорії

22

КВНЗ «Дніпропетровський
Обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти», підвищення
кваліфікації вчителів
англійської мови, свідоцтво
СПК №ДН 24983906/7834-16
від 02.12.2016 р.
Національний медичний
університет ім.
О.О. Богомольця,
посвідчення
№ ДП 18091 від 27.06.2018 р.
«Сучасна методика навчання
на засадах компетентного
підходу у вищій освіті.
Іноземна мова».

Поставний
Олександр
Михайлович

Викладач
фізичної
культури

8

Жукова
Надія
Андріївна

Викладач
фізичної
культури

9

Буденко
Олена
Іванівна

Викладач
фізичної
культури

7

Фізична
культура

Дніпропетровський
державний інститут
фізичної культури і
спорту, 2002 р.,
спеціальність
«Фізичне
виховання»,
викладач фізичного
виховання і спорту
Казахський інститут
фізичної культури,
1982 р.,
спеціальність
«Фізичне
виховання»,
викладач фізичного
виховання

Дніпропетровський
державний інститут
фізичної культури і
спорту, 1997 р.,
«Фізичне виховання
та спорт», викладач
фізичного
виховання та спорту

2018р. присвоєна
кваліфікаційна
категорія
спеціаліст
І категорії

7

ДЗ «Дніпропетровська
медична академія МОЗ
України»,
цикл «Фізичне виховання»,
посвідчення №16
від 20.03.2015 р.

2016р. відповідає
раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
спеціаліст вищої
категорії,
педагогічному
званню
викладач методист
2015р.
присвоєна
кваліфікаційна
категорія
спеціаліст
І категорії

43

ДЗ «Дніпропетровська
медична академія МОЗ
України»,
цикл «Фізичне виховання»,
посвідчення № 38,
від 20.11.2015 р.

20

«Дніпропетровський
обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти», підвищення
кваліфікації вчителів
фізичної культури,
посвідчення СПК
№ ДН24983906/8768
від 24.11.2017 р.

10

11

Захист
Вітчизни

Дольська
Юлія
Петрівна

Викладач
фізичної
культури

Демчук
Раїса
Анатоліївна

Викладач
захист
Вітчизни

Мелітопольський
2016р.
державний
присвоєна
педагогічний
кваліфікаційна
університет, 2009 р.
категорія
«Педагогіка і
спеціаліст
методика середньої
І категорії
освіти.
Фізкультура»,
вчитель фізкультури
і валеології,
організатор
туристичнокраєзнавчої роботи
Дніпропетровський
спеціаліст
ордена трудового
червоного прапора
медичний інститут,
1978р. «Лікувальна
справа», лікар

24

ДЗ «Дніпропетровська
медична академія МОЗ
України» цикл «Фізичне
виховання»,
посвідчення №63
від 04.03.2016 р.

2

КВНЗ Житомирський
Інститут,
медсестринства «Інноваційні
технології у вищий медичній
освіті. Основи
медсестринства, догляд за
хворими, загальний догляд за
хворими та медична
маніпуляційна техніка»
посвідчення ЖІ
№02011284/002284-18
від 23.11.2018 р.

12 Зарубіжна Семидоліна
література Світлана
Геогріївна

Заступник
директора з
виховної
роботи,
викладач
зарубіжної
літератури

13 Математи
ка,
інформа
тика

Викладач
математики,
інформатики

Бенькович
Наталія
Василівна

Ростовський
2016р.
державний
присвоєна
педагогічний
кваліфікаційна
університет, 1998р.,
категорія
вчитель російської
спеціаліст
мови та літератури
І категорії
загальноосвітньої
середньої (повної)
школи
Брянський
2014р.
державний
присвоєна
педагогічний
кваліфікаційна
інститут ім. ак.
категорія
І.Г. Петровського, спеціаліст вищої
1994 р., «Фізика і
категорії,
математика»,
присуджено
учитель фізики,
науковий
математики,
ступень
інформатики і ОТ
кандидат
середньої школи»
педагогічних
наук

21

23

«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.
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.

14 Техноло
гії

15

Основи
психології
та між осо
бове
спілку
вання

Бурякова
Наталя
Петрівна

Викладач
технології

Кобзар
Наталя
Іванівна

Завідувач
відділенням,
викладач
основ
психології та
між особове
спілкування

Павлоградське
2017р. присвоєна
медичне училище, кваліфікаційна
«Лікувальна
категорія
справа», фельдшер,
спеціаліст
1998р.
І категорії
Дніпропетровський
національний
університет
ім.О.Гончара,
2009р.,
спеціальність
«Мікробіологія та
вірусологія»,
кваліфікація
мікробіолог та
вірусолог, вчитель
біології та хімії
Херсонський
2016р.
державний
присвоєна
університет,
кваліфікаційна
«Психологія»,
категорія
психолог 2005р.
спеціаліст
вищої категорії

10

КВНЗ «Житомрський
інститут медсестринства»
Житомирської обласної
ради», посвідчення
ЖІ № 02011284/001659-16
від 30.09.2016р.
«Основи медсестринства.
Догляд за хворими та ММТ»

13

Національний медичний
університет ім.
О.О. Богомольця,
посвідчення № 254
від 29.01.2016р.
«Основи загальної та
медичної психології»

16

Хімія

Дика
Ніна
Павлівна

Викладач
хімії

17

Фізика і
астроно
мія

Пилипенко
Павло
Григорович

Викладач
фізики і
астрономії

Гаврилова
Емілія
Володимирів
на

Викладач
біології

18 Біологія

Дніпропетровський
ордена Трудового
Червоного Прапора
державний
університет, 1971 р.,
«Біологія», біолог,
викладач біології та
хімії
Орський
педагогічний
інститут ім. Т.Г.
Шевченка, 1970,
«Математика і
фізика»,
кваліфікація –
вчитель середньої
школи

2015р.
відповідає
раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
спеціаліст
Вищої категорії
2019р. відповідає
раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
спеціаліст вищої
категорії,
педагогічному
званню
викладач –
методист
«Відмінник
освіти України»,
посвідчення
№ 61136
від 26.07.2002р.
Дніпропетровський
2017р.
державний
присвоєна
університет, 1998
кваліфікаційна
«Біологія», біолог,
категорія
викладач біології та
спеціаліст
хімії
І категорії

44

ДЗ «Дніпропетровська
медична академія МОЗ
України» «Хімія»,
Посвідчення № 127,
від 14.04.2017 р.

46

Державний заклад
«Дніпропетровська медична
академія МОЗ України»,
«Фізика»
посвідчення №191 від
14.12.2018 р.

15

ДЗ «Дніпропетровська
медична академія МОЗ
України», «Біологія»,
посвідчення №88
від 21.10.2016 р.

19 Біологія,
медична
біологія

20

Хімія

Рогоза
Світлана
Іванівна

Методист,
викладач
біології,
медичної
біології

Прищепа
Ірина
Володимирів
на

Викладач
хімії

Дніпропетровський
ордена Трудового
Червоного Прапора
державний
університет імені
300-річчя
возз’єднання
України з Росією,
1973 р., «Біологія»,
біолог, викладач
біології та хімії

2017р.
відповідає
раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
спеціаліст
вищої
категорії,
педагогічному
званню
викладачметодист
Дніпропетровський
2018р.
національний
присвоєна
університет
кваліфікаційна
ім.О.Гончара 2011р.
категорія
«біохімія»,
спеціаліст вищої
біохімік, вчитель
категорії,
біології та хімії
присуджено
науковий ступень
кандидат
біологічних наук

45

ДЗ «Дніпропетровська
медична академія МОЗ
України», «Біологія.
Медична біологія»,
посвідчення № 53,
від 29.01.2016 р.

2

Львівський національний
університет ім. Івана Франка
захист дисертації кандидата
біологічних наук зі
спеціальності
03.00.04 – біохімія
Диплом кандидата наук
ДК № 045925від 01.02.2018р.
(прирівнюється до диплома
доктора філософії)

