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На 01.07.2021 

 Якісний склад науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, які забезпечують освітній процес на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освіти 

 

 № 

Найменува

ння 

освітнього 

компонент

а, який 

закріплено 

за науково-

педагогічн

им, 

педагогічн

им, 

науковим 

працівнико

м 

Прізви

ще, ім’я, 

по 

батькові 

науково

-

педагогі

чного, 

педагогі

чного, 

науково

го 

працівн

ика 

Найме

нуван

ня 

посади 

Освітня 

кваліфікаці

я 

(найменува

ння 

закладу, 

який 

закінчив 

науково-

педагогічни

й, 

педагогічни

й, науковий 

працівник, 

рік 

закінчення, 

спеціальніс

ть, 

кваліфікаці

я згідно з 

документом 

про вищу 

освіту) 

Освітня 

кваліфіка

ція 

(науковий 

ступінь, 

шифр і 

найменув

ання 

наукової 

спеціальн

ості, тема 

дисертації 

(серія, 

номер, 

дата, ким 

виданий 

диплом), 

вчене 

звання, за 

якою 

кафедрою 

(спеціаль

ністю) 

присвоєно 

(серія, 

номер, 

дата, ким 

виданий 

атестат) 

Професійна 

кваліфікація 

(відомості 

про досвід 

професійної 

діяльності 

(заняття) за 

відповідним 

фахом 

(спеціальніст

ю, 

спеціалізаціє

ю) із 

зазначенням 

посади та 

строку 

роботи на 

цій посаді 

(крім 

педагогічної, 

науково-

педагогічної, 

наукової 

діяльності) 

Відомості про підвищення 

кваліфікації (найменування 

закладу, вид документа, 

тема, дата видачі і кількість 

навчальних кредитів 

(годин)) 

Досягнення у професійній 

діяльності (відповідно до пункту 

38 Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Обстеження 

та оцінка 

стану 

здоров’я 

людини. 

Клінічне 

медсестрин

ство у 

внутрішній 

медицині. 

Клінічне 

медсестрин

ство в 

професійній 

патології. 

Борощук 

Володим

ир 

Олексан

дрович 

Виклад

ач 

(сумісн

ицтво) 

Диплом 

спеціаліста 

видано 

закладом: 

Дніпропетро

вський 

ордена 

Трудового 

Червоного 

Прапору 

медичний 

інститут, Рік 

закінчення: 

1983, 

Спеціальніс

ть: 

Лікувальна 

справа, 

Кваліфікація

: лікар 

 38 років – 

досвід 

практичної 

діяльності в 

закладах 

охорони 

здоров’я на 

посаді лікаря-

анестезіолога, 

з них: 

19 років – на 

посаді 

завідувача 

відділення 

кардіологічно

ї інтенсивної 

терапії КНП 

КМР «Міська 

лікарня 

швидкої 

медичної 

допомоги» 

1. ДЗ Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України. ФПО 

«Анестезіологія та інтенсивна 

терапія», 2016р. Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації до 

диплому № ИВ-І 008715.  

2. ДЗ Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України. ФПО «Кардіологія», 

2017р.  Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації до 

диплому № ИВ-І 008715.  

3. Житомирський медичний 

інститут. «Інноваційні 

технології у вищий медичній 

освіті з формуванням 

професійної майстерності 

через компетентнісну 

складову. Теорія і методика 

викладання медсестринства в 

професійній патології» 

Свідоцтво ЖІ № 

02011284/002140-20, від 

23.10.2020 р. 30 год. /1 кредит 

ЄКТС 

4. Житомирський медичний 

інститут. «Інноваційні 

технології у вищій медичній 

освіті з формування 

професійної майстерності 

через компетентнісну 

складову.  Теорія і методика 

викладання обстеження та 

оцінка стану здоров’я»  

20) досвід практичної роботи за 

спеціальністю 

(спеціалізацією)/професією не 

менше п’яти років (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, 

наукової діяльності) із зазначенням 

посади та строку роботи на цій 

посаді: 38 років – досвід практичної 

діяльності в закладах охорони 

здоров’я на посаді лікаря-

анестезіолога, з них: 19 років – на 

посаді завідувача відділення 

кардіологічної інтенсивної терапії 

КНП КМР «Міська лікарня швидкої 

медичної допомоги»;  

12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій: Борощук В.О., 

Войтенко Т.О. Обстеження системи 

травлення. Свідоцтво № LХ626106 

про публікацію на сайті vseosvita. 

ua, 2019. Борощук В.О., Войтенко 

Т.О. Гостра дихальна недостатність. 

Свідоцтво № GP 204285 про 

публікацію на сайті vseosvita.ua, 

2019. Борощук В.О., Войтенко Т.О. 

Невідкладні стани при 

захворюваннях органів кровообігу: 

непритомність, колапс, 

кардіогенний шок. Свідоцтво № 

СЕ917973 про публікацію на сайті 
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Свідоцтво ЖІ  № 

02011284/002290-20 від 

06.11.2020 р. 30 год. /1 кредит 

ЄКТС  

5. Харківська медична 

академія післядипломної 

освіти.  «Психолого-

педагогічні основи 

професійної діяльності 

викладачів ЗВО», 2020р. 

Посвідчення про проходження 

підвищення кваліфікації до 

диплому ИВ-І № 008715. 

6. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 02135, 2-3 

квітня 2020 р. 15 год. м. Суми  

7. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 00167, 23-24 

квітня 2020 р. 18 год. м. 

Маріуполь.  

8. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 00309, 14-15 

vseosvita.ua, 2019. Борощук В.О., 

Войтенко Т.О. Невідкладні стани 

при ендокринних захворюваннях: 

гіперглікемічна кома, 

гіперосмолярна кома, 

гіпоглікемічна кома. Свідоцтво № 

PF131517про публікацію на сайті 

vseosvita.ua, 2019. Борощук В.О., 

Войтенко Т.О. Гострі алергійні 

захворювання: кропив’янка, набряк 

Квінке, анафілактичний шок. 

Свідоцтво № ZX218563 про 

публікацію на сайті vseosvita.ua, 

2019. Boroshchuk Volodymyr , 

Vilhusevych Valentyna, Yakubovych 

Nataliia , Kazakevych Larysa. 

"ВИВЧЕННЯ 

РОЗПОВСЮДЖЕНОСТІ 

ФАКТОРІВ РИЗИКУ 

АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У 

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

КАМ'ЯНСЬКОГО МЕДИЧНОГО 

КОЛЕДЖУ" II International 

Scientific and Practical Conference 

"ACHIEVEMENTS AND 

PROSPECTS OF MODERN 

SCIENTIFIC RESEARCH" BUENOS 

AIRES 11-13 January 2021 sci-

conf.com.ua;  

Організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділе

ння (наукової установи)/ 

філії/кафедри або іншого 

відповідального за підготовку 

здобувачів вищої освіти 

підрозділу/відділу (наукової 
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травня 2020 р. 20 год. 

м.Полтава 

9. Житомирський медичний 

інститут. ХІ Науково-

практична конференція з 

міжнародною участю «Вища 

освіта та практика в 

медсестринстві» 22-23 жовтня 

2020 р. м . Житомир. 12 год. 

10. Дніпропетровський 

обласний навчально-

методичний центр практичної 

психології і соціальної роботи. 

Рефлексивний практикум 

«Професійне благополуччя 

педагогічних працівників» 

Сертифікат від 27 жовтня 2020 

р. м. Кам'янське. 3 год.  

11. Академія цифрового 

розвитку. «Цифрові 

інструменти GOOGLE для 

організації ефективного 

зворотнього зв?язку між 

учасниками освітнього 

процесу під час дистанційного 

навчання» Сертифікат № В-

0121-4504 від 08.01.2021 р. 2 

год.  

12. ВУМ-online: «Академічна 

доброчесність в університеті». 

Сертифікат №048233 від 

23.02.2021р. 3 год. 

13.Collegium MAZOVIA у 

Седльцях Інноваційний 

університет. Міжнародна 

конференція студентських 

наукових гуртків під назвою 

«Роль медсестри та акушерки 

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: Завідувач 

відділенням кардіологічної 

інтенсивної терапії КНП КМР 

"Міська лікарня швидкої медичної 

допомоги.;  

14) керівництво студентом, який 

зайняв призове місце на I або ІІ 

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; 

керівництво студентом, який став 

призером або лауреатом 

Міжнародних, Всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, фестивалів 

та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у 

складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких 

конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів (для 

забезпечення провадження 
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у протидії хворобам 

цивілізації». Сертифікат від 

25.05.2021р. Седльце 

освітньої діяльності на третьому 

(освітньо-творчому) рівні); 

керівництво здобувачем, який став 

призером або лауреатом 

міжнародних мистецьких конкурсів, 

фестивалів, віднесених до 

Європейської або Всесвітньої 

(Світової) асоціації мистецьких 

конкурсів, фестивалів, робота у 

складі організаційного комітету або 

у складі журі зазначених 

мистецьких конкурсів, фестивалів); 

керівництво студентом, який брав 

участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній 

та Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубка 

світу та Європи, чемпіонаті 

України; виконання обов’язків 

тренера, помічника тренера 

національної збірної команди 

України з видів спорту; виконання 

обов’язків головного секретаря, 

головного судді, судді міжнародних 

та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, 

суддівського корпусу: Практичний 

керівник науково-дослідного гуртка 

внутрішньої медицини.;  

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: Член 

асоціації кардіологів 

Дніпропетровської області. Член 
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асоціації анестезіологів 

Дніпропетровської області.; 

4) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування: Якубович Н.О., 

Борощук В.О., Гоциридзе О.К. 

Показники загально клінічного 

аналізу периферичної крові: навч. 

посіб. для самостійної роботи з 

дисципліни Обстеження та оцінка 

стану здоров’я людини. Кам’янське. 

2019. 36 с. Борощук В.О., 

Гоциридзе О.К., Якубович Н.О. 

Клінічне тлумачення та 

діагностичне значення результатів 

біохімічних досліджень у 

діагностиці ішемічної хвороби 

серця: навч. посіб. з дисципліни 

Обстеження та оцінка стану 

здоров’я людини. Кам’янське. 2019. 

25 с. Миршавка Л.І., Борощук В.О. 

Методика електрокардіографічного 

обстеження. Електрокардіограма 

здорової людини: навч. посіб. для 

самостійної роботи з дисципліни 

Обстеження та оцінка стану 

здоров’я людини. Кам’янське. 2019 

р. – 15 с. 
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2 Медсестрин

ство в 

інфектології 

Епідеміолог

ія 

Виробнича 

та 

переддипло

мна 

практика (за 

фахом), 

методичне 

керівництво 

Підсумкова 

атестація 

Василен

ко 

Євгенія 

Петрівна 

виклад

ач 

Диплом 

спеціаліста 

видано 

закладом: 

Ростовський

-на-Дону 

державний 

медичний 

інститу, Рік 

закінчення: 

1968, 

Спеціальніс

ть: 

Педіатрични

й факультет, 

Кваліфікація

: Педіатр 

Науковий 

ступінь: 

кандидат 

медичних 

наук, 

Наукова 

спеціальні

сть: 

14.00.09- 

Педіатрія, 

Тема 

дисертації: 

Клініко-

патогенети

чне 

значення 

вегетативн

их 

порушень 

при 

вірусному 

гепатиті 

«А» у 

дітей. 

Диплом 

кандидата 

наук, серія 

MД, номер 

035586, 

дата 1989-

10-04, 

виданий: 

Київський 

медичний 

інститут ім 

О.О. 

Богомольц

я, 

26 років - 

досвід 

науково-

педагогічної 

роботи на 

кафедрі 

дитячих 

інфекційних 

хвороб та 

кафедрі 

факультетськ

ої педіатрії та 

дитячих 

інфекційних 

хвороб в 

Дніпропетров

ській 

медичній 

академії. 

19 років - 

досвід роботи 

на посаді 

лікаря-

інфекціоніста 

Спеціалізован

а медико-

санітарна 

частина №8                          

м.Кам᾽янське. 

 

1. ДЗ «Запорізька медична 

академія післядипломної 

освіти МОЗ України». «Дитячі 

інфекційні хвороби», 2016р.  

Посвідчення про проходження 

підвищення кваліфікації до 

диплому № Ц 170974.  

2. Харківська медична 

академія післядипломної 

освіти.  «Психолого-

педагогічні основи 

професійної діяльності 

викладачів ЗВО» (для 

викладачів медичних 

коледжів), 2019р. Посвідчення 

про проходження підвищення 

кваліфікації до диплому № Ц 

170974  

3. ДЗ «Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України». «Епідеміологія». 

«Інфекційні хвороби»,  

Довідка про підвищення 

кваліфікації (стажування), 

2020р. 

4. Національний медичний 

університет ім. О.О. 

Богомольця. «Від зачаття до 

успішних пологів: крок за 

кроком. Від доказової 

медицини до клінічної 

практики» Сетрифікат № 75 

від 19.10.2020 р. 

5. Національна медична 

академія післядипломної 

освіти ім.  П.Л. Шупика 

«Діагностика та ведення 

пацієнтів з COVID-19» 

20) досвід практичної роботи за 

спеціальністю 

(спеціалізацією)/професією не 

менше п’яти років (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, 

наукової діяльності) із зазначенням 

посади та строку роботи на цій 

посаді: 19 років - досвід роботи на 

посаді лікаря-інфекціоніста, 

Спеціалізована медико-санітарна 

частина №8 м.Кам'янське. 5 років - 

досвід роботи на посаді лікар-

педіатр дитячої поліклвніки. 

Медико-санітарна частина №61; 

 12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій: Василенко Є.П., 

Кущ О.Ф. Шляхи оптимізації 

підготовки медичних працівників 

середньої ланки в сучасних умовах: 

хто прийде завтра.  Актуальные 

научные исследования в 

современном мире:материалы LIV 

Междунар. научн. конф.(Переяслав-

Хмельницкий, 26-27 октября 2019 

г.).Вып. 10 (54) часть 7. Переяслав - 

Хмельницкий, 2019. С.23. 

Василенко Є.П., Кущ О.Ф. 

Підготовка медичних кадрів у 

сучасних умовах реформи системи 

охорони здоров’я України: 

Перспективи розвитку сучасної 

науки та освіти (Частина ІІ) : 

матеріали Міжнар. наук.- практ. 
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 Сертифікат № 200 від 

16.11.2020 р.  

6. Національна медична 

академія післядипломної 

освіти ім.  П.Л. Шупика. 

«Підготовка до сезону грипу 

та ГРВІ в рамках циклу 

Практична педіатрія під час 

пандемії» 10 балів. Сертифікат 

№ 38 від 10.11.2020 р.  

7. Національна медична 

академія післядипломної 

освіти ім.  П.Л. Шупика 

«Академія сімейного лікаря» 

10 балів Сертифікат № 53 від 

08.10.2020 р.  

8. Національний медичний 

університет ім. О.О. 

Богомольця. «Жіноче здоров`я 

від А до Я в рамках циклу 

Професійний розвиток 

лікарів-акушерів-гінекологів» 

Сертифікат № 33 від 

09.10.2020 р.  

9. Міжнародна он-лайн 

конференція для лікарів з 

міжнародною участю 

«Інфекційний контроль. Від 

вакцинації до лікування» 8 

год. Сертифікат № 00251 від 

27.11.2020 р.  

10. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

Сертифікат № 00290. 3-4 

грудня 2020 р 16 год. м. 

Кривий Ріг   

конф.(Львів, 13-14 листопада 2019 

р.) Львів: Львівський науковий 

форум, 2019. С.47. Василенко Є.П. 

Розв'язання проблем професійного 

спрямування на прикладі реальних 

об’єктів на практичних заняттях з 

епідеміології для студентів - 

бакалаврів. Актуальні наукові 

дослідження в сучасному світі  

Журнал - Переяслав, 2019. - Вип. 11 

(55). ч.7. С. 129-133. Василенко Є.П. 

Диференціальна діагностика 

синдрому екзантеми у дітей на 

практичних заняттях з інфектології, 

як дієвий засіб формування 

клінічного мислення студентів. The 

results of scientific mind's 

development: зб. наук. праць 

«ЛОГОС» з матеріалами міжнар. 

наук.-метод.конф: Сеул, 22 грудня, 

2019. С.124-127.;  

4) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування: Василенко Є.П., 

Шостак С.І. Повітряно-краплинні 

інфекції у дітей: навч. посіб. для 

студентів-бакалаврів. Кам’янське: 

2019. 60с. Василенко Є.П., Шостак 
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11. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 00050, 15 год. 

9-10 квітня 2020 р. м. Херсон  

12. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 02142, 15 год. 

2-3 квітня 2020 р. м. Суми   

13. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 00391, 20 год. 

14-15 травня 2020 р. м. 

Полтава.  

14. Центр розвитку 

медсестринства  МОЗ 

України. Семінар 

«Медсестринство на 

первинній ланці в Україні: 

кращі практики». Сертифікат 

від 25 вересня 2020 р. м. Київ. 

15. Дніпропетровський 

обласний навчально-

методичний центр практичної 

психології і соціальної роботи. 

Рефлексивний практикум 

«Професійне благополуччя 

С.І. Сучасні підходи до вакцинації 

дитячого населення:навч. посіб. для 

студентів-бакалаврів. Кам’янське: 

2019. 24с. Шостак С.І., Василенко 

Є.П.  Медсестринство в педіатрії: 

збірник ситуаційних задач. 

Кам’янське: 2019. 36 с. Василенко 

Є.П., Кущ О.Ф. Особливості 

дуального навчання студентів у 

вищих медичних навчальних 

закладах.  Актуальные научные 

исследования в современном мире: 

материалы LIV Междунар. научн. 

конф. (Переяслав-Хмельницкий, 26-

27 октября 2019 г.).  Вып. 10 (54) 

часть 7. Переяслав-Хмельницкий, 

2019. С.17.;  

Організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділе

ння (наукової установи)/ 

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: Організаційна 

робота на посаді заступника 
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педагогічних працівників» 3 

год. Сертифікат від 27 жовтня 

2020 р. м. Кам'янське.  

16. Академія цифрового 

розвитку. «Цифрові 

інструменти GOOGLE для 

організації ефективного 

зворотнього зв'язку між 

учасниками освітнього 

процесу під час дистанційного 

навчання» Сертифікат № В-

0121-3350 2 год. від 08.01.2021 

р.  

17. Онлайн курс для медиків 

від лекторів з Чехії та Польші. 

«Сучасний догляд за 

новонародженними» 18 год. 

Сертифікат від 10.01.2021 р. 

18.Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 00219, 18 год. 

23-24 квітня 2020 р. м. 

Маріуполь  

19. ВУМ-online:  «Академічна 

доброчесність в університеті». 

1 год. Сертифікат № 017082 

від 26.11.2019 р.  

20. ГО Всеукраїнська 

асоціація дитячої імунології». 

Семінар «Впровадження 

вакцин проти COVID 19 - 

оновлення даних». Сертифікат 

№1646 від 2 год. 20.01.2021р. 

21. Міністерство охорони 

керівника відділу забезпечення 

якості освіти. 

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: Член 

Асоціації інфекціоністів 

Дніпропетровської області; Участь 

в обласному науково - практичному 

товаристві лікарів-інфекціоністів; 

Участь у регіональних та 

Всеукраїнських науково - 

практичних конференціях, 

семінарах та тренінг - програмах 

для лікарів. Участь у засіданнях 

обласного методичного об'єднання 

викладачів терапевтичного профілю 

та педіатрії, акушерства і 

гінекології. Член асоціації 

превентивної та антиейджинг 

медицини. 
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здоров’я України. XI 

Міжнародний конгрес 

«Медсестри проти COVID-

19», присвяченому 

Міжнародному дню медичної 

сестри. Сертифікат від 

12.05.2020р.  

22. Міністерство охорони 

здоров’я України. онлайн «XIІ 

Міжнародний конгрес "STOP 

COVID Медсестри в справі", 

присвяченому Міжнародному 

дню медичної сестри» 

12.05.2021 р. 4 години. 

Сертифікат від 12.05.2021р. 

23. ДУ «Інститут неврології, 

психіатрії та наркології 

НАМН України» науково-

практична онлайн 

конференція. "Якість 

медичних послуг в сфері 

психічного здоров'я" 20.05-

21.05.2021 р., 10 балів 

Сертифікат від 21.05.2021 р. 

24. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна . « Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток та плідну 

педагогічну діяльність 

протягом 2020/2021 

навчального року».  

25. ТОВ «Всеосвіта» вебінар 

(дистанційно) «Законодавчі 

аспекти організації 

інклюзивного навчання у 

закладах освіти-практичний 

підхід» 28.05.2021 р., 2 
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години/0,06 кредиту ЄКТС. 

Сертифікат від 28.05.2021 р. 

26. ТОВ «Всеосвіта» 

Всеукраїнська педагогічна 

рада онлайн «Успішне 

завершення освітнього 

процесу-запорука правильного 

старту нового навчального 

року» 4 години/0,1 кредиту 

ЄКТС. Сертифікат від 

10.06.2021 р.  

27. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна «Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток і плідну діяльність у 

сфері охорони здоров'я» 

2021р. 
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3 Клінічне 

медсестрин

ство в 

педіатрії 

Ващенко 

Людмил

а 

Володим

ирівна 

Виклад

ач 

(сумісн

ицтво) 

Диплом 

спеціаліста 

видано 

закладом: 

Дніпропетро

вський 

державний 

медичний 

інститут, Рік 

закінчення: 

1966, 

Спеціальніс

ть: 

Педіатрія, 

Кваліфікація

: Лікар-

педіатр 

Вчене 

звання: 

Профессор 

по кафедре 

детских 

болезней, 

Спеціальні

сть: 

Детские 

болезни. 

Вчене 

звання 

професор, 

за якою 

кафедрою 

(спеціальні

стю) 

присвоєно:  

Детские 

болезней. 

Атестат 

професора 

серії ПР 

номер 

013970 

дата 

видачі  

18.04.1986 

р. 

Виданий: 

Решением 

Высшей 

аттестацио

нной 

комисии 

при Совете 

Министро

в СССР 

10 років 

досвід  

практичної 

роботи на 

посаді лікар-

педіатр. 

 

 

43- роки 

науково-

педагогічної 

діяльності. 

 

1.ДЗ «Запорізька медична 

академія післядипломної 

освіти МОЗ України» Цикл 

«Педіатрія», 2017 р.  

2. Харківський національний 

медичний університет. 

Українська науково-практична 

конференція лікарів-педіатрів 

з міжнародною участю 

«Проблемні питання 

діагностики та лікування дітей 

з соматичною патологією» 

Харків, 14-15 березня 2017 р. 

3. Національний медичний 

університет ім. О.О. 

Богомольця. Українська 

медична стоматологічна 

академія. Учасник-доповідач 

XIX Всеукраїнської науково-

практичної конференції 

«Актуальні питання педіатрії» 

Сертифікат № Д-263. м. 

Полтава, 20-22 вересня 2017 р. 

4. ГО «Українська академія 

педіатрії». Педіатрична 

практика в системі 

громадського здоров'я. 

Сертифікат № 247 від 

12.09.2018 р. м. Дніпро  

5. Національний медичний 

університет ім. О.О. 

Богомольця. Факультет 

підвищення кваліфікації 

викладачів. «Вища медична 

освіта в Україні. Сучасні 

освітні технології». Актуальні 

проблеми педіатрії. 

20) досвід практичної роботи за 

спеціальністю 

(спеціалізацією)/професією не 

менше п’яти років (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, 

наукової діяльності) із зазначенням 

посади та строку роботи на цій 

посаді: 10 років досвід практичної 

роботи на посаді лікар-педіатр.;  

12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій: Abaturov A.Ye., 

Vakulenko L.I., Vashchenko L.V. 

Correlation between endothelial 

dysfunction and left ventricular 

hypertrophy in children with initial 

stages chronic kidney disease. HVM 

Bioflux journal. 2019. V.11, Issue 3.-

P. 126-130. Вакуленко Л.І., Ващенко 

Л.В. Етіологічні фактори розвитку 

пієлонефриту в дівчаток. Здоров’я 

України: Тематичний номер 

«Педіатрія». 2018. №2 (13): 36-37.  

Ващенко Л.В., Вакуленко Л.І. 

Особливості серцевої діяльності у 

дітей з хронічним пієлонефритом за 

даними ехокардіографії. Матеріали 

Української науково-практичної 

конференції лікарів-педіатрів з 

міжнародною участю «Проблемні 

питання діагностики та лікування 

дітей з соматичною патологією». 

Харків. 2019. С.49-50. Vashchenko 

L.V., Vakulenko L.I., Badogina L.P. 
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Науковий 

ступінь: 

Доктор 

медицинск

их наук, 

Наукова 

спеціальні

сть: 

14.00.09 - 

Педиатрия

, Тема 

дисертації: 

Динамика 

клинико-

параклини

ческих 

синдромов 

в течении 

приобрете

нных 

болезней 

серца у 

детей. 

(мовою 

оригіналу). 

Диплом 

доктора 

наук серія 

МД номер 

003771 

дата 

видачі 

18.10.1985 

р. 

Виданий: 

Вища 

атестаційн

а комісія 

Посвідчення № 20  від 

22.10.2019 р.  

6. ДЗ «Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України». Кафедра педіатрії та 

неонатології. «Актуальні 

питання медичної допомоги 

дітям з позиції безпеки 

пацієнта», 2020 р. Свідоцтво 

№ 186/421.  

7. Національна служба 

здоров'я Украіни. Он-лай 

програма «Клінічне кодування 

хвороб та інтервенцій в 

Українській системі ДСГ» 

Серитифікат від 08.11.2020 р. 

8. Міністерство охорони 

здоров'я України. Семінар: 

«Сучасні стандарти 

діагностики, лікування та 

профілактики поширених 

інфекцій та неінфекційних 

хвороб дитячого віку». м. 

Дніпро.  Сертифікат № 074 від 

22.02.2019р.  

9. Міністерство охорони 

здоров'я України. Науково-

практичний семінар 

«Проблемні питання сучасної 

педіатрії в безперервній освіті 

лікаря. Лікувальні та 

профілактичні аспекти дитячої 

гастроентерології та 

нутріціології». м. Дніпро.  

Сертифікат № 410 від 

06.11.2019р.  

10. ДУ «Інститут 

гастроентерології НАМН 

Physical development assessment of 

different age children. Methodical 

recommendations for students. - 

Dnipro, 2018. 36 p. Кондратьев В.А., 

Ващенко Л.В., Вакуленко Л.И., 

Бадогина Л.П., Деев В.В. Оценка 

физического развития детей. 

Методическое пособие для 

иностранных студентов, врачей-

интернов, врачей общейітрактики-

семейной медицины, педиатров. 

Днепр, 2017. 32 с. Кондратьєв 

В.О.,Ващенко Л.В., Порохня Н.Г., 

Сисуєва О.В. Особливості 

порушення систолічної та 

діастолічної функції при 

ендокардитах у дітей. Матеріали 

Української науково-практичної 

конференції лікарів-педіатрів з 

міжнародною участю. Харків. 2017. 

С. 100-101. Вакуленко Л.И., 

Ващенко Л.В., Канчура Т.В. 

Практические аспекты оценки 

физического развития детей. 

Матеріали XVI Міжнародної 

конференції студентів та молодих 

вчених «Новини і перспективи 

медичної науки» Дніпропетровськ, 

2016. С.85. Вакуленко Л.И., 

Ващенко Л.В. Кравченко В.В., 

Черненький А.В. Состояние 

вегетативного гомеостаза у детей с 

хроническим пиелонефритом. 

Матеріали XV Міжнародної 

конференції студентів та молодих 

вчених «Новини і перспективи 

медичної науки». Дніпропетровськ, 

2015.-С.79. Tkachenko N, Singh К, 
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при Раді 

Міністрів 

СРСР 

 

Науковий 

ступінь: 

Кандидат 

медицинск

их наук, 

Наукова 

спеціальні

сть: 

14.00.99 - 

Педиатрия

, Тема 

дисертації: 

Коагулиру

ющие 

свойства 

крови у 

детей, 

больных 

ревматизм

ом. 

(мовою 

оригіналу) 

Диплом 

кандидата 

наук серія 

ММД 

номер 

033753 

дата 

видачі 

23.06.1972 

р. Виданий 

: Рада 

Дніпропет

України» Науково-практична 

конференція з міжнародною 

участю «ХІІ український 

гастроентерологічний 

тиждень» Сертифікат № ХІІ-

842. м. Дніпро, 24-25 вересня 

2020 р.  

11. Національна медична 

академія післядипломної 

освіти ім. П.Л. Шупика. 

Навчальний семінар 

«Раціональні підходи до 

діагностики та ведення 

пацієнта дитячого віку» 

(спікер з доповіддю). 8 год. 

Сертифікат № 14 від 

12.03.2020р. м Київ.  

12. Національна медична 

академія післядипломної 

освіти ім. П.Л. Шупика. VI 

Академічна школа з педіатрії. 

4-6 березня 2020 р. м. 

Трускавець. 3 бали. 

Сертифікат № 442.  

13. Дніпропетровський 

обласний навчально-

методичний центр практичної 

психології і соціальної роботи. 

Рефлексивний практикум 

«Професійне благополуччя 

педагогічних працівників» 

Сертифікат від 27 жовтня 2020 

р. м. Кам’янське. 3 год. 14. 

Академія цифрового розвитку. 

«Цифрові інструменти 

GOOGLE для організації 

ефективного зворотнього 

зв?язку між учасниками 

Hasanaj L, VashchenkoLV, Serrano L, 

Kothare S. Sleep Disorders Associated 

With Mild Traumatic Brain Injury 

Using Sport Concussion Assessment 

Tool 3 (SCAT-3) //Sleep 2015, 

Seattle, USA. ISSN 0161-8105. P. 

A288. Abreu N, Tkachenko N, 

Vashchenko LV, Singh K, Day C, 

Velez B, Fitzgerald K, Kazachkov M, 

Kothare SV., Pediatric Sleep 

Assessment in the Inpatient Setting 

(2015 Pediatric Trainees'Night, NY, 

USA). Вакуленко Л.І., Ващенко 

Л.В., Літвінова O.M. Результати 

моніторингу етіологічної структури 

пієлонефриту у дітей 

Дніпропетровського регіону. 

Сучасні аспекти надання 

хірургічної допомоги дітям: зб. 

наук, праць.-Дніпропетровськ, 

2015.-С.148-153. Vakulenko L.I., 

Vashchenko L.V. Clinical-

microbiologic monitoring of 

etiological structure of pyelonephritis 

in children of Dnipropetrovsk region. 

Материалы VI международной 

научно-практической конференции 

«Topical areas of fundamental and 

applied research VI» North 

Charleston, USA.- 2015,- T. 2.- c. 39-

43. ВащенкоЛ.В., Кондратьев В.0., 

Особливості серцевої діяльності у 

високорослих дівчаток- підлітків // 

Матеріали науково-практична 

конференція « Проблемні питання 

діагностики та лікування дітей з 

соматичною патологією, Харків.-

2015.-С.71 -72.;  
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ровського 

ордену 

Трудового 

Червоного 

Прапору 

медичний 

інститут 

 

освітнього процесу під час 

дистанційного навчання» 

Сертифікат № В-0121-4535 від 

08.01.2021 р. 2 год.  

15. Онлайн курс для медиків 

від лекторів з Чехії та Польші. 

«Медична допомога 

новонародженним та дітям зі 

спадковими хворобами обміну 

речовин» Сертифікат від 

17.01.2021 р. 18 год.  

16. Онлайн курс для медиків 

від лекторів з Чехії та Польші. 

«Сучасний догляд за 

новонародженними» 18 год. 

Сертифікат від 17.01.2021 р. 

17. ВУМ-online: «Академічна 

доброчесність в університеті». 

Сертифікат №048236 від 

23.02.2021р. 3 год. 

18. Міністерство охорони 

здоров’я України. онлайн «XIІ 

Міжнародний конгрес "STOP 

COVID Медсестри в справі", 

присвяченому Міжнародному 

дню медичної сестри» 

12.05.2021 р. 4 години. 

Сертифікат від 12.05.2021р. 

19. ДУ «Інститут неврології, 

психіатрії та наркології 

НАМН України» науково-

практична онлайн 

конференція. "Якість 

медичних послуг в сфері 

психічного здоров'я" 20.05-

21.05.2021 р., 10 балів 

Сертифікат від 21.05.2021 р. 

20. Цифрове видавництао 

4) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування: Ващенко Л.В. 

Методические рекомендации для 

студентов V курса по педиатрии. 

Модуль 2. Неонатология. Болезни 

системы крови и эндокринной 

системы у детей. Днепропетровск: 

ДГМА, кафедра госпитальной 

педиатрии № 1, 2009.;  

14) керівництво студентом, який 

зайняв призове місце на I або ІІ 

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; 

керівництво студентом, який став 

призером або лауреатом 

Міжнародних, Всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, фестивалів 

та проектів, робота у складі 



17 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

МЦЕФР Україна . « Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток та плідну 

педагогічну діяльність 

протягом 2020/2021 

навчального року». 2021 р.  

21. ТОВ «Всеосвіта» вебінар 

(дистанційно) «Законодавчі 

аспекти організації 

інклюзивного навчання у 

закладах освіти-практичний 

підхід» 28.05.2021 р., 2 

години/0,06 кредиту ЄКТС. 

Сертифікат від 28.05.2021 р. 

22. ТОВ «Всеосвіта» 

Всеукраїнська педагогічна 

рада онлайн «Успішне 

завершення освітнього 

процесу-запорука правильного 

старту нового навчального 

року» 4 години/0,1 кредиту 

ЄКТС. Сертифікат від 

10.06.2021 р.  

23. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна «Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток і плідну діяльність у 

сфері охорони здоров'я» 2021 

р. 

організаційного комітету або у 

складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких 

конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів (для 

забезпечення провадження 

освітньої діяльності на третьому 

(освітньо-творчому) рівні); 

керівництво здобувачем, який став 

призером або лауреатом 

міжнародних мистецьких конкурсів, 

фестивалів, віднесених до 

Європейської або Всесвітньої 

(Світової) асоціації мистецьких 

конкурсів, фестивалів, робота у 

складі організаційного комітету або 

у складі журі зазначених 

мистецьких конкурсів, фестивалів); 

керівництво студентом, який брав 

участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній 

та Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубка 

світу та Європи, чемпіонаті 

України; виконання обов’язків 

тренера, помічника тренера 

національної збірної команди 

України з видів спорту; виконання 

обов’язків головного секретаря, 

головного судді, судді міжнародних 

та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, 

суддівського корпусу: Науковий 

керівник з підготовки науково-

практичної конференції з 
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міжнародною участю «COVID-19: 

Заходи та методи безпеки 

сьогодення», грудень 2020 р.;  

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: Член 

Асоціації педіатрів 

Дніпропетровської області; Участь 

в обласному науково - практичному 

товаристві лікарів-педіатрів; Участь 

у регіональних та Всеукраїнських 

науково - практичних 

конференціях, семінарах та тренінг 

- програмах для лікарів. Дійсний 

член (академік) Української 

академії наук,  Посвідчення № Д -

766  від 11.12.2005 р. Указом 

Президента України від 16.01.2009 

р. № 26 присвоєно звання 

Заслужений працівник охорони 

здоров’я » (посвідчення № 2197, 

серія АВ № 017825). 
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4 Клінічне 

медсестрин

ство в 

педіатрії 

 

Ріст і 

розвиток 

людини 

 

Підсумкова 

атестація 

 

Верник 

Ганна 

Григорів

на 

виклад

ач, 

голова 

циклов

ої 

комісії 

Диплом 

спеціаліста 

видано 

закладом: 

Дніпропетро

вський 

ордена 

Трудового 

Червоного 

Прапору 

медичний 

інститут, Рік 

закінчення: 

1980, 

Спеціальніс

ть: 

педіатрія, 

Кваліфікація

: лікар 

педіатр 

Вчене 

звання: 

доцент, 

Спеціальні

сть: 

Факультет

ської 

педіатрії; 

Атестат 

доцента, 

серія ДЦ, 

номер 

001048, 

дата 1994-

12-23, 

виданий: 

Дніпропет

ровська 

медична 

академія, 

вчене 

звання 

доцент, за 

якою 

кафедрою 

(спеціальні

стю) 

присвоєно: 

Факультет

ської 

педіатрії 

Науковий 

ступінь: 

кандидат 

медичних 

наук, 

Наукова 

спеціальні

21 рік досвіду 

роботи в 

закладах 

охорони 

здоров'я: з 

них 

2 роки- на 

посаді 

завідувач 

стаціонарного 

гастроентеро

логічно 

відділення, 

9 років - на 

посаді лікар-

гастроентеро

лог дитячої 

поліклініки. 

Міська 

клінічна 

лікарня №1. 

м.Дніпропетр

овськ. 

1. Харківська медична 

академія післядипломної 

світи. «Актуальні питання 

педіатрії», 2016р. Посвідчення 

про проходження підвищення 

кваліфікації до диплому Г-ІІ 

036386.  

2. Харківська медична 

академія післядипломної 

освіти. «Дитяча 

гастроентерологія»,  2017 р. 

Посвідчення про проходження 

підвищення кваліфікації до 

диплому Г-ІІ 036386.  

3. Харківська медична 

академія післядипломної 

освіти. «Психолого-

педагогічні основи 

професійної діяльності 

викладачів ЗВО» (для 

директорів, заст. директорів, 

методистів, викладачів мед. 

коледжів), 2020р. Посвідчення 

про проходження підвищення 

кваліфікації до диплому Г-ІІ 

036386. 78 год.  

4. Житомирський медичний 

інститут. «Інноваційні 

технології у вищий медичній 

освіті з формування 

професійної майстерності 

через компетентнісну 

складову. Теорія і методика 

викладання медсестринства в 

педіатрі, клінічного 

медсестринства в педіатрії» 

Свідоцтво ЖІ № 

02011284/002137-20 від 

20) досвід практичної роботи за 

спеціальністю 

(спеціалізацією)/професією не 

менше п’яти років (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, 

наукової діяльності) із зазначенням 

посади та строку роботи на цій 

посаді: 21 рік - досвід роботи в 

закладах охорони здоров'я: з них 2 

роки- на посаді завідувач 

стаціонарного гастроентерологічно 

відділення,  9 років - на посаді 

лікар-гастроентеролог дитячої 

поліклініки. Міська клінічна 

лікарня №1. м.Дніпропетровськ.;  

1) наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних наукових 

виданнях, що включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема 

Scopus, Web of Science Core 

Collection: Abaturov A. E., Babych V. 

L., Vernik A. G. MEDICATION 

REGULATION OF THE LEVEL OF 

EXPRESSION OF MICRORNA-378F 

IN FUNCTIONAL DISORDERS OF 

THE GALLBLADDER AND ОDDI'S 

SPHINCTER IN CHILDREN. 

MODERN SCIENCE:PROBLEMS 

AND INNOVATIONS Abstracts of 

IX International Scientific and 

Practical Conference Stockholm, 

Sweden 15-17 November 2020 

Stockholm, Sweden 2020. Верник 

Г.Г. Застосування препарату 

«Симбітер» у дітей з хронічною 

патологією травної системи. 

(Матеріали 4-ої науково-практичної 
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сть: 

14.00.09-

педіатрія, 

Тема 

дисертації: 

Влияние 

иммунотер

апии на 

клиническ

ие и 

иммунные 

проявлени

я 

атопическ

ой формы 

бронхиаль

ной астмы 

у детей 

Диплом 

кандидата 

наук, серія 

MД, номер 

032325, 

дата 1988-

11-02, 

виданий: 

НІІ 

педіатрії 

АМН 

СРСР, 

 

 

23.10.2020 р. 30 год. /1 кредит 

ЄКТС  

 5. КНП КМР «Центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги №3» Стажування: 

«Анатомо-фізіологічні 

особливості органів і систем 

дитини. Невідкладна допомога 

дітям на догоспітальному 

етапі та в стаціонарі. Ріст і 

розвиток людини».  Довідка 

від 30.11.2020 р.  

 6. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 00244, 23-24 

квітня 2020 р. 18 год. м. 

Маріуполь  

7. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 02125, 2-3 

квітня 2020 р. 15 год. м. Суми  

8. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 00424, 14-15 

травня 2020 р. 20 год. м. 

Полтава   

конф. «Актуальні проблеми 

фармакотерапії в педіатрії». Харків. 

2003 р.) Педіатрія. Акушерство. 

Гінекологія. -2003.-№3-С.51 Верник 

Г.Г. Досвід застосування про 

кінетика Периліуму у дітей з 

хронічною гастродуодальною 

патологією. (Матеріали 5-ої 

науково-практичної конф. 

«Актуальні проблеми 

фармакотерапії в педіатрії». 

Дніпропетровськ. 2004 р.) 

Педіатрія. Акушерство. 

Гінекологія.-2004.-№3-С.58 Верник 

Г.Г. Системна ензимотерапія в 

лікуванні дітей з хронічними 

гастродуоденітами, що протікають 

поєднано з захворюваннями 

щитовидної залози. (Матеріали 5-ої 

науково-практичної конф. 

«Актуальні проблеми 

фармакотерапії в педіатрії». 

Дніпропетровськ. 2004 р.) 

Педіатрія. Акушерство. Гінекологія. 

2004. №3-С.58-59 Верник Г.Г. 

Рекомендації щодо використання 

препарату Мератин у комплексному 

лікуванні лямбліозу і захворювань 

травного тракту у дітей. 

Клиническая антибиотикотерапия. 

2004. №3 (29). -С.-26-27.;  

4) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 
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9. Житомирський медичний 

інститут. ХІ Науково-

практична конференція з 

міжнародною участю «Вища 

освіта та практика в 

медсестринстві»,  22-23 

жовтня 2020 р. м . Житомир. 

12 год.  

10. Дніпропетровський 

обласний навчально-

методичний центр практичної 

психології і соціальної роботи. 

Рефлексивний практикум 

«Професійне благополуччя 

педагогічних працівників» 

Сертифікат від 27 жовтня 2020 

р. м. Кам’янське. 3 год. 11. 

Академія цифрового розвитку. 

«Цифрові інструменти 

GOOGLE для організації 

ефективного зворотнього 

зв’язку між учасниками 

освітнього процесу під час 

дистанційного навчання» 

Сертифікат № В-0121-3360 від 

08.01.2021 р. 2 год.  

12. Онлайн курс для медиків 

від лекторів з Чехії та Польші. 

«Сучасний догляд за 

новонародженними» 18 год. 

Сертифікат від 10.01.2021 р. 

13.Центр розвитку 

медсестринства МОЗ України. 

Семінар «Медсестринство на 

первинній ланці в Україні: 

кращі практики». Сертифікат 

від 25 вересня 2020 р. м.Київ. 

14.Міністерство охорони 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування: Верник Г.Г. 

Диференційна імуномоделююча 

терапія при частих гострих 

респіраторних інфекціях та 

рецидивуючому бронхіті у дітей. 

Методичні рекомендації.-К., 1995. 

Верник Г.Г. Расти здоровым 

малыш. Рекомендации для 

родителей. -Днепропетровск. 1995, 

23 с. Верник Г.Г. Методика 

обстеження здорової та хворої 

дитини. Схема написання історії 

хвороби. методичні рекомендації. - 

Дніпропетровськ. 1995 р., 94 с. 

Верник Г.Г., Вільгусевич В.Ф., 

Казакевич Л.І., Шостак С.І. 

Інтерактивні методи навчання 

клінічним дисциплінам в 

медичному коледжі. Методичний 

порадник викладачам клінічних 

дисциплін. Кам'янське: 2020р.-6 с.; 

3) наявність виданого підручника 

чи навчального посібника 

(включаючи електронні) або 

монографії (загальним обсягом не 

менше 5 авторських аркушів), в 

тому числі видані у співавторстві 

(обсягом не менше 1,5 авторського 

аркуша на кожного співавтора): 

Верник Г.Г. Догляд за хворою 

дитиною. Навчальний посібник для 

студентів.- Дніпропетровськ. 1994 

р., 24 с. Верник Г.Г. Техніка 
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здоров’я України. XI 

Міжнародний конгрес 

«Медсестри проти COVID-

19», присвяченому 

Міжнародному дню медичної 

сестри. Сертифікат від 

12.05.2020р.  

15. ГО Всеукраїнська 

асоціація дитячої імунології». 

Семінар «Впровадження 

вакцин проти COVID 19 - 

оновлення даних». Сертифікат 

№1614 від 20.01.2021р. 2 год. 

16. ВУМ-online: «Академічна 

доброчесність в університеті». 

Сертифікат № 048341 від 3 

год. 24.02.2021 р. 15. 

Міністерство охорони 

здоров’я України. онлайн «XIІ 

Міжнародний конгрес "STOP 

COVID Медсестри в справі", 

присвяченому Міжнародному 

дню медичної сестри» 

12.05.2021 р. 4 години. 

Сертифікат від 12.05.2021р. 

17. ДУ «Інститут неврології, 

психіатрії та наркології 

НАМН України» науково-

практична онлайн 

конференція. "Якість 

медичних послуг в сфері 

психічного здоров'я" 20.05-

21.05.2021 р., 10 балів 

Сертифікат від 21.05.2021 р. 

18. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна . « Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

медичних маніпуляцій. Навчальний 

посібник для студентів.- 

Дніпропетровськ. 1994 р., 28 с. 

Верник Г.Г. Догляд за хворою 

дитиною. Долікарська невідкладна 

допомога. Навчальний посібник для 

студентів. - Дніпропетровськ. 1994 

р.,28 с.;  

12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій: Верник Г.Г. 

Значение лямблиозной инвазии в 

развитии гепатобилиарной патологи 

у детей. Актуальні питання 

хронічних захворювань печінки та 

нирок у дітей асоційованих з 

бактеріальновірусними інфекціями. 

(V науково-практична 

конференція). Сімеїз. 2002.165-

166с. Верник Г.Г. Корекция 

дисбиотических нарушений у детей 

с хронической патологией 

пищеварительной системы 

препаратом «Симбитер». Актуальні 

питання хронічних захворювань 

печінки та нирок у дітей 

асоційованих з 

бактеріальновірусними інфекціями. 

(V науково-практична 

конференція).- Сімеїз. 2002.-165-

166 с. Верник Г.Г. Рекомендації 

щодо використання препарату 

Мератин у комплексному лікуванні 

лямбліозу і захворювань травного 
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розвиток та плідну 

педагогічну діяльність 

протягом 2020/2021 

навчального року». 

19. Міністерство охорони 

здоров’я України Центр 

розвитку медсетринства. 

онлайн-семінар «Належні. 

Профілактика та лікування.» 2 

години. Сертифікат від 

25.05.2021 р.  

20. ТОВ «Всеосвіта» 

Всеукраїнська педагогічна 

рада онлайн «Успішне 

завершення освітнього 

процесу-запорука правильного 

старту нового навчального 

року» 4 години/0,1 кредиту 

ЄКТС. Сертифікат від 

10.06.2021 р.  

21. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна «Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток і плідну діяльність у 

сфері охорони здоров'я» 

тракту у дітей.Клиническая 

антибиотикотерапия.-2004.-№3 

(29).-26-27 с. Верник Г.Г. 

Діагностіка та лікування лямбліозу 

кишечника у дітей на сучасному 

етапі. Актуальні проблеми педіатрії 

на сучасному етапі (Матер. 11 з’їзду 

педіатрів України).-Київ.-2005.-

182с. Верник Г.Г. Науково-

практична конференція з 

міжнародною участю «Актуальні 

питання діагностики, лікування і 

санаторно-курортної реабілітації 

захворювань внутрішніх органів».-

Сертифікат учасника.-Курорт 

Орлівщина санаторій 

«Новомосковський».-2010р.-12-13 

травень. Верник Г. Г. 

Міждисциплінарна інтеграція при 

вивченні дисципліни «Клінічне 

медсестринство в педіатрії». 

Інтеграція освіти, науки та бізнесу в 

сучасному середовищі: зимові 

диспути: тези доповідей І 

Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції, 6-7 лютого 

2020 р. – Дніпро, 2020. – Т.1. – С. 

195-199. Кущ О.Ф., Нерсесян В.М., 

Верник Г.Г. Методична розробка: 

«Клінічне обстеження дітей з 

хворобами органів дихання та 

серцево-судинної системи». 

Свідоцтво №YR892028 про 

публікацію на сайті vseosvita.ua, 

2021 р.; Організаційна робота у 

закладах освіти на посадах 

керівника (заступника керівника) 

закладу 
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освіти/інституту/факультету/відділе

ння (наукової установи)/ 

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: голова циклової 

комісії медсестринства. 

14) керівництво студентом, який 

зайняв призове місце на I або ІІ 

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; 

керівництво студентом, який став 

призером або лауреатом 

Міжнародних, Всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, фестивалів 

та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у 

складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких 
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конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів (для 

забезпечення провадження 

освітньої діяльності на третьому 

(освітньо-творчому) рівні); 

керівництво здобувачем, який став 

призером або лауреатом 

міжнародних мистецьких конкурсів, 

фестивалів, віднесених до 

Європейської або Всесвітньої 

(Світової) асоціації мистецьких 

конкурсів, фестивалів, робота у 

складі організаційного комітету або 

у складі журі зазначених 

мистецьких конкурсів, фестивалів); 

керівництво студентом, який брав 

участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній 

та Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубка 

світу та Європи, чемпіонаті 

України; виконання обов’язків 

тренера, помічника тренера 

національної збірної команди 

України з видів спорту; виконання 

обов’язків головного секретаря, 

головного судді, судді міжнародних 

та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, 

суддівського корпусу: Науковий 

консультант науково-дослідного 

гуртка педіатрії. Науковий керівник 

з підготовки науково-практичної 

конференції з міжнародною участю 

«COVID-19: Заходи та методи 
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безпеки сьогодення», грудень 2020 

р.;  

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: Член 

обласної спілки педіатрів. Чле 
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5 Медсестрин

ство 

в хірургії. 

 

Психічне 

здоров’я. 

ПТСР 

 

Вишневс

ький 

Володим

ир 

Олексан

дрович 

виклад

ач 

Диплом 

спеціаліста 

видано 

закладом: 

Запорізький 

медичний 

інститут, Рік 

закінчення: 

1972, 

Спеціальніс

ть: 

Лікувальна 

справа, 

Кваліфікація

: лікар 

 37 років – 

досвід 

практичної 

роботи в 

закладах 

охорони 

здоров᾽я, з 

них: 

15 років – 

завідуючий 

нейротравмат

ичним, 

нейрохірургіч

ним 

відділенням 

лікарні 

швидкої 

медичної 

допомоги № 

9  м. 

Кам᾽янське. 

37 років – 

позаштатний 

міський 

спеціаліст з 

нейрохірургії 

міського 

відділу 

охорони 

здоров᾽я                                             

м. Кам᾽янське 

14 років  - 

досвід 

1. Харківська медична 

академія післядипломної 

освіти.  «Психолого-

педагогічні основи 

професійної діяльності 

викладачів ЗВО» (для 

директорів, заст. директорів, 

методистів, викладачів мед. 

коледжів), 2019р. Посвідчення 

про проходження підвищення 

кваліфікації до диплому № Ю 

012824.  

2. ДЗ «Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України». «Нейрохірургія», 

2017 р. Посвідчення про 

проходження підвищення 

кваліфікації до диплому № Ю 

012824. 3. ДЗ 

«Дніпропетровська медична 

академія МОЗ України».  

«Діагностика та лікування 

вертеброгенних больових 

синдромів. Хірургія болю», 

2017 р. Посвідчення про 

проходження підвищення 

кваліфікації до диплому № Ю 

012824.  

4. Житомирський медичний 

інститут. Інноваційні 

технології у вищий медичній 

освіті з формуванням 

професійної майстерності 

через компетентнісну 

складову. Теорія і методика 

викладання медсестринства в 

хірургії» Свідоцтво ЖІ 

02011284/002124-20 від 

20) досвід практичної роботи за 

спеціальністю 

(спеціалізацією)/професією не 

менше п’яти років (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, 

наукової діяльності) із зазначенням 

посади та строку роботи на цій 

посаді: 37 років – досвід практичної 

роботи в закладах охорони 

здоров’я, з них:  15 років – 

завідуючий нейротравматичним, 

нейрохірургічним відділенням 

лікарні швидкої медичної допомоги 

№ 9 м. Кам’янське.  37 років – 

позаштатний міський спеціаліст з 

нейрохірургії міського відділу 

охорони здоров’я м. Кам’янське;  

14) керівництво студентом, який 

зайняв призове місце на I або ІІ 

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; 

керівництво студентом, який став 

призером або лауреатом 

Міжнародних, Всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, фестивалів 

та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у 

складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких 
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педагогічної 

роботи. 

 

23.10.2020 р. 30 год. /1 кредит 

ЄКТС 

 5. КЗ «Кам’янська міська 

лікарня №1» ДОР». 

«Обстеження неврологічних 

хворих, надання допомоги. 

Догляд за неврологічними 

хворими. Поглиблення та 

вдосконалення знань з 

психіатрії та наркології. 

Принципи догляду, 

спостереження та лікування 

психічно хворих в умовах 

психіатричного стаціонару та 

наркологічного диспансеру». 

Причини та поняття 

післятравматичного 

стресового розладу. 

Виявлення та оцінка ПТСР. 

Лікування ПТСР. Наслідки 

ПТСР», 2019 р.  

 6. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 00654, 15 год. 

9-10 квітня 2020 р. м. Херсон  

7. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 02067, 15 год. 

2-3 квітня 2020 р. м. Суми   

конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів (для 

забезпечення провадження 

освітньої діяльності на третьому 

(освітньо-творчому) рівні); 

керівництво здобувачем, який став 

призером або лауреатом 

міжнародних мистецьких конкурсів, 

фестивалів, віднесених до 

Європейської або Всесвітньої 

(Світової) асоціації мистецьких 

конкурсів, фестивалів, робота у 

складі організаційного комітету або 

у складі журі зазначених 

мистецьких конкурсів, фестивалів); 

керівництво студентом, який брав 

участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній 

та Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубка 

світу та Європи, чемпіонаті 

України; виконання обов’язків 

тренера, помічника тренера 

національної збірної команди 

України з видів спорту; виконання 

обов’язків головного секретаря, 

головного судді, судді міжнародних 

та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, 

суддівського корпусу: Керівництво 

постійно діючим науково-

дослідним гуртком хірургії.; 

 4) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів 
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8. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 00439, 20 год. 

14-15 травня 2020 р. м. 

Полтава.  

9. Житомирський медичний 

інститут. ХІ Науково-

практична конференція з 

міжнародною участю «Вища 

освіта та практика в 

медсестринстві» 22-23 жовтня 

2020 р. м . Житомир. 12 год. 

10. Дніпропетровський 

обласний навчально-

методичний центр практичної 

психології і соціальної роботи. 

Рефлексивний практикум 

«Професійне благополуччя 

педагогічних працівників» 

Сертифікат від 27 жовтня 2020 

р. м. Кам’янське. 3 год.  

11. Академія цифрового 

розвитку. «Цифрові 

інструменти GOOGLE для 

організації ефективного 

зворотнього зв’язку між 

учасниками освітнього 

процесу під час дистанційного 

навчання» Сертифікат № В-

0121-3364 від 08.01.2021 р. 2 

год.  

12. ВУМ-online:  «Академічна 

доброчесність в університеті». 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування: Мосийчук Н.М., 

Вишневський В.О., Новик Ю.Е. 

Устройство для определения 

плотности головного мозга при 

операциях по поводу опухолей 

мозга: рационализаторское 

предложение. (Днепропетровск, 

1985 г.). Днепропетровск: 

Днепропетровский медицинский 

институт, кафедра нейрохирургии, 

1985. Самарець Е.Ф., Вишневський 

В.О. Захворювання магістральних 

та периферичних судин кінцівок. 

Методичні рекомендації для 

самостійної підготовки студентів до 

практичних занять з хірургії. 

Кам'янське: 2020. 15с. Самарець 

Е.Ф., Вишневський В.О. 

Змертвіння, язви, нориці. 

Методичні рекомендації для 

самостійної підготовки студентів до 

практичних занять з хірургії. 

Кам'янське: 2020. 20с. Вишневський 

В.О., Бондаренко Л.Г. Анатомія та 

фізіологія центральної нервової 

системи. Методичні рекомендації 

для самостійної підготовки 

студентів з неврології. Кам'янське: 

2021. 25с. Вишневський В.О. Гострі 
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Сертифікат № 017071 від 

26.11.2019 р. 1 год.   

13. Міністерство охорони 

здоров’я України. XI 

Міжнародний конгрес 

«Медсестри проти COVID-

19», присвяченому 

Міжнародному дню медичної 

сестри. Сертифікат від 

12.05.2020р.  

 14. Міністерство охорони 

здоров’я України. онлайн «XIІ 

Міжнародний конгрес "STOP 

COVID Медсестри в справі", 

присвяченому Міжнародному 

дню медичної сестри» 

12.05.2021 р. 4 години. 

Сертифікат від 12.05.2021р. 

15. ДУ «Інститут неврології, 

психіатрії та наркології 

НАМН України» науково-

практична онлайн 

конференція. "Якість 

медичних послуг в сфері 

психічного здоров'я" 20.05-

21.05.2021 р., 10 балів 

Сертифікат від 21.05.2021 р. 

16. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна . « Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток та плідну 

педагогічну діяльність 

протягом 2020/2021 

навчального року».  

17. Міністерство охорони 

здоров’я України Центр 

розвитку медсетринства. 

порушення мозкового кровообігу. 

Методичні рекомендації для 

самостійної підготовки студентів з 

неврології. Кам'янське: 2021. 30 с. 

Вишневський В.О. Клінічне 

медсестринство в невідкладній 

хірургії. Методичний посібник для 

самостійної підготовки студентів з 

хірургії. Кам'янське: 2021. 110 с. 

Вишневський В.О., Куриш В.О. 

Клінічне медсестринство в хірургії: 

збірник тестових завдань. 

Кам’янське: 2019. 42 с. Самарець 

Е.Ф., Сушко С.М., Вишневський 

В.О. Симптоми і синдроми в 

хірургії при деяких гострих 

хірургічних захворюваннях 

черевної та грудної порожнини. 

Методичний посібник з клінічного 

медсестринства в хірургії. 

Кам'янське: 2020. 130 с.;  

12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій: Соснова В.А., 

Вишневський В.О., Рудзік Л.Б. 

Іншомовна медична термінологія в 

системі підготовки студентів. 

Актуальные научные исследования 

в современном мире: материалы 

LIV Междунар. научн. конф. 

(Переяслав – Хмельницкий, 26 – 27 

октября 2019 г.). Вып. 10 (54). Часть 

7. Переяслав – Хмельницкий, 2019. 

С. 56 - 62. Вишневський В.О., 
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онлайн-семінар «Належні. 

Профілактика та лікування.» 2 

години. Сертифікат від 

25.05.2021 р.  

18. ТОВ «Всеосвіта» вебінар 

(дистанційно) «Законодавчі 

аспекти організації 

інклюзивного навчання у 

закладах освіти-практичний 

підхід» 28.05.2021 р., 2 

години/0,06 кредиту ЄКТС. 

Сертифікат від 28.05.2021 р. 

19. ТОВ «Всеосвіта» 

Всеукраїнська педагогічна 

рада онлайн «Успішне 

завершення освітнього 

процесу-запорука правильного 

старту нового навчального 

року» 4 години/0,1 кредиту 

ЄКТС. Сертифікат від 

10.06.2021 р. 

 20. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна «Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток і плідну діяльність у 

сфері охорони здоров'я» 

2021р. 

Куриш В.О. Антисептика, її види, 

характеристика. Свідоцтво № 

DF138529 про публікацію на сайті 

vseosvita.ua, 2019. Вишневський 

В.О., Куриш В.О. Обстеження 

хірургічних хворих медичною 

сестрою. Свідоцтво № QO181258 

про публікацію на сайті vseosvita.ua, 

2019. Вишневський В.О., Куриш 

В.О. Десмургія в діяльності 

медичної сестри. Свідоцтво № 

RI317565 про публікацію на сайті 

vseosvita.ua, 2019. Вишневський 

В.О., Куриш В.О. Набори 

хірургічного інструментарію. 

Свідоцтво № ZQ469363 про 

публікацію на сайті vseosvita.ua, 

2019. Носар А.Є., Вишневський 

В.О., Сушко С.М., Кікоть Ю.Г.: 

Флора и ее чувствительность при 

гнойно-воспалительных процесах. 

II Міжнародна науково-практична 

конференція «ACHIEVEMENTS 

AND PROSPECTS OF MODERN 

SCIENTIFIC RESEARCH» 

«ДОСЯГНЕННЯ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНИХ 

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» С. 

92-96. 11-13 січня 2021 року 

Буенос-Айрес, Аргентина.;  

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: Член 

Асоціації нейрохірургів України. 

Член Обласного осередку 

нейрохірургів Дніпропетровської 

області. Член обласного 
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методичного об’єднання викладачів 

дисциплін хірургічного профілю. 
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6 Клінічне 

медсестрин

ство у 

внутрішній 

медицині 

 

Виробнича 

та 

переддипло

мна 

практика (за 

фахом), 

методичне 

керівництво 

 

Підсумкова 

атестація 

Вільгусе

вич 

Валенти

на 

Федорів

на 

виклад

ач 

Диплом 

спеціаліста 

видано 

закладом: 

Дніпропетро

вський 

державний 

медичний 

інститут, Рік 

закінчення: 

1956, 

Спеціальніс

ть: 

Лікарська 

справа, 

Кваліфікація

: Лікар 

Вчене 

звання: 

Доцент, 

Спеціальні

сть: 

Внутрение 

болезни; 

Атестат 

доцента, 

серія 

MДЦ, 

номер 

093438, 

дата 1974-

06-21, 

виданий: 

Вища 

атестаційн

а комісія, 

вчене 

звання 

Доцент, за 

якою 

кафедрою 

(спеціальні

стю) 

присвоєно: 

Внутрение 

болезни. 

Науковий 

ступінь: 

Кандидат 

медичних 

наук, 

Наукова 

спеціальні

сть: 14.754 

- внутршні 

35 років - 

досвід 

науково-

педагогічної 

роботи на 

кафедрі 

факультетськ

ої терапії 

педіатричног

о факультету 

в 

Дніпропетров

ській 

медичній 

академії, з 

них: 

10 років – 

доцент 

кафедри 

факультетськ

ої терапії та 

доцент 

кафедри 

внутрішніх 

хвороб. 

Провідний 

науковий 

співробітник. 

8 років - 

керівник 

виробничої 

практики. 

Куратор 

(лікувально-

консультатив

на робота) 

ендокринолог

ічного та 

1. Харківська медична 

академія післядипломної 

освіти.  «Психолого-

педагогічні основи 

професійної діяльності 

викладачів ЗВО» (для 

директорів, заст. директорів, 

методистів, викладачів мед. 

коледжів), 2020р. Посвідчення 

про проходження підвищення 

кваліфікації до диплому К 

795114. 78 год.  

2. ДЗ «Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України». «Внутрішня 

медицина». Довідка про 

підвищення кваліфікації 

(стажування), 2020 р.  

3. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 02129, 2-3 

квітня 2020 р. 15 год. м. Суми  

4. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 00266, 23-24 

квітня 2020 р. 18 год м. 

Маріуполь.  5. Всеукраїнська 

науково-практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

20) досвід практичної роботи за 

спеціальністю 

(спеціалізацією)/професією не 

менше п’яти років (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, 

наукової діяльності) із зазначенням 

посади та строку роботи на цій 

посаді: 8 років -досвід роботи на 

посаді лікаря-терапевта. 

4) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування: Верник Г.Г., 

Вільгусевич В.Ф., Казакевич Л.І, 

Шостак С.І. Інтерактивні методи 

навчання клінічним дисциплінам в 

медичному коледжі. Методичний 

порадник викладачам клінічних 

дисциплін. Кам'янське: 2020р.- 6с. 

Вільгусевич В.Ф., Якубович Н.О., 

Миршавка Л.І. Сучасні погляди на 

захворювання органів кровообігу. 

Гіпертонічна хвороба.: навч. посіб. 

для самостійної роботи студентів з 

дисципліни Обстеження та оцінка 

стану здоров’я людини. Кам’янське: 

2019 р. 29 с.; 12) наявність 

апробаційних та/або науково-

популярних, та/або 
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хвороби, 

Тема 

дисертації: 

Оценка 

сердечно-

сосудисто

й системы 

при 

гипертони

ческих 

состояния

х (мовою 

оригіналу) 

Диплом 

кандидата 

наук, серія 

MMД, 

номер 

016261, 

дата 1967-

11-29, 

виданий: 

Рада 

Дніпропет

ровського 

державног

о ордена 

Трудового 

Червоного 

Прапору 

медичний 

інститут 

кардіологічно

го відділення 

міської 

лікарні № 9                                

м. Дніпро. 

Куратор 

(лікувально-

консультатив

на робота) 

гастроентеро

логічного  

відділення 

міської 

лікарні № 6  

м. Дніпро. 

Дисципліни, 

які 

викладала: 

факультетськ

а терапія з 

курсом 

ендокринолог

ії. 

 

8 років -

досвід роботи 

на посаді 

лікаря-

терапевта. 

Міська 

лікарня №6. 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 00444, 14-15 

травня 2020 р. 20 год. м. 

Полтава.  

6. Дніпропетровський 

обласний навчально-

методичний центр практичної 

психології і соціальної роботи. 

Рефлексивний практикум 

«Професійне благополуччя 

педагогічних працівників» 

Сертифікат від 27 жовтня 2020 

р. м. Кам’янське. 3 год.  

7. Академія цифрового 

розвитку. «Цифрові 

інструменти GOOGLE для 

організації ефективного 

зворотнього зв’язку між 

учасниками освітнього 

процесу під час дистанційного 

навчання» Сертифікат № В-

0121-3366 від 08.01.2021 р. 2 

год.  

8. Міністерство охорони 

здоров’я України. XI 

Міжнародний конгрес 

«Медсестри проти COVID-

19», присвяченому 

Міжнародному дню медичної 

сестри. Сертифікат від 

12.05.2020р.  

9. ВУМ-online: «Академічна 

доброчесність в університеті». 

Сертифікат №048242 від 

23.02.2021р. 3 год.  

10. Міністерство охорони 

здоров’я України. онлайн «XIІ 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій: Вільгусевич В.Ф., 

Казакевич Л. І. Забезпечення якості 

освітнього процесу в коледжі на 

основі проведення науково-

дослідної роботи студентів-

бакалаврів. Інтеграція освіти, науки 

та бізнесу в сучасному середовищі: 

зимові диспути: тези доповідей І 

Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції, 6-7 лютого 

2020 р. – Дніпро, 2020. – Т.1. – С. 

202-205. Vilhusevych Valentyna, 

Kazakevych Larysa, Boroshchuk 

Volodymyr, Yakubovych Nataliia. 

«ВИВЧЕННЯ 

РОЗПОВСЮДЖЕНОСТІ 

ФАКТОРІВ РИЗИКУ 

АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У 

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

КАМ'ЯНСЬКОГО МЕДИЧНОГО 

КОЛЕДЖУ" II International 

Scientific and Practical Conference 

"ACHIEVEMENTS AND 

PROSPECTS OF MODERN 

SCIENTIFIC RESEARCH" BUENOS 

AIRES 11-13 January 2021 sci-

conf.com.ua Вільгусевич В.Ф., 

Щигорцова О.В., Клименкова СВ., 

Бобрик В.П. Товарознавчий аналіз 

засобів для вимірювання 

артеріального тиску при вивченні 

медсестрами бакалаврами 

дисципліни «Медичне та 

фармацевтичне товарознавство» 
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Міжнародний конгрес "STOP 

COVID Медсестри в справі", 

присвяченому Міжнародному 

дню медичної сестри» 

12.05.2021 р. 4 години. 

Сертифікат від 12.05.2021р. 

11. ДУ «Інститут неврології, 

психіатрії та наркології 

НАМН України» науково-

практична онлайн 

конференція. "Якість 

медичних послуг в сфері 

психічного здоров'я" 20.05-

21.05.2021 р., 10 балів 

Сертифікат від 21.05.2021 р. 

12. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна . « Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток та плідну 

педагогічну діяльність 

протягом 2020/2021 

навчального року».  

13. ТОВ «Всеосвіта» вебінар 

(дистанційно) «Законодавчі 

аспекти організації 

інклюзивного навчання у 

закладах освіти-практичний 

підхід» 28.05.2021 р., 2 

години/0,06 кредиту ЄКТС. 

Сертифікат від 28.05.2021 р. 

14. ТОВ «Всеосвіта» 

Всеукраїнська педагогічна 

рада онлайн «Успішне 

завершення освітнього 

процесу-запорука правильного 

старту нового навчального 

року» 4 години/0,1 кредиту 

The 5th International scientific and 

practical conference «Science and 

education: problems, prospects and 

innovations» (February 4-6, 2021) 

Publishing Group, Kyoto, Japan. 2021 

р. 1073 р. С. 750-756 Нерсесян В.М., 

Вільгусевич В.Ф., Чуйко О.А. 

Робочий зошит з дисципліни 

«Медсестринство в 

оториноларингології». Свідоцтво 

№VX629632 про публікацію на 

сайті vseosvita.ua 2021 р. Нерсесян 

В.М., Вільгусевич В.Ф., Чуйко О.А. 

Збірник тестових завдань з 

дисципліни «Медсестринство в 

оториноларингології».  Свідоцтво 

№LS023129 про публікацію на сайті 

vseosvita.ua 2021р.;  

14) керівництво студентом, який 

зайняв призове місце на I або ІІ 

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; 

керівництво студентом, який став 

призером або лауреатом 

Міжнародних, Всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, фестивалів 

та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у 

складі журі міжнародних, 
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ЄКТС. Сертифікат від 

10.06.2021 р.  

15. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна «Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток і плідну діяльність у 

сфері охорони здоров'я» 2021 

р.  

16. Collegium MAZOVIA у 

Седльцях Інноваційний 

університет. Міжнародна 

конференція студентських 

наукових гуртків під назвою 

«Роль медсестри та акушерки 

у протидії хворобам 

цивілізації». Сертифікат від 

25.05.2021р. Седльце 

всеукраїнських мистецьких 

конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів (для 

забезпечення провадження 

освітньої діяльності на третьому 

(освітньо-творчому) рівні); 

керівництво здобувачем, який став 

призером або лауреатом 

міжнародних мистецьких конкурсів, 

фестивалів, віднесених до 

Європейської або Всесвітньої 

(Світової) асоціації мистецьких 

конкурсів, фестивалів, робота у 

складі організаційного комітету або 

у складі журі зазначених 

мистецьких конкурсів, фестивалів); 

керівництво студентом, який брав 

участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній 

та Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубка 

світу та Європи, чемпіонаті 

України; виконання обов’язків 

тренера, помічника тренера 

національної збірної команди 

України з видів спорту; виконання 

обов’язків головного секретаря, 

головного судді, судді міжнародних 

та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, 

суддівського корпусу: Науковий 

консультант науково-дослідного 

гуртка внутрішньої медицини.; 

Організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника 
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(заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділе

ння (наукової установи)/ 

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: Організаційна 

робота на посаді завідувача 

навчально-виробничою практикою. 

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: Член 

обласного методичного об'єднання 

викладачів дисциплін 

терапевтичного профілю. 
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7 Медсестрин

ство в 

геронтології

, геріатрії та 

палативній 

медицині 

 

Клінічне 

медсестрин

ство у 

внутрішній 

медицині 

 

Виробнича 

та 

переддипло

мна 

практика (за 

фахом), 

методичне 

керівництво 

 

Войтенк

о Тетяна 

Олексан

дрівна 

виклад

ач 

Диплом 

спеціаліста 

видано 

закладом: 

Дніпропетро

вський 

ордена 

Трудового 

Червоного 

Прапору 

медичний 

інститут, Рік 

закінчення: 

1978, 

Спеціальніс

ть: 

Лякувальна 

справа, 

Кваліфікація

: лікар 

Науковий 

ступінь: 

кандидат 

медичних 

наук, 

Наукова 

спеціальні

сть: 

14.00.43 

Пульмоно

логія, 

14.00.07 

Гігієна, 

Тема 

дисертації: 

Заболевае

мость 

органов 

дыхания и 

функциона

льное 

состояние 

аппарата 

внешнего 

дыхания у 

рабочих 

основных 

цехов 

коксохими

ческого 

производс

тва. 

Диплом 

кандидата 

наук серія 

MД 

номер 

035462 

43 рік – 

досвід 

практичної 

роботи в 

закладах 

охорони 

здоров’я на 

посаді лікаря-

терапевта, з 

них: 

10 років – 

завідуюча 

терапевтични

м 

відділенням. 

1. ДЗ «Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України». ПАЦ «Терапія», 

2019 р. Свідоцтво про 

проходження підвищення 

кваліфікації № Г-ІІ 036265.  

2. Харківська медична 

академія післядипломної 

освіти. «Основи педагогіки і 

психології вищої та 

професійної освіти» (для 

викладачів медичних 

коледжів), 2019р. Посвідчення 

про проходження підвищення 

кваліфікації до диплому № Г-

ІІ № 036265. 

3. Житомирський медичний 

інститут. «Інноваційні 

технології у вищий медичній 

освіті з формування 

професійної майстерності 

через компетентнісну 

складову. Теорія і методика 

викладання медсестринства в 

геронтології, геріатрії та 

палативній медицині» 

Свідоцтво ЖІ № 

02011284/002142-20 від 

23.10.2020 р. 30 год. /1 кредит 

ЄКТС  

4. Житомирський медичний 

інститут. «Інноваційні 

технології у вищій медичній 

освіті з формування 

професійної майстерності 

через компетентнісну 

складову.  Теорія і методика 

викладання медсестринства у 

20) досвід практичної роботи за 

спеціальністю 

(спеціалізацією)/професією не 

менше п’яти років (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, 

наукової діяльності) із зазначенням 

посади та строку роботи на цій 

посаді: 43 рік – досвід практичної 

роботи в закладах охорони здоров’я 

на посаді лікаря-терапевта, з них: 10 

років – завідуюча терапевтичним 

відділенням.  

2) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій: Борощук В.О., 

Войтенко Т.О. Обстеження системи 

травлення. Свідоцтво № LХ626106 

про публікацію на сайті vseosvita. 

ua, 2019. Борощук В.О., Войтенко 

Т.О. Гостра дихальна недостатність. 

Свідоцтво № GP 204285 про 

публікацію на сайті vseosvita.ua, 

2019. Борощук В.О., Войтенко Т.О. 

Невідкладні стани при 

захворюваннях органів кровообігу: 

непритомність, колапс, 

кардіогенний шок». Свідоцтво № 

СЕ917973 про публікацію на сайті 

vseosvita.ua, 2019. Борощук В.О., 

Войтенко Т.О. Невідкладні стани 

при ендокринних захворюваннях: 

гіперглікемічна кома, 

гіперосмолярна кома, 

гіпоглікемічна кома. Свідоцтво № 
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дата 

видачі 

13.09.1989

р. 

виданий: 

Київський 

НІІ 

фтізіатрії і 

пульмонол

огії ім Ф.Г. 

Яновськог

о 

 

внутрішній медицині, 

клінічного медсестринства у 

внутрішній медицині, 

клінічного медсестринства в 

терапії» Свідоцтво ЖІ № 

02011284/002252-20 від 

06.11.2020 р. 30 год. /1 кредит 

ЄКТС  

5. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 02140, 2-3 

квітня 2020 р. 15 год. м. Суми. 

6. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 00281, 23-24 

квітня 2020 р. 18 год м. 

Маріуполь.   

7. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 00475, 14-15 

травня 2020 р. 20 год. м. 

Полтава.   

8. Житомирський медичний 

інститут. ХІ Науково-

практична конференція з 

міжнародною участю «Вища 

PF131517 про публікацію на сайті 

vseosvita.ua, 2019. Борощук В.О., 

Войтенко Т.О. Гострі алергійні 

захворювання: кропив’янка, набряк 

Квінке, анафілактичний шок. 

Свідоцтво № ZX218563 про 

публікацію на сайті vseosvita.ua, 

2019.;  

4) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування: Войтенко Т.О., 

Казакевич Л.І., Пономаренко О.А., 

Гоциридзе О.К. Аерозольна терапія 

при захворюваннях органів 

дихання: навч. посіб. з дисципліни 

Обстеження та оцінка стану 

здоров’я людини. Кам’янське, 2019. 

24 с. Войтенко Т.О., Казакевич Л.І., 

Пономаренко О.А. Алгоритми 

діагностики і диференційної 

діагностики основних синдромів у 

пульмонології: навч. посіб. з 

дисципліни Обстеження та оцінка 

стану здоров’я людини. Кам’янське, 

2019 р. 18с. Войтенко Т.О., 

Пономаренко О.А., Якубович Н.О. 

Алгоритми діагностичних навичок і 

вмінь при захворюваннях системи 
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освіта та практика в 

медсестринстві» 22-23 жовтня 

2020 р. м . Житомир. 12 год.  

9. Дніпропетровський 

обласний навчально-

методичний центр практичної 

психології і соціальної роботи. 

Рефлексивний практикум 

«Професійне благополуччя 

педагогічних працівників» 

Сертифікат від 27 жовтня 2020 

р. м. Кам’янське. 3 год.  

10. Академія цифрового 

розвитку. «Цифрові 

інструменти GOOGLE для 

організації ефективного 

зворотнього зв’язку між 

учасниками освітнього 

процесу під час дистанційного 

навчання» Сертифікат № В-

0121-4561 від 08.01.2021 р. 2 

год.  

11. ВУМ-online:  «Академічна 

доброчесність в університеті». 

1 год. Сертифікат № 017119 

від 27.11.2019 р.  

12. Центр розвитку 

медсестринства МОЗ України. 

Семінар «Медсестринство на 

первинній ланці в Україні: 

кращі практики». Сертифікат 

від 25 вересня 2020 р. м.Київ. 

13. Міністерство охорони 

здоров’я України. XI 

Міжнародний конгрес 

«Медсестри проти COVID-

19», присвяченому 

Міжнародному дню медичної 

травлення: навч. посіб. з 

дисципліни Обстеження та оцінка 

стану здоров’я людини. Кам’янське, 

2019. 25с. 

Організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділе

ння (наукової установи)/ 

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: Завідувач 

терапевтичного відділення КНП 

КМР «Міська лікарня №9».;  

14) керівництво студентом, який 

зайняв призове місце на I або ІІ 

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; 
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сестри. Сертифікат від 

12.05.2020р.  

14. Національна медична 

академія післядипломної 

освіти ім.  П.Л. Шупика «Від 

народження до зрілості: 

міждисциплінарний підхід в 

збереженні здоров’я людини». 

Сертифікат №2591, 3-4 квітня 

2020р., м.Київ  

15. Міністерство охорони 

здоров’я України, ДУ «Центр 

громадського здоров’я 

України, Національна 

академія медичних наук 

України, ДУ «Національний 

інститут фтизіатрії та 

пульмонології 

ім.Ф.Г.Яновського НАМН 

України». Міжнародний 

форум «Респіраторна 

медицина – виклики 2020». 

Сертифікат №96502561, 20-21 

листопада 2020р., м.Київ  

16. Міністерство охорони 

здоров’я України. онлайн «XIІ 

Міжнародний конгрес "STOP 

COVID Медсестри в справі", 

присвяченому Міжнародному 

дню медичної сестри» 

12.05.2021 р. 4 години. 

Сертифікат від 12.05.2021р. 

17. ДУ «Інститут неврології, 

психіатрії та наркології 

НАМН України» науково-

практична онлайн 

конференція. "Якість 

медичних послуг в сфері 

керівництво студентом, який став 

призером або лауреатом 

Міжнародних, Всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, фестивалів 

та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у 

складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких 

конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів (для 

забезпечення провадження 

освітньої діяльності на третьому 

(освітньо-творчому) рівні); 

керівництво здобувачем, який став 

призером або лауреатом 

міжнародних мистецьких конкурсів, 

фестивалів, віднесених до 

Європейської або Всесвітньої 

(Світової) асоціації мистецьких 

конкурсів, фестивалів, робота у 

складі організаційного комітету або 

у складі журі зазначених 

мистецьких конкурсів, фестивалів); 

керівництво студентом, який брав 

участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній 

та Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубка 

світу та Європи, чемпіонаті 

України; виконання обов’язків 

тренера, помічника тренера 

національної збірної команди 

України з видів спорту; виконання 

обов’язків головного секретаря, 

головного судді, судді міжнародних 

та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивною 
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психічного здоров'я" 20.05-

21.05.2021 р., 10 балів 

Сертифікат від 21.05.2021 р. 

18. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна . « Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток та плідну 

педагогічну діяльність 

протягом 2020/2021 

навчального року».  

19. ТОВ «Всеосвіта» вебінар 

(дистанційно) «Законодавчі 

аспекти організації 

інклюзивного навчання у 

закладах освіти-практичний 

підхід» 28.05.2021 р., 2 

години/0,06 кредиту ЄКТС. 

Сертифікат від 28.05.2021 р. 

20. ТОВ «Всеосвіта» 

Всеукраїнська педагогічна 

рада онлайн «Успішне 

завершення освітнього 

процесу-запорука правильного 

старту нового навчального 

року» 4 години/0,1 кредиту 

ЄКТС. Сертифікат від 

10.06.2021 р.  

21. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна «Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток і плідну діяльність у 

сфері охорони здоров'я» 2021 

р.  

22. МОЗ України КНП «ДМП 

№6» ОМР Всеукраїнська 

онлайн-конференція «Сучасні 

делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, 

суддівського корпусу: Практичний 

керівник науково-дослідного гуртка 

екології та профілактичної 

медицини.;  

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: Член 

міського товариства терапевтів. 



43 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

аспекти паліативної допомоги 

в медсестринстві» 19-

20.02.2021 р. м.Одеса 

реєстр.номер 0716. 5 год. 
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8 Анестезіоло

гія та 

реаніматоло

гія 

 

Виробнича 

та 

переддипло

мна 

практика (за 

фахом), 

методичне 

керівництво 

 

Волков 

Олексій 

Олегови

ч 

Виклад

ач 

(сумісн

ицтво) 

Диплом 

спеціаліста 

видано 

закладом: 

Дніпропетро

вська 

державна 

медична 

академія, 

Рік 

закінчення: 

2003, 

Спеціальніс

ть: 

Лікувальна 

справа, 

Кваліфікація

: лікар 

Науковий 

ступінь: 

доктор 

медичних 

наук, 

Наукова 

спеціальні

сть: 

Анестезіол

огія та 

інтенсивна 

терапія 

14.01.30 

Анестезіол

огія та 

інтенсивна 

терапія, 

Тема 

дисертації: 

Стратегія 

захисту 

когнітивни

х функцій 

при 

знеболенні 

операції 

кесарів 

розтин. 

Диплом 

доктора 

наук  серія 

ДД 

Номер 

006854 

Дата 

видачі 

29.09.2016 

р. виданий 

17 років – 

досвід 

практичної 

роботи в 

закладах 

охорони 

здоров᾽я, з 

них: 

10 років - 

досвід роботи 

на посаді 

завідувача 

відділення 

анестезіології 

та 

інтенсивної 

терапії                                  

КНП КМР 

«Кам᾽янська 

лікарня №9» 

1. European Society of 

Anesthesiology  

«Euroanaesthesia 2019» Vienna 

– Austria.  

2. Харківська медична 

академія післядипломної 

освіти.  «Психолого-

педагогічні основи 

професійної діяльності 

викладачів ЗВО» (для 

директорів, заст. директорів, 

методистів, викладачів мед. 

коледжів), 2020р. Посвідчення 

про проходження підвищення 

кваліфікації до диплому № НР 

23330054. 78 год.  

3. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 02120, 15 год. 

2-3 квітня 2020 р. м. Суми. 4. 

Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 00283, 23-24 

квітня 2020 р. 18 год. м. 

Маріуполь.  5. Всеукраїнська 

науково-практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

20) досвід практичної роботи за 

спеціальністю 

(спеціалізацією)/професією не 

менше п’яти років (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, 

наукової діяльності) із зазначенням 

посади та строку роботи на цій 

посаді: 17 років – досвід практичної 

роботи в закладах охорони 

здоров’я, з них: 10 років - досвід 

роботи на посаді завідувача 

відділення анестезіології та 

інтенсивної терапії КНП КМР 

«Кам’янська лікарня №9» 

8) виконання функцій 

(повноважень, обов’язків) 

наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової 

теми (проекту), або головного 

редактора/члена редакційної 

колегії/експерта (рецензента) 

наукового видання, включеного до 

переліку фахових видань України, 

або іноземного наукового видання, 

що індексується в бібліографічних 

базах: Виконавець наукової теми: 

Оптимізація стратегій інтенсивної 

терапії хворих на сепсис на основі 

клініко-статистичної моделі PIRO.; 

4) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 
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ДЗ 

"Дніпропе

тровська 

медична 

академія 

МОЗ 

України" 

 

Науковий 

ступінь: 

Кандидат 

медичних 

наук, 

Наукова 

спеціальні

сть: 

14.01.30 - 

Анестезіол

огія та 

інтенсивна 

терапія, 

Тема 

дисертації: 

Оптимізац

ія 

стратегій 

інтенсивно

ї терапії 

хворих на 

сепсис на 

основі 

клініко-

статистичн

ої моделі 

PIRO 

Диплом 

кандидата 

наук серія 

Сертифікат № 00481, 14-15 

травня 2020 р. 20 год  м. 

Полтава.  6. 

Дніпропетровський обласний 

навчально-методичний центр 

практичної психології і 

соціальної роботи. 

Рефлексивний практикум 

«Професійне благополуччя 

педагогічних працівників» 

Сертифікат від 27 жовтня 2020 

р. м. Кам?янське. 3 год. 7. 

Академія цифрового розвитку. 

«Цифрові інструменти 

GOOGLE для організації 

ефективного зворотнього 

зв?язку між учасниками 

освітнього процесу під час 

дистанційного навчання» 

Сертифікат № В-0121-4563 від 

08.01.2021 р. 2 год. 8. ВУМ-

online:  «Академічна 

доброчесність в університеті». 

Сертифікат № 017122 1 год. 

від 27.11.2019 р. 

9.Міністерство охорони 

здоров’я України. XI 

Міжнародний конгрес 

«Медсестри проти COVID-

19», присвяченому 

Міжнародному дню медичної 

сестри. Сертифікат від 

12.05.2020р. 10. Міністерство 

охорони здоров’я України. 

онлайн «XIІ Міжнародний 

конгрес "STOP COVID 

Медсестри в справі", 

присвяченому Міжнародному 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування: Волков О.О., Каліон 

Г.В., Сталь І.В. Медсестринство в 

анестезіології та реаніматології: 

навч. посіб. / за ред. О.О. Волкова. 

Кам’янське: 2019. 52 с. Волков 

О.О., Каліон Г.В. Фізіологія 

людини: навч. посіб. / за ред. О.О. 

Волкова. Кам’янське: 2019. 70 с. 

Волков О.О., Каліон Г.В. Фізіологія 

людини. Збірник тестових завдань: 

навч. посіб. для студентів 

спеціальності 223 Медсестринство. 

/ за ред. О.О. Волкова. Кам’янське: 

2019. 20с. 

Організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділе

ння (наукової установи)/ 

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: Завідувач 

відділенням анестезіології та 

інтенсивної терапії КНП КМР 
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ДK Номер 

040326 

дата 

видачі 

12.04.2007 

Виданий 

Дніпропет

ровська 

державна 

медична 

академія 

МОЗ 

України 

 

дню медичної сестри» 

12.05.2021 р. 4 години. 

Сертифікат від 12.05.2021р. 

11. ДУ «Інститут неврології, 

психіатрії та наркології 

НАМН України» науково-

практична онлайн 

конференція. "Якість 

медичних послуг в сфері 

психічного здоров'я" 20.05-

21.05.2021 р., 10 балів 

Сертифікат від 21.05.2021 р. 

12. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна . « Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток та плідну 

педагогічну діяльність 

протягом 2020/2021 

навчального року». 13. ТОВ 

«Всеосвіта» вебінар 

(дистанційно) «Законодавчі 

аспекти організації 

інклюзивного навчання у 

закладах освіти-практичний 

підхід» 28.05.2021 р., 2 

години/0,06 кредиту ЄКТС. 

Сертифікат від 28.05.2021 р. 

14. ТОВ «Всеосвіта» 

Всеукраїнська педагогічна 

рада онлайн «Успішне 

завершення освітнього 

процесу-запорука правильного 

старту нового навчального 

року» 4 години/0,1 кредиту 

ЄКТС. Сертифікат від 

10.06.2021 р. 15. Цифрове 

видавництао МЦЕФР Україна 

«Міська лікарня №9».  

Позаштатний координатор ДОЗ 

ОДА з анестезіології та інтенсивної 

терапії по північно-західному 

регіону.  

3) наявність виданого підручника 

чи навчального посібника 

(включаючи електронні) або 

монографії (загальним обсягом не 

менше 5 авторських аркушів), в 

тому числі видані у співавторстві 

(обсягом не менше 1,5 авторського 

аркуша на кожного співавтора): 

Нейрореаниматология: 

нейромониторинг, принципы 

интенсивной терапии, 

нейрореабилитация [Текст] : 

монография / общ. ред. Л. В. 

Усенко, Л. А. Мальцева. - Д. : АРТ-

ПРЕСС, 2008. (співавт.);  

Анестезіологія та інтенсивнатерапія 

[Текст] : підручник. Т. 1 / МОЗ 

України; ред. І. П. Шлапак. - Київ : 

НікаПрінт, 2013(617.96/А 66) 

(співавт.);  Механічна асфіксія/За 

ред. Л. А. Дзяк, О. М. Клигуненко. – 

Дніпро: ЛІРА, 2019. – 178 с.; 2) 

наявність одного патенту на винахід 

або п’яти деклараційних патентів на 

винахід чи корисну модель, 

включаючи секретні, або наявність 

не менше п’яти свідоцтв про 

реєстрацію авторського права на 

твір: Пат. 96995 Україна, МПК А 61 

Р 23/00, A 61 Р 25/00. Застосування 

натрію тіопенталу як протектора 

когнітивних функцій у породілей 

при кесаревому розтині / Волков О. 
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«Подяка за відкритість 

інноваціям, постійний 

професійний розвиток і плідну 

діяльність у сфері охорони 

здоров'я» 2021 р. 

О., Клигуненко О. М., Ветошка І. 

О.; заявник і патентовласник: 

Волков О. О., Клигуненко О. М., 

Ветошка І. О. – № u201410362; 

заявл. 22.09.14; опубл. 25.02.15, 

Бюл. № 4.  Пат. 96727 Україна, 

МПК А 61 В 5/00. Спосіб 

діагностики когнітивних 

дисфункцій, переважно у вагітних і 

породілей / Волков О. О.; заявник і 

патентовласник: Волков О. О. – № 

u201410366; заявл. 22.09.14; опубл. 

10.02.15, Бюл. № 3. Пат. 96996 

Україна, МПК А 61 Р 23/00, A 61 Р 

25/00. Спосіб анестезіологічного 

забезпечення породілей при 

кесаревому розтині /Волков О. О.; 

заявник і патентовласник: Волков 

О. О. – № u201410364; заявл. 

22.09.14; опубл. 25.02.15, Бюл. № 4.; 

12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій: Случай 

успешного лечения стволового 

инсульта, развившегося в раннем 

послеоперационном периоде: Біль, 

знеболення і інтенсивна терапія / за 

ред. О.О.Волкова. 2013. № 3. С. 22 – 

24. Д.м.н., професор Клигуненко 

О.М., д.м.н. Волков О.О. Безпека 

пацієнтки при критичних станах в 

акушерстві. Погляд анестезіолога. 

Безпека пацієнтів в Україні: стан і 

шляхи її покращення: матеріали І 
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Міжнародної науково-практичної 

конференції, (Дніпро, 6 – 7 липня 

2017 р.). Дніпро, 2017.  Волков 

А.О., Луценко В.В. 

Артериальнаягипотензия при 

спинальнойанестезии кесарева 

сечения. /А.О. Волков, В.В. 

Луценко // Біль, знеболення та 

інтенсивна терапія. - №3 (80).- 2017, 

С. 76. Волков А.О. Оптимизация 

подходов к обезболиванию в 

акушерстве и гинекологии с точки 

зрения доказательной медицины. / 

А.О. Волков // Медицина 

неотложных состояний. №8 (87). – 

2017, С. 36-39. O. Volkov, O. 

Klygunenko, V. Sedinkin, V. 

Lutsenko, N. Ktitarova, P. 

BrailaPostoperative abdomen pain 

after laparoscopic cystectomywith 

normal-pressure pneumoperitoneum 

versus high-pressure, EJA. 2018, 

Volume 35, June 2018, e-suppl 56. O. 

Volkov, O. Klygunenko, V. Lutsenko, 

P. Braila.Neuromuscular blockade, 

recovery and postoperative pain after 

laparoscopic-assisted vaginal 

hysterectomy with low-pressure 

pneumoperitoneumversus normal-

pressure, EJA. 2019, Volume 36, June 

2019, e-suppl 57.; 10) участь у 

міжнародних наукових та/або 

освітніх проектах, залучення до 

міжнародної експертизи, наявність 

звання “суддя міжнародної 

категорії”: Участь у Міжнародному 

конгресі з реанімації (Краків, 2013), 

Европейському конгресі 
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анестезіологів Euroanaesthesia. 

(Лондон, 2016), Euroanaesthesia 

2017 (Женева, 2017).  

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: Член 

ESA (Європейської асоціації 

анестезіологів),  Член ОАА 

(Асоціації акушерських 

анестезіологів Великобританії), 

Член ААУ (Асоціації анестезіологів 

України), Член правління Асоціації 

анестезіологів Дніпропетровської 

області. 
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9 Мікробіоло

гія 

Воробєй 

Єлизавет

а 

Станісла

вівна 

Виклад

ач 

(сумісн

ицтво) 

Диплом 

магістра 

видано 

закладом: 

Національни

й технічний 

університет 

"Дніпровськ

а 

політехніка"

, Рік 

закінчення: 

2020, 

Спеціальніс

ть: 

Філологія; 

Диплом 

магістра 

видано 

закладом: 

Дніпровськи

й 

національни

й 

університет 

імені Олеся 

Гончара, Рік 

закінчення: 

2020, 

Спеціальніс

ть: Право; 

Диплом 

магістра 

видано 

закладом: 

Дніпропетро

вський 

національни

Науковий 

ступінь: 

Кандидат 

біологічни

х наук, 

Наукова 

спеціальні

сть: 

3.00.07 - 

Мікробіол

огія, Тема 

дисертації: 

Біологічни

й аспект 

дії 

бактеріофа

гів на 

біоплівки, 

утворені 

Staphyloco

ccus 

aureus. 

Диплом 

кандидата 

наук серія 

ДК номер 

051122 від 

05.03.2019 

р. 

виданий: 

Інститут 

мікробіоло

гії і 

вірусології 

ім. Д.К. 

Заболотно

го НАН 

України. 

4 роки – 

досвід 

науково -

педагогічної 

діяльності. 

 

Доцент 

кафедри 

мікробіології, 

вірусології та 

біотехнології. 

1. ДЗ «Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України».  «Медичні 

біотехнології», 2020 р. 

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації до диплому № НР 

43383525.  

2. Сумський державний 

педагогічний університет ім. 

А.С. Макаренка. Міжнародна 

наукова конференція. 

«Сьогодення біологічної 

науки», 2019 р. Сертифікат 

ПГФ № 0458 від 16.11.2019 р.  

3. Львівський національний 

університет ім. Івана Франка. 

«Львівська міжнародна школа 

з клітинної біоенергетики». 

Сертифікат від 08.07.2016р.  

4. Харківська медична 

академія післядипломної 

освіти.  Психолого-педагогічні 

основи професійної діяльності 

викладачів ЗВО (з елементами 

дистанційного навчання), 

2020р. Посвідчення про 

проходження підвищення 

кваліфікації до диплому НР № 

43383525  

5. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 00291, 23-24 

квітня 2020 р. 18 год. м. 

Маріуполь.   

12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій: Воробєй Є.С. 

Характеристика адгезивних 

властивостей штамів золотистого 

стафілококу та кишкової палички, 

виділених з піхви мишей у нормі та 

при дисбіозі / Є.С. Воробєй, О.С. 

Воронкова, А.І. Вінніков. Наукова 

Україна: матер. Всеукр. студ. наук. 

конф. з міжнародною участю, 25 

травня 2015, Дніпропетровськ / 

Українськ. держ. хім.-технол. ун-т 

[та ін.]. (Дніпропетровськ, 2015 р.). 

Дніпропетровськ, «SeKum 

Software», 2015. С. 105-107. Vorobey 

E. Correction of mice vaginal 

dysbiosis caused by filmforming 

strains of Staphylococcus aureus / E. 

Vorobey, O. Voronkova, A. Vinnikov 

// Actual problems of microbiology 

and biotechnology: abstracts of the 

International conference for young 

scientists, (Odesa, 1-4 june 2015 y.). 

Odesa, I.I. Mechnikov national 

university. 2015. P. 35. Є. Воробєй, 

О. Демідова, О. Воронкова. Аналіз 

чутливості штамів стафілококів до 

лікувально-профілактичних 

препаратів бактеріофагів. Молодь і 

поступ біології: матер. ХІІ міжнар. 

наук. конф. студентів та аспірантів, 

(Львів, 19-21 квітня 2016 р.). Львів. 

нац. ун-т ім. І. Франка., 2016. С. 
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й 

університет 

імені Олеся 

Гончара, Рік 

закінчення: 

2012, 

Спеціальніс

ть: 

Вірусологія, 

Кваліфікація

: 

мікробіолог

а; Диплом 

бакалавра 

видано 

закладом: 

Дніпропетро

вський 

національни

й 

університет 

імені Олеся 

Гончара, Рік 

закінчення: 

2011, 

Спеціальніс

ть: Біологія, 

Кваліфікація

: з біології 

6. Дніпропетровський 

обласний навчально-

методичний центр практичної 

психології і соціальної роботи. 

Рефлексивний практикум 

«Професійне благополуччя 

педагогічних працівників» 

Сертифікат від 27 жовтня 2020 

р. м. Кам’янське. 3 год.  

7. Академія цифрового 

розвитку. «Цифрові 

інструменти GOOGLE для 

організації ефективного 

зворотнього зв’язку між 

учасниками освітнього 

процесу під час дистанційного 

навчання» Сертифікат № В-

0121-4573 від 08.01.2021 р. 2 

год.  

8. ВУМ-online:  «Академічна 

доброчесність в університеті». 

Сертифікат № 017120 від 

27.11.2019 р. 1 год.  

9. Міністерство охорони 

здоров’я України. онлайн «XIІ 

Міжнародний конгрес "STOP 

COVID Медсестри в справі", 

присвяченому Міжнародному 

дню медичної сестри» 

12.05.2021 р. 4 години. 

Сертифікат від 12.05.2021р. 

10. ДУ «Інститут неврології, 

психіатрії та наркології 

НАМН України» науково-

практична онлайн 

конференція. "Якість 

медичних послуг в сфері 

психічного здоров'я" 20.05-

227-228. Воробєй Є. О. Воронкова, 

А. Вінніков. Порівняння моделей 

дисбіозу піхви мишей, створених 

шляхом введення 

плівкоутворюючого та 

неплівкоутворюючого штамів 

Staphylococcus aureus. Досягнення 

та перспективи розвитку 

мікробіології: матер. міжнар. наук. 

конф., (Львів, 12-14 жовтня 2016.). 

Львів: СПОЛОМ, 2016. С. 78-80. 

Воробєй Є.С., О.С. Воронкова, А.І. 

Вінніков, С.М. Коваленко. 

Лікувальні препарати бактеріофагів 

як один із пріоритетних напрямків 

біотехнологічного виробництва. 

Сучасні проблеми біології, екології 

та хімії: матер. V міжнар. наук.-

практ. конф., присвяченої 30-річчю 

біологічного факультету 

Запорізького національного 

університету, (Запоріжжя, 26-28 

квітня 2017 р.). Запоріжжя, 2017. С. 

183-184; 1) наявність не менше 

п’яти публікацій у періодичних 

наукових виданнях, що включені до 

переліку фахових видань України, 

до наукометричних баз, зокрема 

Scopus, Web of Science Core 

Collection: Воробєй Є.С., Воронкова 

О. С., Вінніков А.І. Корекція 

дисбіозу піхви мишей, викликаного 

плівкоутвірним штамом 

Staphylococcus aureus, за допомогою 

бактеріофагів і пробіотиків. 

Regylatory Mechanisms in 

Biosystems Вісник 

Дніпропетровського університету. 
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21.05.2021 р., 10 балів 

Сертифікат від 21.05.2021 р. 

11. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна . « Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток та плідну 

педагогічну діяльність 

протягом 2020/2021 

навчального року».  

12. ТОВ «Всеосвіта» вебінар 

(дистанційно) «Законодавчі 

аспекти організації 

інклюзивного навчання у 

закладах освіти-практичний 

підхід» 28.05.2021 р., 2 

години/0,06 кредиту ЄКТС. 

Сертифікат від 28.05.2021 р. 

13. ТОВ «Всеосвіта» 

Всеукраїнська педагогічна 

рада онлайн «Успішне 

завершення освітнього 

процесу-запорука правильного 

старту нового навчального 

року» 4 години/0,1 кредиту 

ЄКТС. Сертифікат від 

10.06.2021 р.  

14. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна «Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток і плідну діяльність у 

сфері охорони здоров'я» 2021 

р. 

Серія: «Біологія. Медицина.». 2017. 

Vol. 8 (2). С. 252-258; Воробєй Є.С., 

Воронкова О. С., Вінніков А. І. 

Чутливість плівкоутворюючих та 

неплівкоутворюючих штамів 

Staphyloccus aureus антибіотиків та 

лікувальних препаратів та 

бактеріофагів. Вісник проблем 

біології і медицини. 2015. Вип. 2, т. 

4 (121). С. 227-232. Воробєй Є. С., 

Воронкова О. С., Вінніков А. І. 

Вплив стафілококового 

бактеріофагу на біоплівки штамів 

Staphylococcus auresus чутливих і 

резистентних до цефотаксиму та 

азитроміцину залежно від хімічного 

складу їх матриксу.Вісник проблем 

біології і медицини. 2016. Вип. 1, т. 

1 (126). С. 249-253. Воробєй Є. С., 

Воронкова О.С., Вінніков А. І. 

Порівняльна характеристика 

моделей дисбіозу піхви мишей, 

створених шляхом введення штамів 

Staphylococcus auresus.Світ 

медицини та біології. 2016. №2 (56). 

С. 110-115. Воробєй Є.С., 

Воронкова О. С., Вінніков А.І. 

Вплив препаратів бактеріофагів на 

процес біоплівкоутворення штамів 

Staphylococcus auresus. Наукові 

доповіді НУБіП України. 2017. №3 

(67). 

http://journals.nubip/edu/ua/index.php/

Dopovidi/article/view/8727 Семенчук 

П.О., Соколова І.Є., Воробєй Є.С., 

Вінніков А.І. Вплив детергенту, 

хімотрипсину та фагів на утворення 

біоплівок стафілококами.Вісник 
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проблем біології та медицини. 2017. 

Вип. 2 (136). С. 251-255.; 4) 

наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування: Воробєй Є.С., 

Тимофеєва Т.В. Медична біологія: 

робочий зошит для практичних 

занять. Кам’янське, 2019. 70 с. 

Воробєй Є.С Мікробіологія: 

робочий зошит для практичних 

занять. Кам’янське, 2019. 70 с. 

Воробєй Є.С Мікробіологія: 

робочий зошит для самостійної 

позааудиторної роботи. Кам’янське, 

2019. 40 с. Воробєй Є.С., 

Дьомшина, О.О., Якуба М.С., 

Єрмоленко С.В., Легостаєва Т.В., 

Маренков О.М., Дрегваль І.В., 

Масюк О.М. Посібник до начальної 

практики за вибором студента 

(спеціальність 091 «Біологія»): / за 

ред. О.О. Дьомшина. Дніпро: РВВ 

ДНУ, 2019. 164 с.; 15) керівництво 

школярем, який зайняв призове 

місце III—IV етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових 

навчальних предметів, II—III етапу 

Всеукраїнських конкурсів-захистів 
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науково-дослідницьких робіт учнів 

— членів Національного центру 

“Мала академія наук України”; 

участь у журі III—IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з базових навчальних предметів чи 

II—III етапу Всеукраїнських 

конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт учнів — членів 

Національного центру “Мала 

академія наук України” (крім 

третього (освітньо-

наукового/освітньо-творчого) 

рівня): Керіництво студентами, які 

зайняли призові місця: Оліфіров 

Борис Олексійович, ІІІ місце у ІІ 

етапі Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково- дослідницьких 

робіт Малої академії наук України, 

2015 р. Ніконова Софія 

Олександрівна, ІІ місце у ІІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт Малої 

академії наук України, 2016 р. 

Криворучко Марія Сергіївна, ІІІ 

місце у ІІІ етапі Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт Малої академії 

наук України, 2019 р.;  

5) захист дисертації на здобуття 

наукового ступеня: Науковий 

ступінь: Кандидат біологічних наук, 

Наукова спеціальність: 3.00.07 - 

Мікробіологія, Тема дисертації: 

Біологічний аспект дії бактеріофагів 

на біоплівки, утворені 

Staphylococcus aureus. Диплом 

кандидата наук серія ДК номер 
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051122 від 05.03.2019 р. виданий: 

Інститут мікробіології і вірусології 

ім. Д.К. Заболотного НАН України.; 

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: 

Товариство мікробіологів України, 

членський квиток № ДН 015 
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10 Медсестрин

ство в 

сімейній 

медицині 

Гоцирідз

е Ольга 

Казимир

івна 

Виклад

ач 

(сумісн

ицтво) 

Диплом 

спеціаліста 

видано 

закладом: 

Дніпропетро

вський 

ордена 

Трудового 

Червоного 

Прапору 

медичний 

інститут, Рік 

закінчення: 

1978, 

Спеціальніс

ть: 

лікувальна 

справа, 

Кваліфікація

: лікар 

 43 роки 

досвід роботи 

в закладах 

охорони 

здоров'я, з 

них : 

18 років на 

посаді лікар-

терапевт 

12 років на 

посаді 

завідувач 

відділення 

сімейної 

медицини, 

лікар-

загальної 

практики. 

1. ДЗ Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України.  Кафедра сімейної 

медицини. «Загальна 

практика-сімейна медицина», 

2017р. Свідоцтво про 

проходження курсів 

підвищення кваліфікації до 

диплому № Д-І № 303108.  

2. ДЗ «Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України». ФПО «Міжнародна 

класифікація первинної 

медичної допомоги», 2019р. 

Свідоцтво про проходження 

курсів підвищення 

кваліфікації до диплому № Д-І 

№ 303108.  

 3. Харківська медична 

академія післядипломної 

освіти.  «Психолого 

педагогічні основи 

професійної діяльності 

викладачів фахових медичних 

коледжів», 2021 р. 

Посвідчення про проходження 

підвищення кваліфікації до 

диплому № Д-І № 303108.   

4. Академія цифрового 

розвитку. «Цифрові 

інструменти GOOGLE для 

організації ефективного 

зворотнього зв’язку між 

учасниками освітнього 

процесу під час дистанційного 

навчання» Сертифікат № В-

0121-4625 від 08.01.2021 р. 2 

год. 

20) досвід практичної роботи за 

спеціальністю 

(спеціалізацією)/професією не 

менше п’яти років (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, 

наукової діяльності) із зазначенням 

посади та строку роботи на цій 

посаді: 43 роки досвід роботи в 

закладах охорони здоров'я, з них :  

18 років на посаді лікар-терапевт 12 

років на посаді завідувач відділення 

сімейної медицини, лікар-загальної 

практики. 

4) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування: Войтенко Т.О., 

Казакевич Л.І., Пономаренко О.А., 

Гоциридзе О.К. Аерозольна терапія 

при захворюваннях органів 

дихання: навч. посіб. з дисципліни 

Обстеження та оцінка стану 

здоров’я людини. Кам’янське: 2019. 

24 с. Борощук В.О., Гоциридзе О.К., 

Якубович Н.О. Клінічне тлумачення 

та діагностичне значення 

результатів біохімічних досліджень 

у діагностиці ішемічної хвороби 

серця: навч. посіб. з дисципліни 
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5. ВУМ-online: «Академічна 

доброчесність в університеті». 

Сертифікат №048184 від 

23.02.2021р. 3 год. 

Обстеження та оцінка стану 

здоров’я людини. Кам’янське: 2019. 

25 с. Якубович Н.О., Борощук В.О., 

Гоциридзе О.К. Показники загально 

клінічного аналізу периферичної 

крові: навч. посіб. для самостійної 

роботи з дисципліни Обстеження та 

оцінка стану здоров’я людини. 

Кам’янське: 2019.36 с.; 

Організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділе

ння (наукової установи)/ 

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: Голова державної 

екзаменаційної комісії ОПП 

«Сестринська справа». Завідувач 

амбулаторії ЗПСМ №1 КНП 

Кам'янської міської ради "ЦПМСД 

№3";  

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: Член 

міського товариства терапевтів. 
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11 Основи 

екології та 

профілакти

чної 

медицини 

Деркачо

в Едуард 

Анатолій

ович 

виклад

ач 

Диплом 

спеціаліста 

видано 

закладом: 

Донецький 

Державний 

медичний 

інститут, Рік 

закінчення: 

1963, 

Спеціальніс

ть: 

Санітарний 

лікар, 

Кваліфікація

: Лікар 

Вчене 

звання: 

професор, 

Спеціальні

сть: 

Комунальн

ої гігієни; 

Атестат 

професора, 

серія ПP, 

номер 

000444, 

дата 1992-

09-21, 

виданий: 

Дніпропет

ровський 

медичний 

інститут, 

вчене 

звання 

професор, 

за якою 

кафедрою 

(спеціальні

стю) 

присвоєно: 

Комунальн

ої гігієни 

 

Науковий 

ступінь: 

доктор 

медичних 

наук, 

Наукова 

спеціальні

сть: 

41 рік – 

досвід 

науково-

педагогічної 

роботи в 

Дніпропетров

ській 

медичній 

академії, з 

них: 

11 років - 

завідувач 

кафедри  

«Комунальної 

гігієни» 

15 років – 

завідувач 

кафедри, 

професор 

кафедри 

«Гігієни та 

екології» 

 

1. Харківська медична 

академія післядипломної 

освіти.  «Психолого-

педагогічні основи 

професійної діяльності 

викладачів ЗВО» (для 

директорів, заст. директорів, 

методистів, викладачів мед. 

коледжів), 2020р. Посвідчення 

про проходження підвищення 

кваліфікації до диплому № Р 

063509. 78 год.  

2. Дніпровський державний 

технічний університет. 

«Набуття та систематизація 

знань щодо застосування 

викладачем сучасних 

технологій навчання з 

дисциплін: «Психологія 

спілкування», «Професійна 

етика та деонтологія», 

«Основи екології та 

профілактичної медицини». 

Довідка № 14/50/2020. 180 

год.   

3. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат №00478, 18 год. 

23-24 квітня 2020 р. м. 

Маріуполь.   

4. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

4) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування: Деркачов Е.А., Огір 

Л.Б. Збір та утилізація твердих 

побутових відходів: навч. 

відеофільм. Дніпропетровськ: 

Дніпропетровська медична 

академія, 2003. 25 хв. Деркачов 

Е.А., Огір Л.Б. Очищення 

господарчо-побутових стічних вод 

на міських каналізаційних 

спорудах: навч. відеофільм. 

Дніпропетровськ: Дніпропетровська 

медична академія, 2003. 25 хв. 

Shevchenco A.A., Derkachov E.A., 

Grygorenko L.V., Glavatskaya V.I. 

Methodical instructions for teachers 

from «Hydiene and ecology» for 6 

courses students of medical faculteies 

on the specialty «Medikal business»: 

Posibnik, Dnepropetrovsk. 2010. 74 c.  

Рублевська Н.І., Деркачов Е.А, 

Буряк Л.І. та ін. Гігієна та екологія: 

методичний посібник лекцій. 

Дніпропетровськ: Дніпропетровська 

медична академія, 2010. 15 с.; 12) 

наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 
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14.02.01 - 

Гігієна, 

Тема 

дисертації: 

«Гігієнічне 

обґрунтува

ння видів 

та 

способів 

рекультива

ції 

пошкодже

них земель 

при 

розробці 

корисних 

копалин; 

Диплом 

доктора 

наук, серія 

ДT, номер 

015024, 

дата 1992-

06-19, 

виданий: 

Вища 

атестаційн

а комісія 

при Раді 

Міністрів 

СРСР, 

науковий 

ступінь 

доктор 

медичних 

наук 

Вчене 

звання: 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 02137, 15 год. 

2-3 квітня 2020 р. м. Суми.  

5. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 00802, 20 год. 

14-15 травня 2020 р. м. 

Полтава.  

6. Дніпропетровський 

обласний навчально-

методичний центр практичної 

психології і соціальної роботи. 

Рефлексивний практикум 

«Професійне благополуччя 

педагогічних працівників» 

Сертифікат від 27 жовтня 2020 

р. м. Кам’янське. 3 год. 7. 

Академія цифрового розвитку. 

«Цифрові інструменти 

GOOGLE для організації 

ефективного зворотнього 

зв’язку між учасниками 

освітнього процесу під час 

дистанційного навчання» 

Сертифікат № В-0121-4660 від 

08.01.2021 р. 2 год.  

8. ВУМ-online:  «Академічна 

доброчесність в університеті». 

1 год. Сертифікат № 017118 

від 27.11.2019 р. 

9. Міністерство охорони 

здоров’я України. XI 

Міжнародний конгрес 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій: Деркачов Е.А., 

Смірнов Ю.Б. Особенности 

транслокации тяжелых металлов в 

почвах рекультивированных земель: 

матер. міжнар. наук. - практ. конф. 

(Дніпропетровськ-Орджоникідзе, 2-

4 червня 2003 р.). Дніпропетровськ, 

2003. С. 138 – 139. Деркачов Е.А., 

Огір Л.Б. Мониторинг качества р. 

Днепр на территории 

Днепропетровской области. 

Проблеми природокористування, 

сталого розвитку та техногенної 

безпеки регіонів: матер. ІІ міжнар. 

наук. - практ. конф. 

(Дніпропетровськ, 1-3 жовтня 2003 

р.). Дніпропетровськ, 2003. С. 218 – 

119. Деркачов Е.А., Крамарьов С.М. 

Екологічні та гігієнічні проблеми 

забруднення рухомими формами 

важких металів грунту промислових 

агломерацій Придніпров’я. 

Довкілля та здоров’я, 2004. №1. С. 

24 – 28.  Деркачов Е.А., Огір Л.Б. 

содержание тяжелых металов в 

волосах детей промышленного 

города. Геоэкологические 

проблемы загрязнения окружающей 

среды тяжелыми металлами: матер. 

2-ой Междунар. геоэкологической 

конф. (Тула, 29 - 30 октября 2004 

г.). Тула, 2004. С.98 – 101. Деркачов 

Е.А., Огір Л.Б. Гігієнічна оцінка 

техногенного забруднення повітря 
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доцент, 

Спеціальні

сть: 

Коммунал

ьная 

гигиена; 

Атестат 

доцента, 

серія ДЦ, 

номер 

096372, 

дата 1987-

02-04, 

виданий: 

Вища 

атестаційн

а комісія 

при Раді 

Міністрів 

СРСР, 

вчене 

звання 

доцент, за 

якою 

кафедрою 

(спеціальні

стю) 

присвоєно: 

Коммунал

ьная 

гигиена 

 

Науковий 

ступінь: 

кандидат 

медичних 

наук, 

Наукова 

«Медсестри проти COVID-

19», присвяченому 

Міжнародному дню медичної 

сестри. Сертифікат від 

12.05.2020р.  

10. Міністерство охорони 

здоров’я України. онлайн «XIІ 

Міжнародний конгрес "STOP 

COVID Медсестри в справі", 

присвяченому Міжнародному 

дню медичної сестри» 

12.05.2021 р. 4 години. 

Сертифікат від 12.05.2021р. 

11. ДУ «Інститут неврології, 

психіатрії та наркології 

НАМН України» науково-

практична онлайн 

конференція. "Якість 

медичних послуг в сфері 

психічного здоров'я" 20.05-

21.05.2021 р., 10 балів 

Сертифікат від 21.05.2021 р. 

12. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна . « Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток та плідну 

педагогічну діяльність 

протягом 2020/2021 

навчального року».  

13. ТОВ «Всеосвіта» вебінар 

(дистанційно) «Законодавчі 

аспекти організації 

інклюзивного навчання у 

закладах освіти-практичний 

підхід» 28.05.2021 р., 2 

години/0,06 кредиту ЄКТС. 

Сертифікат від 28.05.2021 р. 

м. Дніпродзержинська. Екологічний 

вісник. 2004. №5. С. 2 – 5. Деркачов 

Е.А., Огір Л.Б., Шевченко О.А. 

Досвід роботи ДДМА з екологічної 

освіти та виховання. Проблеми і 

перспективи формування 

студентських колективів та 

екологічне виховання студентів: 

матер. Всеук. наук. – практ. конф. 

(Полтава, 2005 р.). Полтава, 2005. С. 

18 – 19. Деркачов Е.А., Шевченко 

А.А, Голубева Г.Г., Овчиникова 

В.А., Риженко С.А. Опыт 

проведения гигиенической 

експертизы в сфере обращения с 

промышленными отходами в 

деятельности санитарно – 

эпидемиологической службы 

Днепропетровской области. 

Поводження з відходами 

виробництва і споживання, медико 

– екологічні і економічні аспекти: 

матер. міжнар. конф. (с. Поляна, 

Свалявський район. 2005 р.). К.: т-

во «Знання» України, 2005. С. 14 – 

17. Деркачов Е.А., Шевченко А.А, 

Голубева Г.Г., Овчиникова В.О. 

Небезпечні промислові відходи: 

поєднання екологічних та 

гігієнічних підходів. 

Сотрудничество для решения 

проблемы отходов: матер. 2-ой 

междунар. конф. (Харьков, 9 – 10 

февраля 2005 г.). Харьков, 2005. 

С.75 – 79. Деркачов Е.А., 

Рублевська Н.І. Характеристика 

демографічної ситуації та 

захворюваності населення м. 
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спеціальні

сть: 

14.02.01 - 

Гігієна, 

Тема 

дисертації: 

Гігієнічне 

вивчення 

водопоста

чання 

Західного 

Донбасу та 

рекоменда

ції щодо 

його 

розвитку 

Диплом 

кандидата 

наук, серія 

MД, номер 

001617, 

дата 1976-

05-26, 

виданий: 

Дніпропет

ровський 

ордена 

Трудового 

Червоного 

Прапору 

медичний 

інститут 

14. ТОВ «Всеосвіта» 

Всеукраїнська педагогічна 

рада онлайн «Успішне 

завершення освітнього 

процесу-запорука правильного 

старту нового навчального 

року» 4 години/0,1 кредиту 

ЄКТС. Сертифікат від 

10.06.2021 р.  

15. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна «Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток і плідну діяльність у 

сфері охорони здоров'я» 

2021р.  

16. МОЗ України Донецький 

національний медичний 

університет. ІІ Всеураїнська 

науково-практична інтернет-

конференція з міжнародною 

участю «Сучасний стан та 

перспективи розаитку 

природничих дисциплін в 

медичній освіті» Сертифікат 

№ 110 від 19.03.2021 р. 8 год. 

Дніпродзержинська. Довкілля та 

здоров’я, 2005. №1. С. 36 – 39.  

Деркачов Е.А., Рублевська Н.І. 

Формування здоров’я дітей під 

впливом комплексу несприятливих 

факторів довкілля. Медичні 

перспективи. 2005. Том Х, 1. С. 117 

– 121. Шевченко А.А, Деркачов 

Е.А., Овчиникова В.О., Голубєва 

Г.Г., Ісаєв А.В. Визначення 

негативного впливу об’єктів 

поводження з промисловими 

відходами на довкілля і здоров’я 

людини і розробка комплексу 

заходів щодо його попередження. 

Актуальні питання гігієни та 

екологічної безпеки України: матер. 

наук.- практ. конф. (Київ. 2005 р.). 

Київ, 2005. С. 80. Деркачов Е.А., 

Рублевська Н.І. Донозологічні зміни 

у стані здоров’я дітей в екологічно 

несприятливому регіоні. Стратегия 

выживания. Адаптация и 

реабилитация населения Украины в 

условиях техногенных нагрузок: 

матер. VI науч. – практ. конф. 

(Днепропетровск, 30 – 31 мая, 2005 

г.). Днепропетровск, 2005. С. 109 – 

112. Шевченко А.А., Деркачов Е.А. 

Промышленные отходы как 

экологическая угроза 

индустриальных регионов Украины. 

Проблеми природокористування, 

сталого розвитку та техногенної 

безпеки регіонів: матер. ІІІ міжнар. 

наук. – практ. конф. (Україна, 

Дніпропетровськ, 3 – 8 жовтня 2005 

р.). Дніпропетровськ, 2005. Том ІІ. 
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С. 98-103. Деркачов Е.А., Сотник 

В.Л., Могіна Н.В., Бондаренко Л.Г. 

Технології креативного мислення у 

навчальному процесі: 

V.Міжнародна науково-практична 

конференція «PRIORITY 

DIRECTIONS OF SCIENCE AND 

TECHNOLOGY DEVELOPMENT» 

24-26 січня 2021 року Київ, 

Україна.;  

3) наявність виданого підручника 

чи навчального посібника 

(включаючи електронні) або 

монографії (загальним обсягом не 

менше 5 авторських аркушів), в 

тому числі видані у співавторстві 

(обсягом не менше 1,5 авторського 

аркуша на кожного співавтора): 

Е.А. Деркачов, Е.И. Гончарук, О.А. 

Шевченко, Л.Б. Огир. Комунальная 

гигиена: учебник. К.: «Вища 

школа», 2005. 825 с.;  

14) керівництво студентом, який 

зайняв призове місце на I або ІІ 

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; 

керівництво студентом, який став 

призером або лауреатом 

Міжнародних, Всеукраїнських 
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мистецьких конкурсів, фестивалів 

та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у 

складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких 

конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів (для 

забезпечення провадження 

освітньої діяльності на третьому 

(освітньо-творчому) рівні); 

керівництво здобувачем, який став 

призером або лауреатом 

міжнародних мистецьких конкурсів, 

фестивалів, віднесених до 

Європейської або Всесвітньої 

(Світової) асоціації мистецьких 

конкурсів, фестивалів, робота у 

складі організаційного комітету або 

у складі журі зазначених 

мистецьких конкурсів, фестивалів); 

керівництво студентом, який брав 

участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній 

та Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубка 

світу та Європи, чемпіонаті 

України; виконання обов’язків 

тренера, помічника тренера 

національної збірної команди 

України з видів спорту; виконання 

обов’язків головного секретаря, 

головного судді, судді міжнародних 

та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, 

суддівського корпусу: Науковий 
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консультант науково-дослідного 

гуртка екології та профілактичної 

медицини.;  

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: Участь в 

засіданнях обласного методичного 

об’єднання викладачів екології, 

біології та хімії. 
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12 Медсестрин

ство в 

неврології 

Психічне 

здоров’я. 

ПТСР 

Захолод

ило Ігор 

Вікторов

ич 

виклад

ач 

Диплом 

спеціаліста 

видано 

закладом: 

Дніпропетро

вський 

ордена 

Трудового 

Червоного 

Прапору 

медичний 

інститут, Рік 

закінчення: 

1979, 

Спеціальніс

ть: 

Лікувальна 

справа, 

Кваліфікація

: Лікар 

Науковий 

ступінь: 

Кандидат 

медичних 

наук, 

Наукова 

спеціальні

сть: 

14.00.13 - 

Нервові 

хвороби, 

Тема 

дисертації: 

Особеннос

ти 

геморраги

ческих 

инсультов 

в пожилом 

и 

старческо

м 

возрастах 

(мовою 

оригіналу) 

Диплом 

кандидата 

наук, серія 

KД, номер 

036325, 

дата 1991-

05-08, 

виданий: 

Українськ

ий 

інститут 

удосконал

38 років - 

досвід 

практичної 

роботи в 

закладах 

охорони 

здоров᾽я, з 

них: 

23 роки – 

робота на 

посаді 

завідувача 

неврологічни

м відділенням 

КНП КМР 

«Кам᾽янська 

міська 

лікарня №7» 

 

1. ДЗ «Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України». «Неврологія». 

Сертифікат № 110 від 

20.05.2019 р.  

2. Харківська медична 

академія післядипломної 

освіти.  «Основи педагогіки і 

психології вищої та 

професійної освіти» (для 

викладачів медичних 

коледжів), 2019 р. 

Посвідчення про проходження 

підвищення кваліфікації до 

диплому № Д-І 371725. 3. 

Житомирський медичний 

інститут. «Інноваційні 

технології у вищий медичній 

освіті з формування 

професійної майстерності 

через компетентнісну 

складову. Теорія і методика 

викладання медсестринства в 

неврології» Свідоцтво ЖІ № 

02011284/002127-20 від 

23.10.2020 р. 30 год. /1 кредит 

ЄКТС 4. Житомирський 

медичний інститут. 

«Інноваційні технології у 

вищій медичній освіті з 

формування професійної 

майстерності через 

компетентнісну складову.  

Теорія і методика викладання 

медсестринства в психіатрії і 

наркології» Свідоцтво ЖІ № 

02011284/002277-20 від 

06.11.2020 р. 30 год. /1 кредит 

20) досвід практичної роботи за 

спеціальністю 

(спеціалізацією)/професією не 

менше п’яти років (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, 

наукової діяльності) із зазначенням 

посади та строку роботи на цій 

посаді: 38 років - досвід практичної 

роботи в закладах охорони здоров'я, 

з них: 23 роки – робота на посаді 

завідувача неврологічним 

відділенням КНП КМР «Кам'янська 

міська лікарня №7»  

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: Дійсний 

член Асоціації превентивної 

антиейджинг медицини. Член 

обласного методичного об’єднання 

викладачів клінічних дисциплін. 

2) наявність одного патенту на 

винахід або п’яти деклараційних 

патентів на винахід чи корисну 

модель, включаючи секретні, або 

наявність не менше п’яти свідоцтв 

про реєстрацію авторського права 

на твір: Захолодило И.В. 

«Контейнер для хранения 

акупунктурных игл»: 

рационализаторское предложение 

№ 538. (Днепропетровск, 1987г). 

Днепропетровск: 

Днепропетровским 

облздравотделом, 1987. Захолодило 

И.В. Игла для акупунктуры: 

рационализаторское предложение 

№ 539. (Днепропетровск, 1987г).  

Днепропетровск: 
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ення 

лікарів. 

 

ЄКТС 5. КЗ «Кам?янська 

міська лікарня №1» ДОР». 

«Обстеження неврологічних 

хворих, надання допомоги. 

Догляд за неврологічними 

хворими. Поглиблення та 

вдосконалення знань з 

психіатрії та наркології. 

Принципи догляду, 

спостереження та лікування 

психічно хворих в умовах 

психіатричного стаціонару та 

наркологічного диспансеру». 

Причини та поняття 

післятравматичного 

стресового розладу. 

Виявлення та оцінка ПТСР. 

Лікування ПТСР. Наслідки 

ПТСР», 2019 р.  6. 

Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 02118, 2-3 

квітня 2020 р. 15 год. м. Суми.  

7. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 00594, 18 год. 

23-24 квітня 2020 р. м. 

Маріуполь.   

8. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

Днепропетровским 

облздравотделом, 1987.  Захолодило 

И.В. «Набор для точеного 

массажа»: рационализаторское 

предложение № 540. 

(Днепропетровск, 1987г). 

Днепропетровск: 

Днепропетровским 

облздравотделом, 1987. Захолодило 

И.В. «Электроды для 

тетраполярной 

реоэнцефалографии»: 

рационализаторское предложение 

№ 541. (Днепропетровск, 1987г).  

Днепропетровск: 

Днепропетровским 

облздравотделом, 1987. Захолодило 

И.В. «Устройство для изготовления 

микроигл»: рационализаторское 

предложение № 719. 

(Днепропетровск, 1988г). 

Днепропетровск: 

Днепропетровским 

облздравотделом, 1988. Захолодило 

И.В. «Набор для изготовления 

полынных сигарет»: 

рационализаторское предложение 

№ 720. (Днепропетровск, 1988г). 

Днепропетровск: 

Днепропетровским 

облздравотделом, 1988. Захолодило 

И.В. «Станок для заточки игл»: 

рационализаторское предложение 

№ 721. (Днепропетровск, 1988г).  

Днепропетровск: 

Днепропетровским 

облздравотделом, 1988.; 12) 

наявність апробаційних та/або 
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конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 00992, 20 год. 

14-15 травня 2020 р. м. 

Полтава.   

9. Житомирський медичний 

інститут. ХІ Науково-

практична конференція з 

міжнародною участю «Вища 

освіта та практика в 

медсестринстві», 22-23 жовтня 

2020 р. м . Житомир. 12 год.  

10. Дніпропетровський 

обласний навчально-

методичний центр практичної 

психології і соціальної роботи. 

Рефлексивний практикум 

«Професійне благополуччя 

педагогічних працівників» 3 

год. Сертифікат від 27 жовтня 

2020 р. м. Кам’янське.  

11. Академія цифрового 

розвитку. «Цифрові 

інструменти GOOGLE для 

організації ефективного 

зворотнього зв’язку між 

учасниками освітнього 

процесу під час дистанційного 

навчання» Сертифікат № В-

0121-3573 від 08.01.2021 р. 2 

год.  

12. ВУМ-online:  «Академічна 

доброчесність в університеті». 

1 год. Сертифікат № 017081 

від 26.11.2019 р.  

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій: Захолодило І.В., 

Бельмас Є.Д., Тімофеєва В.М.  

Класифікація розладів відчуттів і 

сприйняттів / Свідоцтво № 

ZN098567 про публікацію на сайті 

vseosvita.ua, 2019. Захолодило І.В., 

Бельмас Є.Д., Тімофеєва В.М.  

Розлади свідомості / Свідоцтво № 

ZМ484178 про публікацію на сайті 

vseosvita.ua, 2019. Захолодило І.В., 

Бельмас Є.Д., Тімофеєва В.М.  

Правові аспекти психіатрії / 

Свідоцтво № ТЈ 019708 про 

публікацію на сайті vseosvita.ua, 

2019. Захолодило І.В., Бельмас Є.Д., 

Тімофеєва В.М.  Порушення 

мислення і інтелекту / Свідоцтво № 

ОQ840711 про публікацію на сайті 

vseosvita.ua, 2019. Захолодило І.В., 

Бельмас Є.Д., Тімофеєва В.М.  

Тестові завдання та ситуаційні 

задачі з теми: Загальна 

психопатологія та основні методи 

обстеження психічно хворих / 

Свідоцтво № ZN979886 про 

публікацію на сайті vseosvita.ua, 

2019. Захолодило И.В., 

Вишневський В.А.  Развитие 

клинического мышления у 

студентов медицинского колледжа. 

Актуальные научные исследования 

в современном мире// Журнал - 
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13. Центр розвитку 

медсестринства МОЗ України. 

Семінар «Медсестринство на 

первинній ланці в Україні: 

кращі практики». Сертифікат 

від 25 вересня 2020 р. м.Київ. 

14. Міністерство охорони 

здоров’я України. XI 

Міжнародний конгрес 

«Медсестри проти COVID-

19», присвяченому 

Міжнародному дню медичної 

сестри. Сертифікат від 

12.05.2020р.   

15. Міністерство охорони 

здоров’я України. онлайн «XIІ 

Міжнародний конгрес "STOP 

COVID Медсестри в справі", 

присвяченому Міжнародному 

дню медичної сестри» 

12.05.2021 р. 4 години. 

Сертифікат від 12.05.2021р. 

16. ДУ «Інститут неврології, 

психіатрії та наркології 

НАМН України» науково-

практична онлайн 

конференція. "Якість 

медичних послуг в сфері 

психічного здоров'я" 20.05-

21.05.2021 р., 10 балів 

Сертифікат від 21.05.2021 р. 

17. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна . « Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток та плідну 

педагогічну діяльність 

Переяслав, 2019. -Вып. 11 (55). ч.7. 

С. 137-140. 

4) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування: Захолодило І.В., 

Бельмас Є.Д., Тімофеєва В.М.  

Соціальна неврологія: навч. посіб. / 

за ред. Захолодило І.В. Кам’янське: 

2017. 22 с. Захолодило І.В., Бельмас 

Є.Д., Тімофеєва В.М.  

Медсестринство в психіатрії та 

наркології: збірник лекцій / за ред. 

Захолодило І.В. Кам’янське: 2019. 

64 с. Захолодило І.В., Бельмас Є.Д., 

Тімофеєва В.М.  Медсестринство в 

психіатрії та наркології: збірник 

тестових завдань та ситуаційних 

задач / за ред. Захолодило І.В. 

Кам’янське: 2019. 87 с. 
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протягом 2020/2021 

навчального року». 2021р.   

18. ТОВ «Всеосвіта» вебінар 

(дистанційно) «Законодавчі 

аспекти організації 

інклюзивного навчання у 

закладах освіти-практичний 

підхід» 28.05.2021 р., 2 

години/0,06 кредиту ЄКТС. 

Сертифікат від 28.05.2021 р. 

19. ТОВ «Всеосвіта» 

Всеукраїнська педагогічна 

рада онлайн «Успішне 

завершення освітнього 

процесу-запорука правильного 

старту нового навчального 

року» 4 години/0,1 кредиту 

ЄКТС. Сертифікат від 

10.06.2021 р.  

20. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна «Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток і плідну діяльність у 

сфері охорони здоров'я» 

2021р. 
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13 Медична та 

соціальна 

реабілітація 

 

Охорона 

праці в 

галузі 

 

Виробнича 

та 

переддипло

мна 

практика (за 

фахом), 

методичне 

керівництво 

 

Підсумкова 

атестація 

 

Зубенко 

Алла 

Павлівна 

виклад

ач 

Диплом 

спеціаліста 

видано 

закладом: 

Дніпропетро

вський 

Державний 

медичний 

інститут, Рік 

закінчення: 

1965, 

Спеціальніс

ть: санітарна 

справа, 

Кваліфікація

: санітарний 

лікар 

Науковий 

ступінь: 

кандидат 

медичних 

наук, 

Наукова 

спеціальні

сть: 

140012-

Лікувальн

а 

фізкультур

а, Тема 

дисертації: 

Динамика 

периферич

еского 

кровообра

щения у 

обожженн

ых 

больных 

под 

влиянием 

лечебной 

гимнастик

и (мовою 

оригіналу) 

Диплом 

кандидата 

наук, серія 

MД, номер 

001906, 

дата 1976-

05-26, 

виданий: 

Московськ

ий ордина 

24 роки - 

досвід 

науково-

педагогічної 

роботи на 

кафедрі 

інфекційних 

хвороб та 

епідеміології 

в 

Дніпропетров

ській 

медичній 

академії. 

 

8 років 

практичної 

роботи за 

спеціальніст

ю в закладах 

охорони 

здоров᾽я. 

Завідувач 

відділення 

реабілітації в 

Науково-

дослідному 

інституті 

експеримента

льної та 

клінічної 

ортопедії та 

травматології

. 

 

1. Харківська медична 

академія післядипломної 

освіти.  «Психолого-

педагогічні основи 

професійної діяльності 

викладачів ЗВО» (для 

директорів, заст. директорів, 

методистів, викладачів мед. 

коледжів), 2020р. Посвідчення 

про проходження підвищення 

кваліфікації до диплому № У 

952837. 78 год.  

2. Дніпровський державний 

технічний університет. 

«Поглиблення та 

систематизація знань щодо 

застосування викладачем 

сучасних технологій навчання 

при викладанні дисципліни 

«Охорона праці та охорона 

праці в галузі»; ознайомлення 

з досвідом організації та 

проведення науково-дослідної 

роботи студентів». Довідка № 

18/50/2020. 180 год.  

3. КЗОЗ КМР «Міський 

медичний центр здоров’я та 

медицини спорту». «Медична 

та соціальна реабілітація. 

Реабілітація пацієнтів із 

захворюваннями внутрішніх 

органів і систем, з 

хірургічними та 

неврологічними 

захворюваннями. Лікувальна 

фізична культура. Засоби та 

форми лікувального масажу.  

Довідка від 30.11.2020 р. 

20) досвід практичної роботи за 

спеціальністю 

(спеціалізацією)/професією не 

менше п’яти років (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, 

наукової діяльності) із зазначенням 

посади та строку роботи на цій 

посаді: 8 років практичної роботи за 

спеціальністю в закладах охорони 

здоровэя.  Завідувач відділення 

реабілітації в Науково-дослідному 

інституті експериментальної та 

клінічної ортопедії та 

травматології.;  

4) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів лекцій/практикумів/ 

методичних вказівок/рекомендацій/ 

робочих програм, інших 

друкованих навчально-методичних 

праць загальною кількістю три 

найменування: Зубенко А.П. 

Основні серозні менінгіти та 

менінгоенцефаліти, клініка, 

діагностика, лікування: методичний 

посібник для студентів інтернів, 

лікарів. Дніпропетровськ, 2000. 

Зубенко А.П., Бузажи I.O., Збірник 

тестових завдань з охорони праці.  

Кам'янське: 2020. 35с. Зубенко 

А.П., Бузажи І.О., Збірник 

ситуаційних задач з охорони праці.  

Кам'янське: 2021. 35с.;  
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Леніна 

Державни

й 

медичний 

інститут ім 

М.І. 

Пирогова 

 4. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 02138, 2-3 

квітня 2020 р. м. Суми. 15 год. 

5. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 00621, 18 год. 

23-24 квітня 2020 р.  м. 

Маріуполь.   

6. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 001029, 14-15 

травня 2020 р. 20 год. м. 

Полтава.  

7. Дніпропетровський 

обласний навчально-

методичний центр практичної 

психології і соціальної роботи. 

Рефлексивний практикум 

«Професійне благополуччя 

педагогічних працівників» 

Сертифікат від 27 жовтня 2020 

р. м. Кам’янське. 3 год. 

8. Академія цифрового 

розвитку. «Цифрові 

інструменти GOOGLE для 

12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій: Зубенко А.П., 

Бузажи І.О., Методичні 

рекомендації: Медична та соціальна 

реабілітація.  Кам'янське: 2021. 50 с. 

Бижко И.П., Зубенко А.П., 

Слесаренко С.В. Памятка методиста 

по проведению лечебной 

физкультуры больным с ожогами 

кисти. Днепропетровский ордена 

Трудового Красного Знамени 

медицинский институт. Кафедра 

общей хирургии. Днепропетровск, 

1988. 15с. Суременко М.С., Дядик 

В.П., Баранова Н.П., Галущенко 

С.А.,  Кучер В.М., Зубенко А.П. 

Диференційна діагностика 

інфекційних хвороб (в таблицях). 

Дніпропетровська медична 

академія. Кафедра інфекційних 

хвороб.  Дніпропетровськ, 1994. 97 

с. Зубенко А.П. Лечебная 

физкультура при термических 

ожогах конечностей (инструктивно-

методическое указание). 

Курганский областной врачебно-

физкультурный диспансер. 

Курганское областное научно-

медицинское общество по 

врачебному контролю  и лечебной 

физкультуре. Кафедра общей 

хирургии Днепропетровского 

ордена Трудового Красного 
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організації ефективного 

зворотнього зв?язку між 

учасниками освітнього 

процесу під час дистанційного 

навчання» Сертифікат № В-

0121-3582 від 08.01.2021 р. 2 

год.  

9.Центр розвитку 

медсестринства МОЗ України. 

Семінар «Медсестринство на 

первинній ланці в Україні: 

кращі практики». Сертифікат 

від 25 вересня 2020 р. м.Київ. 

10.Міністерство охорони 

здоров’я України. XI 

Міжнародний конгрес 

«Медсестри проти COVID-

19», присвяченому 

Міжнародному дню медичної 

сестри. Сертифікат від 

12.05.2020р.  

11. ВУМ-online: «Академічна 

доброчесність в університеті». 

Сертифікат №048244 від 

23.02.2021р. 3 год.  

12. Міністерство охорони 

здоров’я України. онлайн «XIІ 

Міжнародний конгрес "STOP 

COVID Медсестри в справі", 

присвяченому Міжнародному 

дню медичної сестри» 

12.05.2021 р. 4 години. 

Сертифікат від 12.05.2021р. 

13/ ДУ «Інститут неврології, 

психіатрії та наркології 

НАМН України» науково-

практична онлайн 

конференція. "Якість 

Знамени медицинского института. 

Курган, 1974. 35с. Зубенко А.П. 

Випадки системного кліщового 

бореліозу на 

Дніпропетровщині/Збірник. «Нове в 

діагностиці і терапії інфекційних 

хвороб». Матеріали науково-

практичної конференції. Львів, 

2000. 205с. Зубенко А.П., Бузажи 

І.О. Актуальні питання охорони 

праці  в медичній галузі. Інтеграція 

освіти, науки та бізнесу в сучасному 

середовищі: зимові диспути: тези 

доповідей І Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції, 6-

7 лютого 2020 р. – Дніпро,  2020. – 

Т.1. – С. 528-535. Член науково-

практичної асоціації сімейних 

лікарів Дніпропетровської області. 

Посвідчення №11. 

Організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділе

ння (наукової установи)/ 

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 
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медичних послуг в сфері 

психічного здоров'я" 20.05-

21.05.2021 р., 10 балів 

Сертифікат від 21.05.2021 р. 

14. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна . « Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток та плідну 

педагогічну діяльність 

протягом 2020/2021 

навчального року». 2021р.  

15. ТОВ «Всеосвіта» вебінар 

(дистанційно) «Законодавчі 

аспекти організації 

інклюзивного навчання у 

закладах освіти-практичний 

підхід» 28.05.2021 р., 2 

години/0,06 кредиту ЄКТС. 

Сертифікат від 28.05.2021 р. 

16. ТОВ «Всеосвіта» 

Всеукраїнська педагогічна 

рада онлайн «Успішне 

завершення освітнього 

процесу-запорука правильного 

старту нового навчального 

року» 4 години/0,1 кредиту 

ЄКТС. Сертифікат від 

10.06.2021 р.  

17. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна «Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток і плідну діяльність у 

сфері охорони здоров'я» 2021 

р. 

його заступника: Робота на посаді 

заступника голови відділу 

підвищення кваліфікації.; 2) 

наявність одного патенту на винахід 

або п’яти деклараційних патентів на 

винахід чи корисну модель, 

включаючи секретні, або наявність 

не менше п’яти свідоцтв про 

реєстрацію авторського права на 

твір: Тренировочная дорожка для 

восстановительной ортопедии.  

Авторское свидетельство на 

изобретение №497012. 

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: Член 

асоціації превентивної та 

антиейджинг медицини.  

Сертифікат № 02138.  Суми, 2-3 

квітня 2020р. Член асоціації 

превентивної та антиейджинг 

медицини.  Сертифікат № 00621. 

Маріуполь, 23-24 квітня 2020р. 
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14 Обстеження 

та оцінка 

стану 

здоров’я 

людини 

 

Клінічне 

медсестрин

ство у 

внутрішній 

медицині 

 

 

Підсумкова 

атестація 

 

Казакеви

ч Лариса 

Іванівна 

виклад

ач 

Диплом 

спеціаліста 

видано 

закладом: 

Дніпропетро

вский 

державний 

медичний 

інститут, Рік 

закінчення: 

1964, 

Спеціальніс

ть: 

Педіатрія, 

Кваліфікація

: Лікар-

педіатр 

Вчене 

звання: 

Старший 

науковий 

співробітн

ик, 

Спеціальні

сть: 

Внутрішні 

хвороби; 

Атестат 

старшого 

наукового 

співробітн

ика 

(старшого 

дослідника

), серія 

AC, номер 

000937, 

дата 1999-

12-10, 

виданий: 

Вища 

атестаційн

а комісія 

України, 

вчене 

звання 

Старший 

науковий 

співробітн

ик, за 

якою 

кафедрою 

(спеціальні

стю) 

присвоєно: 

32 роки - 

досвід 

науково-

педагогічної 

роботи на 

кафедрі 

пропедевтики 

внутрішніх 

хвороб та 

кафедрі 

поліклінічної 

терапії з 

курсом 

народної 

медицини в 

Дніпропетров

ській 

медичній 

академії, з 

них: 

10 років – 

доцент 

кафедри 

внутрішніх 

хвороб. 

6 років – 

провідний 

науковий 

співробітник 

кардіологічно

го відділення 

та лабораторії 

ультразвуков

их та 

функціональн

их методів 

досліджень 

1. Харківська медична 

академія післядипломної 

освіти. «Психолого-

педагогічні основи 

професійної діяльності 

викладачів ЗВО», 2020 р. 

Посвідчення про проходження 

підвищення кваліфікації до 

диплому Т № 723103. 

 2. ДЗ «Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України». «Внутрішня 

медицина». Довідка про 

підвищення кваліфікації 

(стажування), 2020р.  

3. КНП КМР «Центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги №3». «Обстеження 

та оцінка стану здоров’я 

людини. Сучасні методики 

обстеження та оцінювання 

загального стану людини, 

вдосконалення вмінь та 

навичок», Довідка від 

30.11.2020 р.  

4. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 02109, 2-3 

квітня 2020 р. 15 год. м. Суми.  

5. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

4) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування: Верник Г.Г., 

Вільгусевич В.Ф., Казакевич Л.І, 

Шостак С.І. Інтерактивні методи 

навчання клінічним дисциплінам в 

медичному коледжі. Методичний 

порадник викладачам клінічних 

дисциплін. Кам'янське: 2020р.-6 с. 

Войтенко Т.О., Казакевич Л.І., 

Пономаренко О.А., Гоциридзе О.К. 

Аерозольна терапія при 

захворюваннях органів дихання: 

навч. посіб. з дисципліни 

Обстеження та оцінка стану 

здоров’я людини. Кам’янське: 2019. 

24 с. Войтенко Т.О., Казакевич Л.І., 

Пономаренко О.А. Алгоритми 

діагностики і диференційної 

діагностики основних синдромів у 

пульмонології: навч. посіб. з 

дисципліни Обстеження та оцінка 

стану здоров’я людини. Кам’янське: 

2019 р. 18 с.;  

12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 
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Внутрішні 

хвороби 

Науковий 

ступінь: 

Кандидат 

медичних 

наук, 

Наукова 

спеціальні

сть: 

14.754-

внутрішні 

хвороби, 

Тема 

дисертації: 

Значение 

некоторых 

клинико-

инструмен

тальных 

методов 

исследова

ния в 

диагности

ке 

различных 

стадий 

коронарно

го 

атеросклер

оза (мовою 

оригіналу) 

Диплом 

кандидата 

наук, серія 

MMД, 

номер 

Науково-

дослідного 

інституту 

медико-

соціальних 

проблем 

інвалідності. 

5 років – 

досвід роботи 

на посаді 

лікаря 

функціональн

ої 

діагностики. 

 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 00663, 23-24 

квітня 2020 р. 18 год. м. 

Маріуполь.   

6. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 01093, 14-15 

травня 2020 р. 20 год м. 

Полтава.  

7. Дніпропетровський 

обласний навчально-

методичний центр практичної 

психології і соціальної роботи. 

Рефлексивний практикум 

«Професійне благополуччя 

педагогічних працівників» 

Сертифікат від 27 жовтня 2020 

р. м. Кам’янське. 3 год. 

 8. Академія цифрового 

розвитку. «Цифрові 

інструменти GOOGLE для 

організації ефективного 

зворотнього зв’язку між 

учасниками освітнього 

процесу під час дистанційного 

навчання» Сертифікат № В-

0121-3611 від 08.01.2021 р. 2 

год.  

9. Центр розвитку 

медсестринства МОЗ України. 

Семінар «Медсестринство на 

первинній ланці в Україні: 

кращі практики». Сертифікат 

від 25 вересня 2020 р. м.Київ. 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій: Вільгусевич В.Ф., 

Казакевич Л. І. Забезпечення якості 

освітнього процесу в коледжі на 

основі проведення науково-

дослідної роботи студентів-

бакалаврів. Інтеграція освіти, науки 

та бізнесу в сучасному середовищі: 

зимові диспути: тези доповідей І 

Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції, 6-7 лютого 

2020 р. – Дніпро, 2020. – Т.1. – С. 

202-205. Kazakevych Larysa, 

Boroshchuk Volodymyr, Vilhusevych 

Valentyna, Yakubovych Nataliia. " 

ВИВЧЕННЯ 

РОЗПОВСЮДЖЕНОСТІ 

ФАКТОРІВ РИЗИКУ 

АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У 

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

КАМ'ЯНСЬКОГО МЕДИЧНОГО 

КОЛЕДЖУ" II International 

Scientific and Practical Conference 

"ACHIEVEMENTS AND 

PROSPECTS OF MODERN 

SCIENTIFIC RESEARCH" BUENOS 

AIRES 11-13 January 2021 sci-

conf.com.ua Казакевич Л.І., 

Краснолицька Л.М., Брилевич О.А. 

РОЗВИТОК ТА 

ВІДПРАЦЮВАННЯ 

КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК 

ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ «ОБСТЕЖЕННЯ 

ТА ОЦІНКА СТАНУ ПАЦІЄНТА» 

В СИНХРОННОМУ ТА 

АСИНХРОННОМУ РЕЖИМІ  V 
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035640, 

дата 1973-

02-09, 

виданий: 

Рада 

Дніпропет

ровського 

ордену 

Трудового 

Червоного 

Прапору 

медичний 

інститут 

10.Міністерство охорони 

здоров’я України. XI 

Міжнародний конгрес 

«Медсестри проти COVID-

19», присвяченому 

Міжнародному дню медичної 

сестри. Сертифікат від 

12.05.2020р.  

11. ВУМ-online: «Академічна 

доброчесність в університеті». 

Сертифікат №048241 від 

23.02.2021р. 3 год.  

12. Міністерство охорони 

здоров’я України. онлайн «XIІ 

Міжнародний конгрес "STOP 

COVID Медсестри в справі", 

присвяченому Міжнародному 

дню медичної сестри» 

12.05.2021 р. 4 години. 

Сертифікат від 12.05.2021р. 

13. ДУ «Інститут неврології, 

психіатрії та наркології 

НАМН України» науково-

практична онлайн 

конференція. "Якість 

медичних послуг в сфері 

психічного здоров'я" 20.05-

21.05.2021 р., 10 балів 

Сертифікат від 21.05.2021 р. 

14. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна . « Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток та плідну 

педагогічну діяльність 

протягом 2020/2021 

навчального року».  

Міжнародна науково-практична 

конференція «PRIORITY 

DIRECTIONS OF SCIENCE AND 

TECHNOLOGY DEVELOPMENT» 

24-26 січня 2021 року Київ, Україна. 

О.А.Харченко, Л.І.Казакевич, 

А.В.Татьяненко.  К вопросу 

повышения качества медико-

социальной экспертизы при кардио-

васкулярной патологии. 

Український державний НДІ 

медико-соціальних проблем 

інвалідності. Дніпропетровськ. 

УДК:616.12-036.  Сергієни Е.В., 

Харченко О.А., Войтчак Т.Г., 

Казакевич Л.І., ТатьяненкоА.В. 

Диагностические стандарты 

хронической недостаточности 

кровообращения в практике 

медико-социальной экспертизы. 

Український державний НДІ 

медико-соціальних проблем 

інвалідності. Дніпропетровськ. УДК 

616.110.1-07-036. О.А.Харченко, 

Л.І.Казакевич, Л.І. Шантир, М.Є. 

Коноваленко. Клинико-

функциональная характеристика 

основных ивалидизирующих 

заболеваний центральной нервной 

системы в отдалённом периоде 

радиационноговвлияния вследствие 

аварии на ЧАЭС.  Український 

державний НДІ медико-соціальних 

проблем інвалідності. 

Дніпропетровськ.  Деркач А.К., 

Казакевич Л.І., Семененко В.М. 

Значення фітотерапії в 

комплексному лікуванні хворих на 
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15. Міністерство охорони 

здоров’я України Центр 

розвитку медсетринства. 

онлайн-семінар «Належні. 

Профілактика та лікування.» 2 

години. Сертифікат від 

25.05.2021 р.  

16. ТОВ «Всеосвіта» вебінар 

(дистанційно) «Законодавчі 

аспекти організації 

інклюзивного навчання у 

закладах освіти-практичний 

підхід» 28.05.2021 р., 2 

години/0,06 кредиту ЄКТС. 

Сертифікат від 28.05.2021 р. 

17. ТОВ «Всеосвіта» 

Всеукраїнська педагогічна 

рада онлайн «Успішне 

завершення освітнього 

процесу-запорука правильного 

старту нового навчального 

року» 4 години/0,1 кредиту 

ЄКТС. Сертифікат від 

10.06.2021 р.  

18. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна «Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток і плідну діяльність у 

сфері охорони здоров'я» 

2021р. 

гіпертонічну хворобу. Актуальні 

питання валеології, екології, 

традиційної та нетрадиційної 

медицини.  V Науково-практична 

міжнародна конференція 22-23 

травня 2003р. м. Дніпропетровськ. 

Харченко О.О., Шантир Л.І., 

Казакевич Л.І. Діагностичні та 

прогностичні можливості 

нейрофізіологічних методів 

досліджень в практиці медико-

соціальної експертизи. Франція та 

Україна, науково-практичний 

досвід у контексті діалогу 

національних культур. VII 

Міжнародна конференція. 

Дніпропетровськ 2001р. Харченко 

О.О., Казакевич Л.І., Шантир Л.І., 

Фандій Н.В. Характеристика 

біоелектричної активності 

головного мазку у хворих з 

інвалідизуючими наслідками 

оперативних втручань на органах 

черевної порожнини.  Франція та 

Україна, науково-практичний 

досвід у контексті діалогу 

національних культур. VII 

Міжнародна конференція. 

Дніпропетровськ 2001р. Харченко 

О.О., Казакевич Л.І., Шантир Л.І., 

Фандій Н.В. Комп'ютерна 

термографія передньої черевної 

стінки у хворих з 

постгастрорезекційним синдромом. 

Франція та Україна, науково-

практичний досвід у контексті 

діалогу національних культур. VII 

Міжнародна конференція. 
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Дніпропетровськ 2001р. Казакевич 

Л.І., Щигорцова О.В., Клименкова 

СВ., Пархомець Т.С. Товарознавча 

характеристика засобів для 

вимірювання рівня глікемії при 

вивченні медичного та 

фармацевтичного товарознавства 

медсестрами бакалаврами The 7th 

International scientific and practical 

conference «The world of science and 

innovation» (February 10-12, 2021) 

Cognum Publishing House, United 

Kingdom. 2021. 1055 р. С. 512-519. 

Казакевич Л. І., Краснолицька Л. М., 

Брилевич О. А. Розвиток та 

відпрацювання комунікативних 

навичок під час вивчення дисципліни 

«Обстеження та оцінка стану здоров'я 

людини» в синхронному та 

асинхронному режимі. V Міжнародна 

науково-практична конференція 

«PRIORITY DIRECTIONS OF 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 

DEVELOPMENT» 24-26 січня 2021 р. 

Київ, Україна 18 с.;  

20) досвід практичної роботи за 

спеціальністю 

(спеціалізацією)/професією не менше 

п’яти років (крім педагогічної, 

науково-педагогічної, наукової 

діяльності) із зазначенням посади та 

строку роботи на цій посаді: 5 років – 

досвід роботи на посаді лікаря 

функціональної діагностики.;  

14) керівництво студентом, який 

зайняв призове місце на I або ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових  
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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; 

керівництво студентом, який став 

призером або лауреатом 

Міжнародних, Всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, фестивалів 

та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у 

складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких 

конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів (для 

забезпечення провадження 

освітньої діяльності на третьому 

(освітньо-творчому) рівні); 

керівництво здобувачем, який став 

призером або лауреатом 

міжнародних мистецьких конкурсів, 

фестивалів, віднесених до 

Європейської або Всесвітньої 

(Світової) асоціації мистецьких 

конкурсів, фестивалів, робота у 

складі організаційного комітету або 

у складі журі зазначених 

мистецьких конкурсів, фестивалів); 

керівництво студентом, який брав 

участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній 

та Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубка 

світу та Європи, чемпіонаті 
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України; виконання обов’язків 

тренера, помічника тренера 

національної збірної команди 

України з видів спорту; виконання 

обов’язків головного секретаря, 

головного судді, судді міжнародних 

та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, 

суддівського корпусу: Науковий 

консультант науково-дослідного 

гуртка патологічної анатомії та 

патологічної фізіології.;  

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: Член 

асоціації превентивної та 

антиейджинг медицини. Сертифікат 

№ 02109. Суми, 2-3 квітня 2020р. 

Член асоціації превентивної та 

антиейджинг медицини. Сертифікат 

№ 00663. Маріуполь, 23-24 квітня 

2020р. 
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15 Економіка 

охорони 

здоров’я. 

Маркетинг 

медичних 

послуг. 

 

Кікоть 

Олексан

др 

Юрійови

ч 

Виклад

ач 

(сумісн

ицтво) 

Диплом 

магістра 

видано 

закладом: 

Національни

й 

університет 

"Києво-

Могилянськ

а академія", 

Рік 

закінчення: 

2004, 

Спеціальніс

ть: 

Економічна 

теорія, 

Кваліфікація

: магістра; 

Диплом 

магістра 

видано 

закладом: 

Київський 

національни

й 

економічний 

університет, 

Рік 

закінчення: 

2002, 

Спеціальніс

ть: 

Міжнародна 

економіка, 

Кваліфікація

: магістра з 

управління 

Науковий 

ступінь: 

кандидат 

економічн

их наук, 

Наукова 

спеціальні

сть: 

08.00.08 - 

гроші, 

фінанси і 

кредит, 

Тема 

дисертації: 

Механізм 

аукціонної 

торгівлі 

цінними 

паперами: 

оцінюванн

я та 

управління

. Диплом 

кандидата 

наук серія 

ДК номер 

045021 від 

12.12.2017 

р. виданий 

Державни

й вищий 

навчальни

й заклад 

"Київськи

й 

національн

ий 

економічн

10 років – 

досвід 

педагогічної 

діяльності. 

1. ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти». 

Центральний інститут після-

дипломної педагогічної 

освіти. «Методика викладання 

фінансово-маркетингових 

дисциплін» (для викладачів 

коледжів). Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації СП 

35830447/0743-16 210 год/ 7 

кредитів.  

2. Дніпровський державний 

технічний університет. 

«Вивчення сучасних підходів 

до викладання економіки та 

маркетингу, набуття 

відповідних науково-

практичних навичок та 

педагогічних компетенцій» 

Довідка № 46/640/19. 180 год. 

3. Білоцерківський інститут 

неперервної професійної 

освіти. «Методика 

викладання. Цифрові 

технології в освіті» 

(педагогічні працівники 

закладів освіти), 2020 р. 

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації ПК-

35946459/001018-20. 30 год./ 1 

кредит.  

4. Дніпропетровський 

обласний навчально-

методичний центр практичної 

психології і соціальної роботи. 

Рефлексивний практикум 

«Професійне благополуччя 

педагогічних працівників» 

12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій: Кікоть О.Ю. 

Аукціони як механізм реалізації 

цінних паперів.Розвиток фінансів в 

умовах хаотично структурованої 

економіки: тези доповідей 

VМіжнар.наук.-практ.конф. 

молодих вчених та студентів, 18 

березня 2015 р. м. Дніпропетровськ: 

Дніпропетровський університет ім. 

А. Нобеля, 2015. С.18-19 (0,1 д.а.). 

Кікоть О. Ю. Місце та роль 

аукціонів на ринку цінних 

паперів.Стратегічні напрями 

соціально-економічного розвитку 

держави в умовах глобалізації:зб. 

тез ІІ Міжнар.наук.-практ.конф., 8-9 

жовтня 2015. м. Хмельницький: 

Хмельницький університет 

управління та права, 2015. С.128-

131 (0,2 д.а.). Кікоть О. Ю. Історія 

аукціонної торгівлі цінними 

паперами / Кікоть О. Ю. // Теорія і 

практика сучасної економіки 2015: 

матеріали XVI Міжнародної 

науково-практичної конференції, 19 

листопада 2015. – м. Черкаси: 

ЧДТУ, 2015. – Т2. – С.88-90 (0,2 

д.а.). Кікоть О. Ю. Критерії 

оцінювання аукціонів цінних 

паперів / О. Ю. Кікоть // 

Дослідження та оптимізація 

економічних процесів «Оптимум – 
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міжнародни

м бізнесом 

ий 

університе

т ім 

Вадима 

Гетьмана" 

 

Сертифікат від 27 жовтня 2020 

р. м. Кам’янське. 3 год. 5. 

ВУМ-online: «Академічна 

доброчесність в університеті». 

Сертифікат № 048343 від 

24.02.2021 р.  

6. Міністерство охорони 

здоров’я України. онлайн «XIІ 

Міжнародний конгрес "STOP 

COVID Медсестри в справі", 

присвяченому Міжнародному 

дню медичної сестри» 

12.05.2021 р. 4 години. 

Сертифікат від 12.05.2021р.  

7. ДУ «Інститут неврології, 

психіатрії та наркології 

НАМН України» науково-

практична онлайн 

конференція. "Якість 

медичних послуг в сфері 

психічного здоров'я" 20.05-

21.05.2021 р., 10 балів 

Сертифікат від 21.05.2021 р. 

 8. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна . « Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток та плідну 

педагогічну діяльність 

протягом 2020/2021 

навчального року».  

9. ТОВ «Всеосвіта» вебінар 

(дистанційно) «Законодавчі 

аспекти організації 

інклюзивного навчання у 

закладах освіти-практичний 

підхід» 28.05.2021 р., 2 

години/0,06 кредиту ЄКТС. 

2015»: труди ХІ-ої Міжнародної 

науково-практичної конференції, 7-

9 грудня 2015. – м. Харків: НТУ 

«ХПІ», 2015. – C.164-167 (0,2 д.а.). 

Кікоть О. Ю. Кількісні показники 

конкуренції на аукціонах ОВДП 

Міністерства фінансів України / 

Кікоть О. Ю. // Розвиток фінансів, 

обліку та контролю в умовах 

хаотично структурованої 

економіки: тези доповідей VІ 

Міжнародної науково-практичної 

конференції молодих вчених і 

студентів, 21 березня 2016. – м. 

Дніпропетровськ, ДУАН, 2016. – 

C.41 (0,1 д.а.). Кікоть О. Ю. 

Показники ефективності аукціонів 

ОВДП Міністерства фінансів 

України за доходом / Кікоть О. Ю. // 

Інституційний розвиток соціально-

економічних систем: національна 

економіка в глобальному 

середовищі: тези VІІI Міжнародної 

науково-практичної конференції, 

27-28 квітня 2016. – м. Полтава, 

ПУЕіТ, 2016. – C.141-143 (0,1 д.а.). 

Кікоть О. Ю. Структурне 

моделювання мікроекономічних 

систем / О.Ю. Кікоть // Економіко-

математичне моделювання: тези 

доповідей Першої національної 

науково-методичної конференції, 30 

вересня – 1 жовтня 2016. – м. Київ, 

ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», 

2016. – С.168-170 (0,2 д.а.). Кікоть 

О. Ю. Методи оцінки 

функціонування аукціонів цінних 

паперів / М. І. Диба О. Ю. Кікоть // 
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Сертифікат від 28.05.2021 р. 

10. ТОВ «Всеосвіта» 

Всеукраїнська педагогічна 

рада онлайн «Успішне 

завершення освітнього 

процесу-запорука правильного 

старту нового навчального 

року» 4 години/0,1 кредиту 

ЄКТС. Сертифікат від 

10.06.2021 р.  

11. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна «Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток і плідну діяльність у 

сфері охорони здоров'я» 2021 

р 

Сучасні управлінські процеси в 

національній економіці: тези 

доповідей Науково-практичної 

інтернетконференції, 21 жовтня 

2016. – м. Харків, ХНУ імені В.Н. 

Каразіна, 2016. – С.16-20 (0,2 д.а.).  

Кікоть О.Ю. Сутність та процесс 

управління механізмом аукціонної 

торгівлі цінними паперами / О.Ю. 

Кікоть // Фінансово-кредитна 

діяльність: проблеми теорії та 

практики: матеріали ІV 

Міжнародної науково-практичної 

конференції, 17 березня 2017. – м. 

Харків, ХННІ ДВНЗ "Університет 

банківської справи", 2017. – (0,2 

д.а.). Кікоть О.Ю. Інструменти 

управління механізмом аукціонної 

торгівлі цінними паперами / О.Ю. 

Кікоть // Економіка і менеджмент 

2017: Перспективи інтеграції та 

інноваційного розвитку: збірник 

наукових праці Міжнародної 

науково-практичної конференції, 

23-24 березня 2017. – м. Дніпро, 

ДНУімені Олеся Гончара, 2017. – 

Том 11. – С.49-54 (0,2 д.а.).;  

1) наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних наукових 

виданнях, що включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема 

Scopus, Web of Science Core 

Collection: Кікоть О.Ю. Сутність і 

види аукціонів. Фінанси, облік і 

аудит (UlrichsWEB). 2015. №1(25). 

C.50-63 (0,7 д.а.). Кікоть О. Ю. 

Аукціони на ринку цінних паперів. 
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Фінанси, облік і аудит 

(UlrichsWEB). – 2015. – № 2(26). – 

C.64-80 (0,8 д.а.). Кікоть О. Ю. 

Класифікація аукціонів цінних. 

Український журнал «Економіст» 

(RePec). 2015. №12. C.30-35 (1 д.а.). 

Кікоть О. Ю. 

Оцінюванняефективностіаукціонів 

ОВДП 

МіністерствафінансівУкраїни за 

доходом. Бізнес Інформ 

(UlrichswebGlobalSerialsDirectory 

(США), ResearchPapersinEconomics 

(США), РІНЦ (Росія), 

IndexCopernicus (Польща), 

DirectoryofOpenAccessJournals, 

CiteFactor (США), getCITED 

(США), ResearchBible (Японія), 

Національна бібліотека ім. В.І. 

Вернадського (Україна)). 2016. №9. 

С.169-177 (0,9 д.а.). Кікоть О. Ю. 

Управління механізмом аукціонної 

торгівлі цінними паперами. Бізнес 

Інформ 

(UlrichswebGlobalSerialsDirectory 

(США), ResearchPapersinEconomics 

(США), РІНЦ (Росія), 

IndexCopernicus (Польща), 

DirectoryofOpenAccessJournals, 

CiteFactor (США), getCITED 

(США), ResearchBible (Японія), 

Національна бібліотека ім. В.І. 

Вернадського (Україна)). 2017. 

№2.C. 253-263 (1,4 д.а.). Диба 

М.І.,Кікоть О.Ю. Методологічні 

аспекти економетричного 

моделювання аукціонів цінних 

паперів. Фінанси, облік і аудит 
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(UlrichsWEB). 2018. №1(31). C.45-

67.; Кікоть О. Ю. Концептуальні 

засади моделювання 

аукціонів.Економіка та 

підприємництво. 2015. №33. С.310-

323 (0,6 д.а.). Кікоть О. Ю. 

Оцінювання рівня конкуренції на 

аукціонах ОВДП Міністерства 

фінансів України. Ринок цінних 

паперів України. 2016. №1-2. C.117-

132 (1 д.а.). Диба О. М. Кікоть 

О.Ю.Оцінка функціонування 

аукціонів цінних паперів.Фінанси 

України. 2016. №3. C.34-54 (1 д.а. 

особисто автором 0,5 д.а., 

розроблено процедуру та критерії 

оцінювання аукціонів цінних 

паперів). Кікоть О.Ю. Структурне 

моделювання мікроекономічних 

систем (на прикладі аукціону 

першої ціни).Моделювання та 

інформаційні системи в економіці: 

зб. наук. праць. К.: КНЕУ, 2016. 

Вип. 92. С. 65–87 (1,2 д.а.). Диба О. 

М., Кікоть О.Ю.Методичні аспекти 

експериментального оцінювання 

аукціонів цінних паперів. Наукові 

праці НДФІ. 2017. №1 (78). С.97-

106. (0.7 д.а.). Особисто автором 

розроблено середовище оцінювання 

аукціонів цінних паперів та 

визначено особливості проведення 

експериментального оцінювання 

(0.3 д.а.).;  

4) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 
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навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів лекцій/практикумів/ 

методичних вказівок/рекомендацій/ 

робочих програм, інших 

друкованих навчально-методичних 

праць загальною кількістю три 

найменування: Кікоть О.Ю., 

Циганок Л.Д. Методичні 

рекомендації до виконання курсової 

роботи з дисципліни «Фінансова 

діяльність суб’єктів 

господарювання» для студентів 

напряму підготовки 07 управління 

та адміністрування 072 фінанси, 

банківська справа, страхування. 

2019.;  

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: Участь в 

обласному методичному об’єднанні 

викладачів економічних дисциплін. 
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16 Медичне та 

фармацевти

чне 

товарознавс

тво 

 

Клименк

ова 

Світлана 

Валеріїв

на 

виклад

ач 

Диплом 

спеціаліста 

видано 

закладом: 

Запорізький 

медичний 

університет, 

Рік 

закінчення: 

1994, 

Спеціальніс

ть: 

Фармація, 

Кваліфікація

: провізор 

 18 років – 

практичної 

роботи за 

спеціальніст

ю. 

В. о. 

директора 

«Кам᾽янської 

центральної 

аптеки» 

 

9 років – 

досвід 

педагогічної 

роботи. 

1. Запорізький державний 

медичний університет, ФПО. 

«Вивчення досвіду викладачів 

кафедри фармакології та 

медичної рецептури з 

використанням сучасних 

інформаційних технологій у 

навчальному процесі» 

Посвідчення № 731/60 від 

20.06.2018 р.  

2. Харківська медична 

академія післядипломної 

освіти.  «Психолого-

педагогічні основи 

професійної діяльності 

викладачів ЗВО» (для 

директорів, заст. директорів, 

методистів, викладачів мед. 

коледжів), 2020р. Посвідчення 

про проходження підвищення 

кваліфікації до диплому № КЛ 

004851. 78 год.  

3. Дніпровський державний 

технічний університет. 

«Підвищення педагогічної 

майстерності та професійного 

рівня, набуття педагогічних 

компетенцій викладача 

дисципліни: «Менеджмент та 

лідерство в професійній 

діяльності». Довідка № 

30/45/2020. 90 год.  

4. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

20) досвід практичної роботи за 

спеціальністю 

(спеціалізацією)/професією не 

менше п’яти років (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, 

наукової діяльності) із зазначенням 

посади та строку роботи на цій 

посаді: 18 років – практичної 

роботи за спеціальністю. В. о. 

директора «Кам'янської центральної 

аптеки»  

4) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування: Клименкова С.В., 

Могіна Н.В., Щигорцова О.В. 

Клінічна фармакологія з 

токсикологією: збірник тестових 

завдань для комп’ютерного 

контролю. Кам’янське, 2019 р. 10 с 

Могіна Н.В., Клименкова С.В., 

Кузнецова В.В., Щигорцова О.В. 

Медична рецептура: навчальний 

посібник / за ред. Н.В. Могіна. 

Кам’янське, 2019р. 50 с. Шостак 

С.І., Клименкова С.В., Щигорцова 

О.В. Антибактеріальна терапія в 

педіатрії: навчальний посібник. 

Кам’янське, 2019р. 20 с.;  
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Сертифікат № 01878, 2-3 

квітня 2020 р. 15 год. м. Суми. 

5. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 00733 23-24 

квітня 2020 р. 18 год. м. 

Маріуполь.  

 6. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 01206, 20 год. 

14-15 травня 2020 р. м. 

Полтава.  

7. Національний медичний 

університет ім. О.О. 

Богомольця. Онлайн-семінар: 

«Професійний розвиток 

провізора/фармацевта під час 

пандемії», 30 квітня 2020р. 

Сертифікат № 376. 5 балів.   

8. Дніпропетровський 

обласний навчально-

методичний центр практичної 

психології і соціальної роботи. 

Рефлексивний практикум 

«Професійне благополуччя 

педагогічних працівників» 

Сертифікат від 27 жовтня 2020 

р. м. Кам’янське. 3 год.  

9. Академія цифрового 

розвитку. «Цифрові 

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: Участь у 

засіданнях обласного методичного 

об'єднання викладачів природничо-

наукових дисциплін; - участь у 

регіональних та Всеукраїнських 

науково-практичних конференцій, 

семінарів та тренінг-програм для 

провізорів та лікарів (сертифікати з 

2014-2020 рр.); - участь у роботі 

волонтерського загону за 

професійним спрямуванням: міські 

акції «СТОП, гіпертонія!», 

«Туберкульоз виліковний», 

пілотний проєкт «Репродуктивне 

здоров'я молоді».;  

12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій: Щигорцова О.В., 

Клименкова С.В., Могіна Н.В. 

Збірник тестових завдань для 

комп’ютерного контролю з 

дисципліни «Медичне та 

фармацевтичне товарознавство», 

2021 р. 43 с. Клименкова С.В. 

Інтернет-технології у навчальному 

процесі з дисципліни фармакологія 

та медична рецептура. Ресурсно-

орієнтоване навчання у вищій 

школі: проблеми, досвід, 

перспективи: матер. Всеукр. наук.-

практ. Інтернет-конференції 

(Полтава, 2016 р.) Полтава: АКУП 
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інструменти GOOGLE для 

організації ефективного 

зворотнього зв’язку між 

учасниками освітнього 

процесу під час дистанційного 

навчання» Сертифікат № В-

0121-1689 від 08.01.2021 р. 2 

год. 

10. ГО Всеукраїнська 

асоціація дитячої імунології». 

Семінар «Впровадження 

вакцин проти COVID 19 - 

оновлення даних». Сертифікат 

№1666 від 20.01.2021р. 2 год. 

11. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

Сертифікат № 00917. 3-4 

грудня 2020 р. 16 год. м. 

Кривий Ріг.  

12. Міжнародна он-лайн 

конференція для лікарів з 

міжнародною участю 

«Інфекційний контроль. Від 

вакцинації до лікування» 

Сертифікат № 00750 від 

27.11.2020 р. 10 балів  

13. Національна медична 

академія післядипломної 

освіти ім.  П.Л. Шупика. 

«Підготовка до сезону грипу 

та ГРВІ в рамках циклу 

Практична педіатрія під час 

пандемії» Сертифікат № 141 

від 10.11.2020 р. 10 балів.  

14. Національний медичний 

університет ім. О.О. 

ПДАА,2016. С. 365  Клименкова 

С.В. Ігрові технології у 

навчальному процесі з дисципліни 

Фармакологія та медична 

рецептура. Ресурсно-орієнтоване 

навчання в «3D»: доступність, 

діалог, динаміка: матер. Всеукр. 

наук.-практ. Інтернет-конференції: 

(Полтава, 2017 р.) Полтава: АКУП 

ПДАА, 2017. С. 310  Гляненко К.А., 

Клименкова С.В., Зюкіна А.П. 

Розвиток комунікативних 

компетентностей у процесі 

вивчення гуманітарних та 

природничих дисциплін. 

Перспективи розвитку сучасної 

науки та освіти (частина І): матер. 

Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 

13-14 листопада 2019 р.). Львів: 

Львівський науковий форум, 2019. 

С. 21  Шостак С.І., Клименкова С.В. 

Міждисциплінарні технології у 

підготовці медичних сестер-

бакалаврів. Перспективи розвитку 

сучасної науки та освіти (частина 

ІІ): матер. Міжнар. наук.-практ. 

конф. (Львів, 13-14 листопада 2019 

р.). Львів: Львівський науковий 

форум, 2019. С. 56  Зюкіна А.П., 

Клименкова С.В., Попова В.А., 

Соснова В.А. Потреби у 

педагогічному дизайні сучасного 

викладача. Перспективи розвитку 

сучасної науки та освіти (частина І): 

матер. Міжнар. наук.-практ. конф. 

(Львів, 13-14 листопада 2019 р.). 

Львів: Львівський науковий форум, 

2019. С. 30  Щигорцова О.В., 
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Богомольця. «Від зачаття до 

успішних пологів: крок за 

кроком. Від доказової 

медицини до клінічної 

практики» Сетрифікат № 222 

від 19.10.2020р.  

15. Національний медичний 

університет ім. О.О. 

Богомольця. «Жіноче здоров`я 

від А до Я в рамках циклу 

Професійний розвиток 

лікарів-акушерів-гінекологів» 

Сертифікат № 84 від 

09.10.2020 р.  

16. Національна медична 

академія післядипломної 

освіти ім.  П.Л. Шупика 

«Академія сімейного лікаря» 

Сертифікат № 181 від 

08.10.2020 р. 10 балів.  

17. Національна медична 

академія післядипломної 

освіти ім.  П.Л. Шупика 

«Професійний розвиток 

провізора/фармацевта під час 

пандемії. Сертифікат №148 від 

23.09.202р.   

18. Міністерство охорони 

здоров’я України. XI 

Міжнародний конгрес 

«Медсестри проти COVID-

19», присвяченому 

Міжнародному дню медичної 

сестри. Сертифікат від 

12.05.2020р.  

19. ВУМ-online: «Академічна 

доброчесність в університеті». 

Клименкова СВ., Пономаренко 

Н.М., Брилевич О.О. Товарознавчий 

аналіз засобів для вимірювання 

рівня сатурації киснем капілярної 

крові (оксигенації) при вивченні 

дисципліни «Медичне та 

фармацевтичне товарознавство» у 

підготовці медсестер-бакалаврів. 

The 6th International scientific and 

practical conference «Actual trends of 

modern scientific research» (January 

17-19, 2021) MDPC Publishing, 

Munich, Germany, 2021. С. 87-92 

Щигорцова О.В., Клименкова С.В. 

Впровадження інтерактивного 

методу навчання – ділової гри – на 

практичних заняттях медичного та 

фармацевтичного товарознавства, 

які проводяться з бакалаврами 

медсестринства в аптечному 

закладі. The 5th International 

scientific and practical conference 

«Actual trends of modern scientific 

research» (January 24-26, 2021) SPC 

«Sciconf.com.ua», Kyiv, Ukraine. 

2021. 1798 р.  С. 283-288. 

Вільгусевич В.Ф., Щигорцова О.В., 

Клименкова СВ., Бобрик В.П. 

Товарознавчий аналіз засобів для 

вимірювання артеріального тиску 

при вивченні медсестрами 

бакалаврами дисципліни «Медичне 

та фармацевтичне товарознавство». 

The 5th International scientific and 

practical conference «World science: 

problems, prospects and innovations» 

(January 27-29, 2021) Perfect 

Publishing, Toronto, Canada, 2021. 
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Сертифікат № 016271 від 

26.11.2019 р. 1 год.  

20. ВУМ-online: «Академічна 

доброчесність в університеті». 

Сертифікат № 048342 від 

24.02.2021 р. 3 год.  

21. Міністерство охорони 

здоров’я України. онлайн «XIІ 

Міжнародний конгрес "STOP 

COVID Медсестри в справі", 

присвяченому Міжнародному 

дню медичної сестри» 

12.05.2021 р. 4 години. 

Сертифікат від 12.05.2021р. 

22. ДУ «Інститут неврології, 

психіатрії та наркології 

НАМН України» науково-

практична онлайн 

конференція. "Якість 

медичних послуг в сфері 

психічного здоров'я" 20.05-

21.05.2021 р., 10 балів 

Сертифікат від 21.05.2021 р. 

23. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна . « Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток та плідну 

педагогічну діяльність 

протягом 2020/2021 

навчального року».  

24. ТОВ «Всеосвіта» вебінар 

(дистанційно) «Законодавчі 

аспекти організації 

інклюзивного навчання у 

закладах освіти-практичний 

підхід» 28.05.2021 р., 2 

години/0,06 кредиту ЄКТС. 

1300 р. С. 395-402. Нерсесян В.М., 

Щигорцова О.В., Клименкова СВ., 

Ткаченко Т.С. Використання 

товарознавчого аналізу інгаляторів 

та небулайзерів в 

оторинолярингології при вивченні 

медичного та фармацевтичного 

товарознавства бакалаврами 

медсестринства. The 5th 

International scientific and practical 

conference «Science and education: 

problems, prospects and innovations» 

(February 4-6, 2021) Publishing 

Group, Kyoto, Japan. 2021 р. 1073 р.  

С. 750-756. Казакевич Л.І., 

Щигорцова О.В., Клименкова СВ., 

Пархомець Т.С. Товарознавча 

характеристика засобів для 

вимірювання рівня глікемії при 

вивченні медичного та 

фармацевтичного товарознавства 

медсестрами бакалаврами The 7th 

International scientific and practical 

conference «The world of science and 

innovation» (February 10-12, 2021) 

Cognum Publishing House, United 

Kingdom. 2021. 1055 р. С. 512-519. 
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Сертифікат від 28.05.2021 р. 

25. ТОВ «Всеосвіта» 

Всеукраїнська педагогічна 

рада онлайн «Успішне 

завершення освітнього 

процесу-запорука правильного 

старту нового навчального 

року» 4 години/0,1 кредиту 

ЄКТС. Сертифікат від 

10.06.2021 р.  

26. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна «Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток і плідну діяльність у 

сфері охорони здоров'я» 2021 

р. 
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17 Історія та 

культура 

України 

 

Філософія 

Конох 

Микола 

Семенов

ич 

виклад

ач 

Диплом 

спеціаліста 

видано 

закладом: 

Київський 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 

Рік 

закінчення: 

1997, 

Спеціальніс

ть: 

Правознавст

во, 

Кваліфікація

: Юрист; 

Диплом 

спеціаліста 

видано 

закладом: 

Дніпропетро

вський 

ордена 

Трудового 

Червоного 

Прапора 

державний 

університет 

імені 300-

річчя 

возз'єднання 

України з 

Росією, Рік 

закінчення: 

1973, 

Спеціальніс

ть: Історія, 

Вчене 

звання: 

професор, 

Спеціальні

сть: 

Філософії 

та 

соціально-

політични

х наук; 

Атестат 

професора, 

серія ПP, 

номер 

003012, 

дата 2004-

10-21, 

виданий: 

Атестацій

на комісія 

Міністерст

во освіти і 

науки 

України, 

вчене 

звання 

професор, 

за якою 

кафедрою 

(спеціальні

стю) 

присвоєно: 

Філософії 

та 

соціально-

політични

х наук; 

35 років- 

досвід 

науково-

педагогічної 

роботи. 

 

1. Дніпровський державний 

технічний університет. 

«Набуття нових фахових 

компетентностей викладача 

дисциплін: «Історія та 

культура України», 

«Філософія». Поглиблення 

знань із застосування 

сучасних технологій 

навчання». Довідка № 

10/50/2020. 180 год. 

2. Дніпропетровський 

обласний навчально-

методичний центр практичної 

психології і соціальної роботи. 

Рефлексивний практикум 

«Професійне благополуччя 

педагогічних працівників» 

Сертифікат від 27 жовтня 2020 

р. 

м. Кам᾽янське. 3 год. 

3. Академія цифрового 

розвитку. 

«Цифрові інструменти 

GOOGLE для організації 

ефективного зворотнього 

зв׳язку між учасниками 

освітнього процесу під час 

дистанційного навчання» 

Сертифікат № В-0121-3687                                

від 08.01.2021 р. 2 год. 

4. ВУМ-online:  

«Академічна доброчесність в 

університеті». 1 год. 

Сертифікат № 017088 від 

26.11.2019 р. 

5. Міністерство охорони 

здоров’я України. XI 

12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій: Конох М. С. 

Філософія освіти як предмет 

соціально - філософського аналізу 

/Філософська думка. К., 2001.  № 4. 

С. 127–146. Конох М. С. Соціально-

філософський, праксеологічний і 

правовий зміст поняття «план» / 

Перспективи. Одеса, 2001. № 4. С. 

66–72. Конох М. С. Культура і 

особистість у соціальній, 

психологічній і філософській 

антропології / Грані. 

Дніпропетровськ, 2002. № 1. С. 

100–104. Конох М. С. Філософсько-

соціологічний розгляд проблем 

сучасної молоді /Мультиверсум. 

Філософський альманах. – К.: 

Український Центр духовної 

культури, 2002. – № 29. – С. 3–13.  

Конох М. С. Вища школа і правова 

наука: проблеми і перспективи / 

Науковий вісник Чернівецького 

університету:зб.наук. праць. 

Філософія, 2003. Випуск 148–149. 

С. 104–110.  Конох М. С. Поняття 

«соціум»і його філософське 

осмислення / Вісник Харківського 

національного університету, 2003. 

579-. 2003. С.105–113. Конох М.С. 

Проблеми тлумачення права у мові 

соціальної філософії. Актуал. філос. 

такультурол. проблеми сучасності: 
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Кваліфікація

: Історик. 

Викладач 

історії та 

суспільствоз

навства 

Науковий 

ступінь: 

Доктор 

філософсь

ких наук, 

Наукова 

спеціальні

сть: 

09.00.03-

соціальна 

філософія 

та 

філософія 

історії, 

Тема 

дисертації: 

Проблеми 

освіти в 

контексті 

соціально-

філософсь

кого 

аналізу; 

Диплом 

доктора 

наук, серія 

ДД, номер 

003233, 

дата 2003-

12-10, 

виданий: 

Київський 

національн

ий 

університе

т ім. 

Т.Шевченк

а 

Міжнародний конгрес 

«Медсестри проти COVID-

19», присвяченому 

Міжнародному дню медичної 

сестри. Сертифікат від 

12.05.2020р. 

6. Міністерство охорони 

здоров’я України. онлайн «XIІ 

Міжнародний конгрес "STOP 

COVID Медсестри в справі", 

присвяченому Міжнародному 

дню медичної сестри» 

12.05.2021 р. 4 години. 

Сертифікат від 12.05.2021р. 

7. ДУ «Інститут неврології, 

психіатрії та наркології 

НАМН України» науково-

практична онлайн 

конференція. "Якість 

медичних послуг в сфері 

психічного здоров'я" 20.05-

21.05.2021 р., 10 балів  

Сертифікат від 21.05.2021 р. 

8. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна . « Подяка  за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток та плідну 

педагогічну діяльність 

протягом 2020/2021 

навчального року». 

9. ТОВ «Всеосвіта» вебінар 

(дистанційно) «Законодавчі 

аспекти організації 

інклюзивного навчання у 

закладах освіти-практичний 

підхід» 28.05.2021 р.,  2 

зб. наук. Праць. Київ, 2003. Конох 

М. Правова свідомість і правова 

культура студентської молоді у 

дзеркалі громадської науки 

(правова просвіта громадян). Право 

України: юридичний журнал. 2006. 

№ 3. С. 82-86. Дмитриков В.П., 

Конох М.С., Найверт Л.І. 

Особливості хроматографічної 

ідентифікації полі циклічних 

вуглеводнів у повітряному 

середовищі. Екологічна безпека та 

збалансоване ресурсокористування. 

2013. № 3. С. 149-153. Борінштейн 

Є.Р., Конох М.С. Сутність та ґенеза 

наукового знання: філософська 

проблематика//Перспективи. 

Соціально-політичний ж-л, вип. 

№4, 2019. С.18-23. Конох М. С. 

Схоластика – універсальна форма 

раціонального філософствування. 

Інтеграція освіти, науки та бізнесу в 

сучасному середовищі: зимові 

диспути: тези доповідей І 

Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції, 6-7 лютого 

2020 р. – Дніпро, 2020. – Т.2. – С. 

145-149.;  

3) наявність виданого підручника 

чи навчального посібника 

(включаючи електронні) або 

монографії (загальним обсягом не 

менше 5 авторських аркушів), в 

тому числі видані у співавторстві 

(обсягом не менше 1,5 авторського 

аркуша на кожного співавтора): 

Конох М.С. Формування нової 

філософії освіти в Україні. 
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Вчене 

звання: 

доцент, 

Спеціальні

сть: 

Философи

и и 

научного 

коммуниз

ма; 

Атестат 

доцента, 

серія ДЦ, 

номер 

011803, 

дата 1989-

06-15, 

виданий: 

Державни

й комітет 

СРСР з 

народної 

освіти, 

вчене 

звання 

доцент, за 

якою 

кафедрою 

(спеціальні

стю) 

присвоєно: 

Философи

и и 

научного 

коммуниз

ма 

 

години/0,06 кредиту ЄКТС. 

Сертифікат від 28.05.2021 р. 

10. ТОВ «Всеосвіта» 

Всеукраїнська педагогічна 

рада онлайн  «Успішне 

завершення освітнього 

процесу-запорука правильного 

старту нового навчального 

року» 4 години/0,1 кредиту 

ЄКТС. Сертифікат від 

10.06.2021 р. 

11. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна  «Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток і плідну діяльність у 

сфері охорони здоров'я» 2021 

р. 

Соціально-філософський аналіз: 

монографія. Київ, 2001. 223 с. 

Богомаз К.Ю., Конох М.С., 

Волохіна О.О. Постмодерністські 

пошуки соціології: монографія. 

Дніпродзержинськ, 2009. 181 с.  

Богомаз К.Ю., Конох М.С., Кравцов 

Ю.С. Соціологія особистісної 

ідентичності в просторі права: 

монографія. Дніпродзержинськ, 

2009. 184 с.;  

4) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування: Конох М.С., 

Хрідочкін А.В. Правознавство: 

навч. посіб. для студ. інж.-техн. 

спец. З урахуванням модульної 

системи. Дніпродзержинський 

держ. технічний ун-т. 

Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2008. 

159 с. Конох М.С., Бабічева Т.А. 

Філософія екзистенціалізму: навч. 

посіб. Дніпродзержинський держ. 

техн. ун-т. Дніпродзержинськ, 2009. 

126 с. Конох М.С., Воронова З.Ю., 

Гольтер І.М., Бабічева Т.А. 

Філософія екзистенціалізму в 

художніх творах авторів Європи та 
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Науковий 

ступінь: 

кандидат 

історичних 

наук, 

Наукова 

спеціальні

сть: 

07.00.01- 

історія 

України, 

Тема 

дисертації: 

Деятельно

сть 

компартий 

Украины 

по 

внедрению 

научной 

организац

ии труда 

на 

промышле

нных 

предприят

иях в годы 

IX 

пятилетки 

Диплом 

кандидата 

наук, серія 

ИT, номер 

008540, 

дата 1984-

09-26, 

виданий: 

Київський

Америки: навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. 

Дніпродзержинський держ. техн. 

ун-т. Дніпродзержинськ, 2010. 187 

с.;  

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: Член 

науково-методичної ради музею 

історії міста Дніпродзержинськ. 

Член Міжнародної академії наук та 

мистецтв (США). Член 

спеціалізованої вченої ради 

Південноукраїнського 

національного педагогічного 

університету імені К.Д. 

Ушинського. Член комісії з питань, 

пов’язаних з найменуванням та 

перейменуванням назв вулиць, 

провулків, проспектів, площ, 

скверів та споруд, розташованих на 

території міста Дніпродзержинськ. 
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державний 

університе

т ім Т. 

Шевченка 



98 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

18 Медсестрин

ство в 

онкології 

 

Виробнича 

та 

переддипло

мна 

практика (за 

фахом), 

методичне 

керівництво 

 

Курдаче

нко Олег 

Леонідов

ич 

Виклад

ач 

(сумісн

ицтво) 

Диплом 

спеціаліста 

видано 

закладом: 

Дніпропетро

вська 

державна 

медична 

академія, 

Рік 

закінчення: 

1998, 

Спеціальніс

ть: 

лікувальна 

справа, 

Кваліфікація

: лікар 

Науковий 

ступінь: 

Кандидат 

медичних 

наук, 

Наукова 

спеціальні

сть: 

14.01.03 - 

хірургія, 

Тема 

дисертації: 

Оптимізац

ія 

хірургічно

го 

лікування 

та 

корекція 

синдрому 

ендогенної 

інтоксикац

ії у хворих 

з гнійно-

некротичн

ими 

ускладнен

нями 

діабетично

ї стопи. 

Диплом 

кандидата 

наук серія 

ДК номер 

056950 

дата 

видачі 

10.02.2010 

24 роки – 

досвід 

практичної 

роботи на 

посаді лікаря 

хірурга-

онколога та 

посаді 

завідувача 

онкологічним 

відділенням 

КНП КМР 

«Кам᾽янська 

міська 

лікарня №9» 

 

1. Харківська медична 

академія післядипломної 

освіти. Паліативна допомога 

онкологічним хворим, 2017 р. 

Посвідчення про проходження 

підвищення кваліфікації до 

диплому ЛД ВЕ № 006300.  

2. Харківська медична 

академія післядипломної 

освіти.  Психолого-педагогічні 

основи професійної діяльності 

викладачів ЗВО (з елементами 

дистанційного навчання), 

2020р. Посвідчення про 

проходження підвищення 

кваліфікації до диплому ЛД 

ВЕ № 0063600.  

3. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 02131, 2-3 

квітня 2020 р. 15 год. м. Суми.  

4. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 00938, 23-24 

квітня 2020 р. 18 год. м. 

Маріуполь.   

5. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

20) досвід практичної роботи за 

спеціальністю 

(спеціалізацією)/професією не 

менше п’яти років (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, 

наукової діяльності) із зазначенням 

посади та строку роботи на цій 

посаді: 24 роки – досвід практичної 

роботи на посаді лікаря хірурга-

онколога та посаді завідувача 

онкологічним відділенням КНП 

КМР «Кам’янська міська лікарня 

№9»;  

Організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділе

ння (наукової установи)/ 

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: Завідувач 

відділенням онкології КНП КМР 

"Міська лікарня № 9"; 

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: Член 

національної асоціації онкологів 



99 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

р. 

Виданий: 

Запорізька 

медична 

академія 

післядипл

омної 

освіти. 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 01497, 14-15 

травня 2020 р. 20 год м. 

Полтава.  

6. Дніпропетровський 

обласний навчально-

методичний центр практичної 

психології і соціальної роботи. 

Рефлексивний практикум 

«Професійне благополуччя 

педагогічних працівників» 

Сертифікат від 27 жовтня 2020 

р. м. Кам’янське. 3 год.  

7. Академія цифрового 

розвитку. «Цифрові 

інструменти GOOGLE для 

організації ефективного 

зворотнього зв’язку між 

учасниками освітнього 

процесу під час дистанційного 

навчання» Сертифікат № В-

0121-4840 від 08.01.2021 р. 2 

год. 

 8. Міністерство охорони 

здоров’я України. XI 

Міжнародний конгрес 

«Медсестри проти COVID-

19», присвяченому 

Міжнародному дню медичної 

сестри. Сертифікат від 

12.05.2020р.  

9. ВУМ-online: «Академічна 

доброчесність в університеті». 

Сертифікат №048239 від 

23.02.2021р. 3 год.  

10. Міністерство охорони 

здоров’я України. онлайн «XIІ 

України.  Член національної 

асоціації хірургів України.;  

12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій: Шаповал С.Д., 

Мартинюк В.Б., Курдаченко О.Л. 

Антибиотики в комплексной 

терапии у больных с синдромом 

диабетической стопы: вопросы 

выбора. Актуальні проблеми 

сучасної медицини:Вісник 

Української медичної 

стоматологічної академії, 

2007.Запоріжжя. – Т.1-Вип.1-2.- 

С.258-261 Шаповал С.Д., Якунич 

А.М., Максимова О.О., Курдаченко 

О.Л. Лікування ускладнених форм 

синдрому діабетичної стопа в 

умовах спеціалізованого гнійно-

септичного центру. Актуальні 

проблеми сучасної 

медицини:Вісник Української 

медичної стоматологічної академії, 

2007.Запоріжжя. – Т.6-Вип.1-2.- 

С.210-212. Курдаченко О.Л. 

Оптимізація хірургічного лікування 

та корекція синдрому ендогенної 

інтоксикації у хворих з гнійно-

некротичними ускладненнями 

діабетичної стопи. Запорізька 

медична академія післядипломної 

освіти. - Запоріжжя, 2009. - 22 с. 
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Міжнародний конгрес "STOP 

COVID Медсестри в справі", 

присвяченому Міжнародному 

дню медичної сестри» 

12.05.2021 р. 4 години. 

Сертифікат від 12.05.2021р. 

11. ДУ «Інститут неврології, 

психіатрії та наркології 

НАМН України» науково-

практична онлайн 

конференція. "Якість 

медичних послуг в сфері 

психічного здоров'я" 20.05-

21.05.2021 р., 10 балів 

Сертифікат від 21.05.2021 р. 

12. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна . « Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток та плідну 

педагогічну діяльність 

протягом 2020/2021 

навчального року».  

13. ТОВ «Всеосвіта» вебінар 

(дистанційно) «Законодавчі 

аспекти організації 

інклюзивного навчання у 

закладах освіти-практичний 

підхід» 28.05.2021 р., 2 

години/0,06 кредиту ЄКТС. 

Сертифікат від 28.05.2021 р. 

14. ТОВ «Всеосвіта» 

Всеукраїнська педагогічна 

рада онлайн «Успішне 

завершення освітнього 

процесу-запорука правильного 

старту нового навчального 

року» 4 години/0,1 кредиту 



101 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

ЄКТС. Сертифікат від 

10.06.2021 р.  

15. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна «Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток і плідну діяльність у 

сфері охорони здоров'я» 2021 

р. 



102 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

19 Стоматологі

чні 

захворюван

ня та 

профілакти

чна 

медицина 

Лагун 

Анатолій 

Іванович 

виклад

ач 

Диплом 

спеціаліста 

видано 

закладом: 

Дніпропетро

вський 

ордена 

Трудового 

Червоного 

Прапору 

медичний 

інститут, Рік 

закінчення: 

1972, 

Спеціальніс

ть: 

Стоматологі

я, 

Кваліфікація

: Лікар-

стоматолог 

Науковий 

ступінь: 

Кандидат 

медичних 

наук, 

Наукова 

спеціальні

сть: 

14.00.21 - 

Стоматоло

гія, Тема 

дисертації: 

Клинико-

экспериме

нтальное 

обоснован

ие 

комплексн

ой 

стимулиру

ющей 

терапии 

больных 

пародонти

том 

(мовою 

оригіналу) 

Диплом 

кандидата 

наук, серія 

MД, номер 

034344, 

дата 1989-

05-31, 

виданий: 

Київський 

медичний 

інститут ім 

34 роки - 

досвід 

науково-

педагогічної 

роботи на 

кафедрі 

терапевтичної 

стоматології 

в 

Дніпропетров

ській 

медичній 

академії. 

Дисципліни, 

які викладав: 

Терапевтична 

стоматологія, 

захворювання 

слизової 

оболонки 

порожнини 

рота 

5 років –

лікар-

стоматолог  

Стоматологіч

на поліклініка 

№4  м. 

Кривий Ріг. 

 

1. Харківська медична 

академія післядипломної 

освіти.  «Основи педагогіки і 

психології вищої та 

професійної освіти», (для 

викладачів медичних 

коледжів), 2019 р. 

Посвідчення про проходження 

підвищення кваліфікації до 

диплому № Ю 997960.  

2. Дніпровський державний 

технічний університет. 

«Набуття педагогічних 

компетентностей викладання 

зуботехнічних дисциплін, 

вдосконалення форм і методів 

організації навчального 

процесу та контролю знань 

студентів, ознайомлення з 

вимогами до оформлення 

методичних розробок». 

Довідка № 19/50/2020. 180 

год.   

3. КЗ «Кам’янська міська 

стоматологічна поліклініка» 

ДОР». «Сучасні технології 

виготовлення сучасних 

знімних протезів, 

використання сучасних 

матеріалів при їх 

виготовленні. Стоматологічні 

захворювання та 

профілактична медицина, 

методи діагностики і 

лікування. Стоматологічна 

допомога населенню», 2019 р. 

4. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

20) досвід практичної роботи за 

спеціальністю 

(спеціалізацією)/професією не 

менше п’яти років (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, 

наукової діяльності) із зазначенням 

посади та строку роботи на цій 

посаді: 5 років –лікар-стоматолог 

Стоматологічна поліклініка №4 м. 

Кривий Ріг.;  

12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій: Лагун А.И. 

Клинико-экспериментальное 

обоснование комплексной 

стимулирующей терапии больных 

парадонтитом : автореф. дис. ... 

канд. мед. наук : 14.00.21 / 1988. - 

17 с. Лагун А.І. Механізм 

виникнення зубного болю. 

Захворювання твердих тканин зуба. 

Лікування /Методична розробка / 

Свідоцтво №СА626881 про 

публікацію на сайті vseosvita.ua, 

2019 Лагун А.І. Анатомо-

фізіологічна будова щелепно-

лицевого апарату. Вивчення 

стоматологічного устаткування, 

інструментарію, лікарських засобів. 

/Методична розробка / Свідоцтво 

№GW142011 про публікацію на 

сайті vseosvita.ua, 2019 Лагун А.І. 

Захворювання та лікування зубів. 

/Методична розробка / Свідоцтво 
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О.О. 

Богомольц

я 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат №00958, 23-24 

квітня 2020 р. м. Маріуполь. 

18 год  

5. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 00014, 9-10 

квітня 2020 р. 15 год. м. 

Херсон  

 6. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 001545, 20 год. 

14-15 травня 2020 р. м. 

Полтава   

7. Дніпропетровський 

обласний навчально-

методичний центр практичної 

психології і соціальної роботи. 

Рефлексивний практикум 

«Професійне благополуччя 

педагогічних працівників» 

Сертифікат від 27 жовтня 2020 

р. м. Кам’янське. 3 год.  

8. Академія цифрового 

розвитку. «Цифрові 

інструменти GOOGLE для 

організації ефективного 

№TV657338 про публікацію на 

сайті vseosvita.ua, 2019 Лагун А.І. 

Лабораторні етапи виготовлення 

бюгельного протеза. / Свідоцтво 

№UV245511 про публікацію на 

сайті vseosvita.ua, 2019.;  

4) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування: Лагун А.І., Яловий 

Л.М. Періодонтит: методична 

розробка для підготовки студентів 

до практичних занять. Кам'янське 

2019. 32 с. Яловий Л.М., Лагун А.І.  

Пульпіт: методична розробка для 

підготовки студентів до практичних 

занять. Кам'янське 2019. 35 с. 

Яловий Л.М., Лагун А.І. ,  

Методичні рекомендації для 

самостійної поза аудиторної роботи 

студентів з дисципліни 

«Стоматологічні захворювання та 

профілактична медицина» 

Кам`янське.-2020, с. 28. Лагун А.І., 

Яловий Л.М. Карієс: методична 

розробка для підготовки студентів 

до практичних занять. Кам'янське 

2019. 30 с.;  
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зворотнього зв?язку між 

учасниками освітнього 

процесу під час дистанційного 

навчання» Сертифікат № В-

0121-3752 від 08.01.2021 р. 2 

год.   

9. ВУМ-online:  «Академічна 

доброчесність в університеті». 

1 год. Сертифікат № 017080 

від 26.11.2019 р.  

10. Міністерство охорони 

здоров’я України. XI 

Міжнародний конгрес 

«Медсестри проти COVID-

19», присвяченому 

Міжнародному дню медичної 

сестри. Сертифікат від 

12.05.2020р.  

11. Міністерство охорони 

здоров’я України. онлайн «XIІ 

Міжнародний конгрес "STOP 

COVID Медсестри в справі", 

присвяченому Міжнародному 

дню медичної сестри» 

12.05.2021 р. 4 години. 

Сертифікат від 12.05.2021р. 

12. ДУ «Інститут неврології, 

психіатрії та наркології 

НАМН України» науково-

практична онлайн 

конференція. "Якість 

медичних послуг в сфері 

психічного здоров'я" 20.05-

21.05.2021 р., 10 балів 

Сертифікат від 21.05.2021 р. 

13. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна . « Подяка за 

відкритість інноваціям, 

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: Участь в 

обласному методичному об’єднані 

викладачів стоматологічних 

дисциплін. 



105 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

постійний професійний 

розвиток та плідну 

педагогічну діяльність 

протягом 2020/2021 

навчального року». 

 14. ТОВ «Всеосвіта» вебінар 

(дистанційно) «Законодавчі 

аспекти організації 

інклюзивного навчання у 

закладах освіти-практичний 

підхід» 28.05.2021 р., 2 

години/0,06 кредиту ЄКТС. 

Сертифікат від 28.05.2021 р. 

15. ТОВ «Всеосвіта» 

Всеукраїнська педагогічна 

рада онлайн «Успішне 

завершення освітнього 

процесу-запорука правильного 

старту нового навчального 

року» 4 години/0,1 кредиту 

ЄКТС. Сертифікат від 

10.06.2021 р.  

16. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна «Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток і плідну діяльність у 

сфері охорони здоров'я» 2021 

р. 
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20 Англійська 

мова                  

(за 

професійни

м 

спрямуванн

ям) 

Лончук 

Наталія 

Василівн

а 

Заступ

ник 

директ

ора з 

виховн

ої 

роботи

, 

виклад

ач 

(основ
на) 

 

Диплом 

спеціаліста 

видано 

закладом: 

Криворізьки

й державний 

педагогічни

й інститут, 

Рік 

закінчення: 

1992, 

Спеціальніс

ть: 

Російська 

мова та 

література з 

додатковою 

спеціальніст

ю 

англійська 

мова, 

Кваліфікація

: вчитель 

російської 

мови та 

літератури, 

англійської 

мови 

 29 років – 

досвід 

педагогічної 

роботи. 

 

 

1. Національний медичний 

університет ім. О.О. 

Богомольця. «Сучасні 

психолого-педагогічні аспекти 

діяльності керівного складу 

медичних коледжів та училищ 

України». «Іноземна мова за 

професійним спрямуванням».  

Посвідчення № 348 від 

20.05.2016р.   

2. Харківська медична 

академія післядипломної 

освіти.  «Психолого-

педагогічні основи 

професійної діяльності 

викладачів ЗВО» (для 

директорів, заст. директорів, 

методистів, викладачів мед. 

коледжів), 2019р. Посвідчення 

про проходження підвищення 

кваліфікації до диплому № УВ 

878451.  

3. Дніпровський державний 

технічний університет. 

«Вдосконалення 

комунікативних 

компетентностей та 

соціальних навичок викладача 

під час проведення занять з 

дисциплін: «Іноземна мова» та 

«Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням)» 

на основі сучасних практик в 

системі закладів вищої 

освіти». Довідка № 

09/50/2020. 180 год.  

4. Дніпропетровський 

обласний навчально-

14) керівництво студентом, який 

зайняв призове місце на I або ІІ 

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; 

керівництво студентом, який став 

призером або лауреатом 

Міжнародних, Всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, фестивалів 

та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у 

складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких 

конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів (для 

забезпечення провадження 

освітньої діяльності на третьому 

(освітньо-творчому) рівні); 

керівництво здобувачем, який став 

призером або лауреатом 

міжнародних мистецьких конкурсів, 

фестивалів, віднесених до 

Європейської або Всесвітньої 

(Світової) асоціації мистецьких 

конкурсів, фестивалів, робота у 

складі організаційного комітету або 

у складі журі зазначених 

мистецьких конкурсів, фестивалів); 

керівництво студентом, який брав 

участь в Олімпійських, 
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методичний центр практичної 

психології і соціальної роботи. 

Рефлексивний практикум 

«Професійне благополуччя 

педагогічних працівників» 3 

год. Сертифікат від 27 жовтня 

2020 р. м. Кам’янське. 3 год. 

 5. Польський університет 

економіки. Науково-

дидактичне стажування 

«Європейська і польська 

система вищої освіти: 

практика, досвід, інноваційні 

методи навчання». 150 год. 

Диплом № 53/01211, 2020 р. 

 6. Академія цифрового 

розвитку. «Цифрові 

інструменти GOOGLE для 

організації ефективного 

зворотнього зв’язку між 

учасниками освітнього 

процесу під час дистанційного 

навчання» Сертифікат № В-

0121-3789 від 08.01.2021 р. 2 

год. 

 7.Міністерство охорони 

здоров’я України. XI 

Міжнародний конгрес 

«Медсестри проти COVID-

19», присвяченому 

Міжнародному дню медичної 

сестри. Сертифікат від 

12.05.2020р.  

8.Міністерство освіти і науки 

України. Науково-методичний 

центр вищої та фахової 

передвищої освіти. Онлайн-

семінар «Соціально-

Паралімпійських іграх, Всесвітній 

та Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубка 

світу та Європи, чемпіонаті 

України; виконання обов’язків 

тренера, помічника тренера 

національної збірної команди 

України з видів спорту; виконання 

обов’язків головного секретаря, 

головного судді, судді міжнародних 

та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, 

суддівського корпусу: Керівництво 

студентом: Калениченко 

Владислава, гр. СС-26/17, - лауреат 

Всеукраїнського фестивалю "Будь 

молодим - живи активно", м. 

Вінниця (27-30.09.2018), учасник 

Всеукраїнського форуму 

молодіжних лідерів "Здоровим бути 

модно!", м. Харків ( 10 – 12.05. 2019 

р).;  

12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій: Лончук Н.В. Деякі 

аспекти роботи кураторів груп у 

системі випереджаючої освіти для 

сталого розвитку. Філософія, теорія 

та практика випереджаючої освіти 

для сталого розвитку: матеріали 

всеукр. наук.-практ. конф., 
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педагогічні засади 

формування громадської 

відповідальності студентів». 

Сертифікати СС 

№38282994/1323-20 від 

30.09.2020р. 8 год.  

9. ВУМ-online: «Академічна 

доброчесність в університеті». 

Сертифікат № 048346 від 

24.02.2021 р. 3 год.  

10. Міністерство охорони 

здоров’я України. онлайн «XIІ 

Міжнародний конгрес "STOP 

COVID Медсестри в справі", 

присвяченому Міжнародному 

дню медичної сестри» 

12.05.2021 р. 4 години. 

Сертифікат від 12.05.2021р. 

11. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна . « Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток та плідну 

педагогічну діяльність 

протягом 2020/2021 

навчального року».  

12. ТОВ «Всеосвіта» вебінар 

(дистанційно) «Законодавчі 

аспекти організації 

інклюзивного навчання у 

закладах освіти-практичний 

підхід» 28.05.2021 р., 2 

години/0,06 кредиту ЄКТС. 

Сертифікат від 28.05.2021 р. 

13. ТОВ «Всеосвіта» 

Всеукраїнська педагогічна 

рада онлайн «Успішне 

завершення освітнього 

(Дніпропетровськ, 26 лист. 2015 р.), 

ДОІППО / Наук. ред. О.Є.Висоцька. 

Дніпропетровськ: РоялПринт, 2016. 

С. 281-282. URL: 

http://www.twirpx.com/file/1845337/ 

Лончук Н.В. Реалізація 

національної соціалізації студентів 

у виховному процесі засобами 

інформаційно-комунікаційних 

технологій. Гуманітарна освіта: 

роль інформаційно-комунікаційних 

та медіаосвітніх технологій у 

формуванні національно-соціальних 

компетентностей особистості: 

матеріали всеукр. наук.-практ. 

конф., (Дніпропетровськ, 20 квітня 

2016 р.). Дніпропетровськ, 2016. С. 

98. Лончук Н.В. Ресурсний підхід 

до виховного процесу у вищій 

школі. Ресурсно-орієнтоване 

навчання у вищій школі: проблеми, 

досвід, перспективи: матеріали 

всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. 

/укл. Н.В.Кононец, В.О.Балюк. 

Полтава: АКУП ПДАА, 2016. 

С.338-340. URL: http: 

//acup.poltava.ua/?page_id=1173. 

Лончук Н.В. Соціальна активність 

студентської молоді як показник 

високодуховного суспільства. 

Освітні стратегії розвитку духовної 

та світоглядної культури 

особистості громадянського 

суспільства: матеріали всеукр. наук 

конф., (Дніпро, 20-21 квітня 2017 р.) 

Частина І. /Наук. ред. О.Є. 

Висоцька. Дніпро: СПД «Охотнік», 

2017. С.97-101. Лончук Н.В. 
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процесу-запорука правильного 

старту нового навчального 

року» 4 години/0,1 кредиту 

ЄКТС. Сертифікат від 

10.06.2021 р.  

14. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна «Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток і плідну діяльність у 

сфері охорони здоров'я» 

2021р. 

Виховання студентської молоді в 

системі випереджаючої освіти для 

сталого розвитку. Неперервна 

освіта для сталого розвитку: 

філософсько-теоретичні контексти 

та педагогічна практика: матеріали 

всеукр. наук.-практ. конф., (Дніпро, 

06 грудня 2018 р.). Дніпро, КЗВО 

«Дніпровська академія неперервної 

освіти» Дніпропетровської обласної 

ради / Наук. ред. О.Є.Висоцька. 

Дніпро: СПД «Охотнік», 2019. С. 

116-118.  Лончук Н.В. Інформаційні 

технології як засіб формування 

фахової компетентності куратора-

початківця /Свідоцтво №IK735875 

про публікацію на сайті vseosvita.ua, 

2018.;  

4) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування: Лончук Н.В. Збірка 

методичних рекомендацій 

кураторам груп для організації та 

проведення профілактичних бесід. 

Кам’янське,2019. 49 с. Лончук 

Н.В.Методичні рекомендації до 

планування та організації роботи 

кураторів груп. Кам’янське, 2017. 
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13 с. Лончук Н.В. Англійська мова 

(за професійним спрямуванням): 

навч. посіб. для студентів першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

освіти. Кам’янське, 2019. 47 с.; 

Організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділе

ння (наукової установи)/ 

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: Організаційна 

робота на посаді заступника 

директора з виховної роботи 

Керівник відділу кар’єри та 

працевлаштування студентів та 

випускників.;  

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: Участь у 

засіданнях обласного методичного 

об’єднання викладачів іноземної 

мови за професійним 

спрямуванням; -участь у роботі 

регіонального методичного 

об’єднання викладачів іноземної 
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мови; -участь у роботі обласного 

методичного об’єднання 

заступників директорів з виховної 

роботи. 
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21 Основи 

біологічної 

фізики та 

медична 

апаратура 

Ляшенко 

Наталія 

Юріївна 

виклад

ач 

Диплом 

бакалавра 

видано 

закладом: 

Дніпровськи

й державний 

технічний 

університет, 

Рік 

закінчення: 

2019, 

Кваліфікація

: бакалавр з 

фізики; 

Диплом 

магістра 

видано 

закладом: 

Дніпровськи

й державний 

технічний 

університет, 

Рік 

закінчення: 

2019, 

Кваліфікація

: магістр з 

фізики, 

викладач 

 11 років  - 

досвід 

педагогічної 

діяльності 

1. Дніпровський державний 

технічний університет.  

«Удосконалення професійної 

майстернотсті шляхом 

поглиблення і розширення 

знань та набуття нових 

професійних компетентностей 

у межах викладання 

дисципліни «Основи 

бологічної фізики та медична 

апаратура». Довідка про 

стажування № 07/49/2021. 60 

год./2 кредити ЄКТС. 

 2. Дніпровський державний 

технічний університет. 

«Вивчення сучасних підходів 

до викладання навчальних 

дисциплін: «Фізика», «Основи 

біологічної фізики та медична 

апаратура», «Інформатика», 

«Медична інформатика» 

«Математика» та набуття 

відповідних науково-

практичних навичок та 

педагогічних компетенцій» 

Довідка про стажування № 

12/156/18 від 20.04.2018р. 108 

год.  

3. Харківська мед. академія 

післядипломної освіти.  

«Психолого-педагогічні 

основи професійної діяльності 

викладачів ЗВО. Посвідчення 

про проходження підвищення 

кваліфікації до диплому НР № 

29796503, 2020р.   

4. Дніпропетровський 

обласний навчально-

4) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування: Брехаря Г.П., 

Козина Н.Н., Ляшенко Н.Ю., 

Дехтяренко В.А. Получение 

наноструктурированных 

гидрированных материалов в 

результате наводораживания 

быстроохлажденных сплавов на 

основе системы Nd-Fe-B.Физика и 

химия обработки материалов, 2011, 

№1, С. 89-93. Gregory Brekharya, 

Tetyana Pryadko, Volodymyr 

Dekhtyarenko, Vasyl Lyakishev, 

Nataliya Lyashenko, Vira Bovda. 

Dependence of hydrogen sorption-

desorption on the structure of 

amorphous and amorphous-crystalline 

Fe62.7Nd33.7B1.1Cu1.5Ti1.0 alloys. 

Chemistry of metals and alloys, 11 

2018, Р. 85-91.;  

14) керівництво студентом, який 

зайняв призове місце на I або ІІ 

етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових 

робіт), або робота у складі 

організаційного комітету / журі 
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методичний центр практичної 

психології і соціальної роботи. 

Рефлексивний практикум 

«Професійне благополуччя 

педагогічних працівників» 

Сертифікат від 27 жовтня 2020 

р. м. Кам’янське. 3 год. 

 5. Академія цифрового 

розвитку. «Цифрові 

інструменти GOOGLE для 

організації ефективного 

зворотнього зв?язку між 

учасниками освітнього 

процесу під час дистанційного 

навчання» Сертифікат № В-

0121-3805 від 08.01.2021 р. 2 

год.  

6. ВУМ-online: «Академічна 

доброчесність в університеті». 

Сертифікат № 016325 від 

30.10.2019 р. 1 год.  

7. Академія цифрового 

розвитку. «Розгортання та 

використання сердовища G 

SUITE в діяльності освітньої 

установи». Сертифікат 

№00685 від 25.08.2020р.   

8. EdEra — студія онлайн-

освіти. Онлайн курс 

«Академічна доброчесність». 

Сертифікат від 03.11.2019р. 4 

год. 

 9. Міністерство охорони 

здоров’я України. XI 

Міжнародний конгрес 

«Медсестри проти COVID-

19», присвяченому 

Міжнародному дню медичної 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових 

робіт), або керівництво постійно 

діючим студентським науковим 

гуртком / проблемною групою; 

керівництво студентом, який став 

призером або лауреатом 

Міжнародних, Всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, фестивалів 

та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у 

складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких 

конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів (для 

забезпечення провадження 

освітньої діяльності на третьому 

(освітньо-творчому) рівні); 

керівництво здобувачем, який став 

призером або лауреатом 

міжнародних мистецьких конкурсів, 

фестивалів, віднесених до 

Європейської або Всесвітньої 

(Світової) асоціації мистецьких 

конкурсів, фестивалів, робота у 

складі організаційного комітету або 

у складі журі зазначених 

мистецьких конкурсів, фестивалів); 

керівництво студентом, який брав 

участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній 

та Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубка 

світу та Європи, чемпіонаті 

України; виконання обов’язків 

тренера, помічника тренера 
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сестри. Сертифікат від 

12.05.2020р.  

10. Міністерство охорони 

здоров’я України. онлайн «XIІ 

Міжнародний конгрес "STOP 

COVID Медсестри в справі", 

присвяченому Міжнародному 

дню медичної сестри» 

12.05.2021 р. 4 години. 

Сертифікат від 12.05.2021р. 

11. ДУ «Інститут неврології, 

психіатрії та наркології 

НАМН України» науково-

практична онлайн 

конференція. "Якість 

медичних послуг в сфері 

психічного здоров'я" 20.05-

21.05.2021 р., 10 балів 

Сертифікат від 21.05.2021 р. 

12. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна . « Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток та плідну 

педагогічну діяльність 

протягом 2020/2021 

навчального року». 2021 р.  

13. ТОВ «Всеосвіта» вебінар 

(дистанційно) «Законодавчі 

аспекти організації 

інклюзивного навчання у 

закладах освіти-практичний 

підхід» 28.05.2021 р., 2 

години/0,06 кредиту ЄКТС. 

Сертифікат від 28.05.2021 р. 

14. ТОВ «Всеосвіта» 

Всеукраїнська педагогічна 

рада онлайн «Успішне 

національної збірної команди 

України з видів спорту; виконання 

обов’язків головного секретаря, 

головного судді, судді міжнародних 

та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, 

суддівського корпусу: Керівницто 

студентським гуртком біологічної 

фізики та медичної апаратури.;  

12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій: Ляшенко Н.Ю. 

Основи біологічної фізики: 

методичні вказівки до лабораторних 

робіт. Кам'янське, 2018. 44 с. 

Ляшенко Н.Ю. Механіка: методичні 

рекомендації до самостійної роботи 

студентів. Кам’янське, 2018. 30 с. 

Ляшенко Н.Ю., Ковальчук О.О. 

Текстовий процесор MS Word: 

практикум з інформатики. 

Кам'янське, 2017. 30 с. Ляшенко 

Н.Ю. Впровадження фреймових 

структур під час проведення занять 

з біологічної фізики. Дидактика Яна 

Амоса Коменського: від минулого 

до сьогодення: матеріали Третьої 

Міжнародної Інтернет-конференції, 

м. Умань, 6 листопада 2015 року 

//FOLIACOMENIANA: вісник 

Польсько-української науково-

дослідної лабораторії дидактики 
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завершення освітнього 

процесу-запорука правильного 

старту нового навчального 

року» 4 години/0,1 кредиту 

ЄКТС. Сертифікат від 

10.06.2021 р.  

15. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна «Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток і плідну діяльність у 

сфері охорони здоров'я» 2021 

р. 

імені Я. А. Коменського / гол. ред. 

Муковіз О. П. Умань: ФОП Жовтий 

О. О., 2015.С. 88-89. Ляшенко Н.Ю. 

Перспективи застосування 

фреймових структурна заняттях з 

біологічної фізики у закладах вищої 

медичної освіти. / Н.Ю. Ляшенко. 

Перспективи розвитку сучасної 

науки та освіти (частина ІV): 

матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції м. Львів, 

13-14 листопада 2019 року. С. 47-

49. Ляшенко Н.Ю. Реологічні 

властивості біологічних рідин. 

Фізичні основи гемодинаміки/ 

Методична розробка/ Свідоцтво 

№CV797217 про публікацію на 

сайті vseosvita.ua, 2019. URL: 

http://vseosvita.ua/library/reologicni-

vlastivosti-biologicnih-ridin-fizicni-

osnovi-gemodinamiki-182199.html 

Ляшенко Н.Ю. Механічні 

коливання і хвилі. Біоакустика/ 

Методична розробка/ Свідоцтво 

№ZI548390 про публікацію на сайті 

vseosvita.ua, 

2019.URL:https://vseosvita.ua/library/

mehanicni-kolivanna-i-hvili-

bioakustika-182176.html Ляшенко 

Н.Ю. Текстовий процесор 

MicrosoftWord. Підсумкове заняття/ 

Методична розробка/ Свідоцтво 

№EV303012 про публікацію на 

сайті vseosvita.ua, 2019. 

URL:http://vseosvita.ua/library/teksto

vij-procesor-microsoft-word-

pidsumkove-zanatta-182194.html 

Мякушко В. А., Ляшенко Н. Ю. 
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Використання засобів 

GoogleClassroom при організації 

самостійної роботи студентів на 

заняттях з біологічної фізики. 

Інтеграція освіти, науки та бізнесу в 

сучасному середовищі: зимові 

диспути: тези доповідей І 

Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції, 6-7 лютого 

2020 р. – Дніпро, 2020. – Т.2. – С. 

426-430. Ляшенко Н.Ю., Ковальчук 

О.О. Перспективи застосування 

сервісу GoogleClassroom на 

заняттях з інформатики в закладах 

вищої освіти/ Н.Ю. Ляшенко , О.О. 

Ковальчук, 

ProceedingsoftheInternationalScientifi

candPracticalConferencearepublishedi

ntheCollectionofscientificpapersЛОГ

ОС,22.12.2019, С. 96-98.;  

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: Участь в 

обласному методичному об'єднанні 

викладачів фізики. Участь у 

регіональному методичному 

об'єднанні викладачів інформатики 

та обчислювальної техніки. Участь 

у обласних методичних об'єднаннях 

за спеціальністю. 



117 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

22 Медсестрин

ство в 

акушерстві 

та 

гінекології 

 

Репродукти

вне здоров'я 

та 

планування 

сім'ї 

 

Маглиш 

Людмил

а 

Борисівн

а 

Виклад

ач, 

(основ

на) 

завідув

ач 

віділен

ня 

Диплом 

спеціаліста 

видано 

закладом: 

Дніпропетро

вський 

ордена 

Трудового 

Червоного 

Прапору 

медичний 

інститут, Рік 

закінчення: 

1972, 

Спеціальніс

ть: 

Лікувальна 

справа, 

Кваліфікація

: лікар 

 28 років – 

досвід 

практичної 

роботи в 

закладах 

охорони 

здоров᾽я: з 

них 

12 років-на 

посаді 

акушера-

гінеколога, 

на посаді 

завідуючої 

гінекологічни

м 

відділенням. 

 

19 років – 

досвід 

педагогічної 

діяльності. 

1. Харківська медична 

академія післядипломної 

освіти.  

«Психолого-педагогічні 

основи професійної діяльності 

викладачів ЗВО» (для 

директорів, заст. директорів, 

методистів, викладачів мед. 

коледжів), 2019р. 

Посвідчення про проходження 

підвищення кваліфікації до 

диплому № Ю 997583  

2. ДЗ «Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України». «Акушерство та 

гінекологія». Довідка про 

підвищення кваліфікації 

(стажування), 2020 р.  

3. Комунальний заклад 

охорони здоров'я Кам'янської 

міської ради "Центр первинної 

медико-санітарної допомоги 

№3" "Основні принципи 

організації планування сім'ї. 

Форми та методи природного 

планування сім'ї. Біологічні 

основи репродуктивної 

системи жінки та чоловіка. 

Захворювання, які 

передаються статевим 

шляхом, їх вплив на 

репродуктивну функцію 

подружньої пари. Методи 

контрацепції". Довідка про 

підвищення кваліфікації 

(стажування) від 30.03.2018р. 

20) досвід практичної роботи за 

спеціальністю 

(спеціалізацією)/професією не 

менше п’яти років (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, 

наукової діяльності) із зазначенням 

посади та строку роботи на цій 

посаді: 28 років – досвід практичної 

роботи в закладах охорони 

здоров’я: з них 12 років -на посаді 

акушера-гінеколога, на посаді 

завідуючої гінекологічним 

відділенням. 

 Організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділе

ння (наукової установи)/ 

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: Завідувач 

відділення Кам'янського медичного 

коледжу.; 14) керівництво 

студентом, який зайняв призове 

місце на I або ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського 
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4. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування»  

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 02084, 15 год. 

2-3 квітня 2020 р. м. Суми  

5. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 01054 , 18 год. 

23-24 квітня 2020 р. 

 м. Маріуполь.  

6. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 001691, 14-15 

травня 2020 р. 20 год. м. 

Полтава. 

7. Дніпропетровський 

обласний навчально-

методичний центр практичної 

психології і соціальної роботи. 

Рефлексивний практикум 

«Професійне благополуччя 

педагогічних працівників» 

Сертифікат від 27 жовтня 2020 

р. м. Кам᾽янське. 3 год. 

8. Академія цифрового 

розвитку. 

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; 

керівництво студентом, який став 

призером або лауреатом 

Міжнародних, Всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, фестивалів 

та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у 

складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких 

конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів (для 

забезпечення провадження 

освітньої діяльності на третьому 

(освітньо-творчому) рівні); 

керівництво здобувачем, який став 

призером або лауреатом 

міжнародних мистецьких конкурсів, 

фестивалів, віднесених до 

Європейської або Всесвітньої 

(Світової) асоціації мистецьких 

конкурсів, фестивалів, робота у 

складі організаційного комітету або 

у складі журі зазначених 

мистецьких конкурсів, фестивалів); 

керівництво студентом, який брав 

участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній 

та Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубка 
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«Цифрові інструменти 

GOOGLE для організації 

ефективного зворотнього 

зв׳язку між учасниками 

освітнього процесу під час 

дистанційного навчання» 

Сертифікат № В-0121-3807 від 

08.01.2021 р. 2 год. 

9.Центр розвитку 

медсестринства МОЗ України. 

Семінар «Медсестринство на 

первинній ланці в Україні: 

кращі практики». Сертифікат 

від 25 вересня 2020 р. м.Київ. 

10.Міністерство охорони 

здоров’я України. XI 

Міжнародний конгрес 

«Медсестри проти COVID-

19», присвяченому 

Міжнародному дню медичної 

сестри. Сертифікат від 

12.05.2020р. 

11. ВУМ-online: «Академічна 

доброчесність в університеті». 

Сертифікат №048178 від 

23.02.2021р. 3 год. 

12. Міністерство охорони 

здоров’я України. онлайн «XIІ 

Міжнародний конгрес "STOP 

COVID Медсестри в справі", 

присвяченому Міжнародному 

дню медичної сестри» 

12.05.2021 р. 4 години. 

Сертифікат від 12.05.2021р. 

13. ДУ «Інститут неврології, 

психіатрії та наркології 

НАМН України» науково-

практична онлайн 

світу та Європи, чемпіонаті 

України; виконання обов’язків 

тренера, помічника тренера 

національної збірної команди 

України з видів спорту; виконання 

обов’язків головного секретаря, 

головного судді, судді міжнародних 

та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, 

суддівського корпусу: Керівництво 

постійно діючим науково-

дослідним гуртком планування 

сім'ї.;  

4) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування: Маглиш Л.Б. 

Акушерство: ситуац. задачі для 

самостійної роботи студентів. 

Кам’янське: 2019. 50 с. Єгорова К.І., 

Маглиш Л.Б. Репродуктивне 

здоров’я та планування сім’ї: навч. 

посіб. для самостійної роботи, 

ступінь вищої освіти Спеціаліст. 

Кам’янське: 2017. 67 с. Єгорова К.І., 

Ігнатенко Т.Ф., Маглиш Л.Б. 

Медсестринство в акушерстві: 
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конференція. "Якість 

медичних послуг в сфері 

психічного здоров'я" 20.05-

21.05.2021 р., 10 балів 

Сертифікат від 21.05.2021 р. 

14. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна . « Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток та плідну 

педагогічну діяльність 

протягом 2020/2021 

навчального року». 2021 р.  

15. Міністерство охорони 

здоров’я України Центр 

розвитку медсетринства. 

онлайн-семінар «Належні. 

Профілактика та лікування.» 2 

години. Сертифікат від 

25.05.2021 р. 

16. ТОВ «Всеосвіта» вебінар 

(дистанційно) «Законодавчі 

аспекти організації 

інклюзивного навчання у 

закладах освіти-практичний 

підхід» 28.05.2021 р., 2 

години/0,06 кредиту ЄКТС. 

Сертифікат від 28.05.2021 р. 

17. ТОВ «Всеосвіта» 

Всеукраїнська педагогічна 

рада онлайн «Успішне 

завершення освітнього 

процесу-запорука правильного 

старту нового навчального 

року» 4 години/0,1 кредиту 

ЄКТС. Сертифікат від 

10.06.2021 р. 

збірник ситуаційних завдань для 

посточного контролю знань / за ред. 

К.І. Єгорова. Кам’янське: 2018. 52 

с.;  

12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій: Маглиш Л.Б. 

Життя під захистом любові і знань 

«Соціальний проект збереження 

здоров’я і просвіта молоді. 

Актуальные научные исследования 

в современном мире (Переяслав-

Хмельницкий, 2019.). Вып. 2 (46)ч. 

2. Переяслав-Хмельницкий, 2019 72 

с.  Маглиш Л.Б., Ігнатенко Т. Ф., 

Завішева Л.І. Патологія шийки 

матки, тіла матки. Пухлини 

яєчників. Етіологія, патогенез, 

клінічні прояви, діагностика, 

лікування та профілактика  / за ред. 

Л.Б. Маглиш. Свідоцтво № 

ТS738934 про публікацію на сайті 

vseosvita.ua, 2019. Маглиш Л.Б., 

Єгорова К.І., Ігнатенко Т. Ф. Зміни 

з боку органів і систем пов’язані із 

вагітністю. Фізіологічні пологи / за 

ред. Л.Б. Маглиш. Свідоцтво № 

ZG655248 про публікацію на сайті 

vseosvita.ua, 2019. Маглиш Л.Б., 

Єгорова К.І., Ігнатенко Т. Ф. 

Патологічні пологи. Анатомічно і 

клінічно вузький таз. Пологовий 

травматизм / за ред. Л.Б. Маглиш. 

Свідоцтво № KJ298448 про 
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18. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна «Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток і плідну діяльність у 

сфері охорони здоров'я» 

2021р. 

публікацію на сайті vseosvita.ua, 

2019. Маглиш Л.Б., Єгорова К.І., 

Ігнатенко Т. Ф. Фізіологія 

післяпологового періоду. Грудне 

вигодовування. Перинатальний 

скринінг / за ред. Л.Б. Маглиш. 

Свідоцтво №MU128528 про 

публікацію на сайті vseosvita.ua, 

2019. Маглиш Л.Б., Єгорова К.І., 

Ігнатенко Т. Ф. Діагностика стану 

плода. Післяпологові захворювання 

матері і новонародженого / за ред. 

Л.Б. Маглиш. Свідоцтво 

№VV349133про публікацію на сайті 

vseosvita.ua, 2019. Ткаченко Д.П., 

Маглиш Л.Б., Єгорова К.І.: 

Дослідження мікрофлори піхви 

жінок різних груп ризику.  IV 

Науково-практична конференція 

«WORLD SCIENCE: PROBLEMS, 

PROSPECTS AND INNOVATIONS» 

«СВІТОВА НАУКА: ПРОБЛЕМИ, 

ПЕРСПЕКТИВИ І ІННОВАЦІЇ» С. 

692-699. 23-25 грудня 2020 року.; 

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: Член 

обласного методичного об'єднання 

викладачів акушерства та 

гінекології, педіатрії. 
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23 Клінічне 

медсестрин

ство у 

внутрішній 

медицині 

Миршав

ка 

Любов 

Іванівна 

виклад

ач 

Диплом 

спеціаліста 

видано 

закладом: 

Дніпропетро

вський 

ордена 

Трудового 

Червоного 

Прапору 

медичний 

інститут, Рік 

закінчення: 

1976, 

Спеціальніс

ть: 

Лікувальна 

справа, 

Кваліфікація

: лікар 

 35 років – 

досвід 

практичної 

роботи в 

закладах 

охорони 

здоров’я, з 

них: 

15 років – 

завідуюча 

кардіологічни

м відділенням 

Лікарні 

швидкої 

медичної 

допомоги. 

12 – головний 

лікар, 

начальник 

лікувально-

оздоровчого 

комплексу 

Хімік. 

8 років – 

досвід 

педагогічної 

діяльності. 

1. Харківська медична 

академія післядипломної 

освіти.  «Психолого-

педагогічні основи 

професійної діяльності 

викладачів ЗВО» (для 

директорів, заст. директорів, 

методистів, викладачів мед. 

коледжів), 2019р. Посвідчення 

про проходження підвищення 

кваліфікації до диплому № Б-І 

772762.  

2. ДЗ «Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України». «Внутрішня 

медицина». Довідка про 

підвищення кваліфікації 

(стажування), 2020 р.  

3. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 02074, 2-3 

квітня 2020 р. 15 год. м. Суми  

4. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 01159,  23-24 

квітня 2020 р. 18 год. м. 

Маріуполь.   

5. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

20) досвід практичної роботи за 

спеціальністю 

(спеціалізацією)/професією не 

менше п’яти років (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, 

наукової діяльності) із зазначенням 

посади та строку роботи на цій 

посаді: 35 років – досвід практичної 

роботи в закладах охорони 

здоров’я, з них: 15 років – 

завідуюча кардіологічним 

відділенням Лікарні швидкої 

медичної допомоги. 12 – головний 

лікар, начальник лікувально-

оздоровчого комплексу Хімік.;  

14) керівництво студентом, який 

зайняв призове місце на I або ІІ 

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; 

керівництво студентом, який став 

призером або лауреатом 

Міжнародних, Всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, фестивалів 

та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у 

складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких 

конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів (для 
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«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 01813, 14-15 

травня 2020 р. 20 год. м. 

Полтава  

6. Дніпропетровський 

обласний навчально-

методичний центр практичної 

психології і соціальної роботи. 

Рефлексивний практикум 

«Професійне благополуччя 

педагогічних працівників» 3 

год. Сертифікат від 27 жовтня 

2020 р. м. Кам’янське. 

 7. Академія цифрового 

розвитку. «Цифрові 

інструменти GOOGLE для 

організації ефективного 

зворотнього зв’язку між 

учасниками освітнього 

процесу під час дистанційного 

навчання» Сертифікат № В-

0121-3858 від 08.01.2021 р. 2 

год.  

8.Міністерство охорони 

здоров’я України. XI 

Міжнародний конгрес 

«Медсестри проти COVID-

19», присвяченому 

Міжнародному дню медичної 

сестри. Сертифікат від 

12.05.2020р.  

9. Центр розвитку 

медсестринства МОЗ України. 

Семінар «Медсестринство на 

первинній ланці в Україні: 

кращі практики». Сертифікат 

забезпечення провадження 

освітньої діяльності на третьому 

(освітньо-творчому) рівні); 

керівництво здобувачем, який став 

призером або лауреатом 

міжнародних мистецьких конкурсів, 

фестивалів, віднесених до 

Європейської або Всесвітньої 

(Світової) асоціації мистецьких 

конкурсів, фестивалів, робота у 

складі організаційного комітету або 

у складі журі зазначених 

мистецьких конкурсів, фестивалів); 

керівництво студентом, який брав 

участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній 

та Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубка 

світу та Європи, чемпіонаті 

України; виконання обов’язків 

тренера, помічника тренера 

національної збірної команди 

України з видів спорту; виконання 

обов’язків головного секретаря, 

головного судді, судді міжнародних 

та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, 

суддівського корпусу: Керівництво 

постійно діючим науково-

дослідним гуртком внутрішньої 

медицини.;  

4) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 
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від 25 вересня 2020 р. м.Київ. 

10.ВУМ-online: «Академічна 

доброчесність в університеті». 

Сертифікат № 048350 від 3 

год. 24.02.2021 р.  

11. Міністерство охорони 

здоров’я України. онлайн «XIІ 

Міжнародний конгрес "STOP 

COVID Медсестри в справі", 

присвяченому Міжнародному 

дню медичної сестри» 

12.05.2021 р. 4 години. 

Сертифікат від 12.05.2021р. 

12. ДУ «Інститут неврології, 

психіатрії та наркології 

НАМН України» науково-

практична онлайн 

конференція. "Якість 

медичних послуг в сфері 

психічного здоров'я" 20.05-

21.05.2021 р., 10 балів 

Сертифікат від 21.05.2021 р. 

13. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна . « Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток та плідну 

педагогічну діяльність 

протягом 2020/2021 

навчального року». 2021 р.  

14. ТОВ «Всеосвіта» вебінар 

(дистанційно) «Законодавчі 

аспекти організації 

інклюзивного навчання у 

закладах освіти-практичний 

підхід» 28.05.2021 р., 2 

години/0,06 кредиту ЄКТС. 

Сертифікат від 28.05.2021 р. 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування: Миршавка Л.І., 

Борощук В.О. Методика 

електрокардіографічного 

обстеження. Електрокардіограма 

здорової людини: навч. посіб. для 

самостійної роботи з дисципліни 

Обстеження та оцінка стану 

здоров’я людини. Кам’янське. 2019 

р. – 15 с. Якубович Н.О., Миршавка 

Л.І. Додаткові методи обстеження 

пацієнта: навч. посіб. для 

самостійної роботи з дисципліни 

Обстеження та оцінка стану 

здоров’я людини. Кам’янське. 2019. 

22 с. Вільгусевич В.Ф., Якубович 

Н.О., Миршавка Л.І. Сучасні 

погляди на захворювання органів 

кровообігу. Гіпертонічна хвороба.: 

навч. посіб. для самостійної роботи 

з дисципліни Обстеження та оцінка 

стану здоров’я людини. Кам’янське. 

2019 р. 29 с.;  

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: Член 

обласного методичного об'єднання 

викладачів дисциплін 

терапевтичного профілю.;  

12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 
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15. ТОВ «Всеосвіта» 

Всеукраїнська педагогічна 

рада онлайн «Успішне 

завершення освітнього 

процесу-запорука правильного 

старту нового навчального 

року» 4 години/0,1 кредиту 

ЄКТС. Сертифікат від 

10.06.2021 р.  

16. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна «Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток і плідну діяльність у 

сфері охорони здоров'я» 2021 

р. 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій: Якубович Н.О., 

Миршавка Л.І. Використання 

сучасних методів організації 

самостійної поза аудиторної роботи 

студентів у закладах вищої освіти. 

Перспективи розвитку сучасної 

науки та освіти (ч. 2): матеріали 

Міжнарод. наук.-практ. конференції 

(Львів, 13-14 листопада 2019.). 

Львів: Львівський науковий форум, 

2019. С. 68. Якубович Н.О., 

Миршавка Л.І. Методи клінічного 

обстеження пацієнтів. Свідоцтво № 

UH 939738 про публікацію на сайті 

vseosvita.ua, 2019. Якубович Н.О., 

Найда В.М., Миршавка Л.І. Стан 

здоров’я з точки зору теорії 

адаптації. Деонтологічні аспекти в 

роботі медичної сестри - бакалавра / 

за ред. Н.О. Якубович. Свідоцтво № 

ТQ115250 про публікацію на сайті 

vseosvita.ua, 2019. Варяниця Ю.А., 

Найда В.М., Миршавка Л.І. Гостра 

судинна недостатність / за ред. 

Ю.А. Варяниця. Свідоцтво № 

HN029933 про публікацію на сайті 

vseosvita.ua, 2019. Варяниця Ю.А., 

Найда В.М., Миршавка Л.І. 

Жовчнокам’яна хвороба / за ред. 

Ю.А. Варяниця. Свідоцтво № 

ЕІ174431 про публікацію на сайті 

vseosvita.ua, 2019. 
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24 Медсестрин

ство в 

геронтології

, геріатрії та 

палітивній 

медицині 

 

Найда 

Валенти

на 

Михайлі

вна 

виклад

ач 

Диплом 

спеціаліста 

видано 

закладом: 

Дніпропетро

вський 

ордена 

Трудового 

Червоного 

Прапору 

медичний 

інститут, Рік 

закінчення: 

1978, 

Спеціальніс

ть: 

Лікувальна 

справа, 

Кваліфікація

: лікар 

 28 років-

досвід 

практичної 

роботи за 

спеціальніст

ю, із них: 15 

років – на 

посаді голова 

міжрайонної 

кардіологічно

ї МСЕК №4 

м.Нікополь 

 

13 років 

досвід 

педагогічної 

діяльності. 

 

1. Харківська медична 

академія післядипломної 

освіти.  «Психолого-

педагогічні основи 

професійної діяльності 

викладачів ЗВО» (для 

директорів, заст. директорів, 

методистів, викладачів мед. 

коледжів), 2019 р. 

Посвідчення про проходження 

підвищення кваліфікації до 

диплому № Д-І 303155.  

2. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 01234, 23-24 

квітня 2020 р. м. Маріуполь. 

18 год.  

3. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 02072, 15 год. 

2-3 квітня 2020 р. м. Суми  

4. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 01914, 14-15 

травня 2020 р. 20 год. м. 

Полтава.  

12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій: 1. Якубович Н.О., 

Найда В.М. Обстеження дихальної 

системи / Методична розробка / 

Свідоцтво № НВ025858 про 

публікацію на сайті vseosvita.ua, 

2019. 2. Якубович Н.О., Найда В.М. 

Стан здоров’я з точки зору теорії 

адаптації. Деонтологічні аспекти в 

роботі медичної сестри - бакалавра / 

Методична розробка / Свідоцтво № 

ТQ115250 про публікацію на сайті 

vseosvita.ua, 2019. 3. Якубович Н.О., 

Найда В.М. Оцінювання стану 

серцево – судинної системи / 

Методична розробка / Свідоцтво № 

SV155434 про публікацію на сайті 

vseosvita.ua, 2019. 4. Якубович Н.О., 

Найда В.М. Методи клінічного 

обстеження пацієнтів / Методична 

розробка / Свідоцтво № UH 939738 

про публікацію на сайті vseosvita.ua, 

2019. 5. Варяниця Ю.А., Найда В.М. 

Методична розробка для організації 

самостійної позааудиторної роботи 

студентів з теми «Гостра судинна 

недостатність» / Методична 

розробка / Свідоцтво № HN029933 

про публікацію на сайті vseosvita.ua, 

2019.;  

20) досвід практичної роботи за 

спеціальністю 

(спеціалізацією)/професією не 
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5. Житомирський медичний 

інститут медсетринства ЖОР  

«Інноваційні технології у 

вищий медичній освіті з 

формуванням професійної 

майстерності через 

компетентнісну складову. 

Теорія і методика викладання 

медсетринства в 

геронтології,геріатрія та 

паліативній медицині» 

Свідоцтво ЖІ № 

02011284/001422-21, 

21.05.2021 р. 30 год. /1 кредит 

ЄКТС  

6. Міністерство охорони 

здоров’я України. XI 

Міжнародний конгрес 

«Медсестри проти COVID-

19», присвяченому 

Міжнародному дню медичної 

сестри. Сертифікат від 

12.05.2020р.  

7. Міністерство охорони 

здоров’я України. онлайн «XIІ 

Міжнародний конгрес "STOP 

COVID Медсестри в справі", 

присвяченому Міжнародному 

дню медичної сестри» 

12.05.2021 р. 4 години. 

Сертифікат від 12.05.2021р.  

8. ДУ «Інститут неврології, 

психіатрії та наркології 

НАМН України» науково-

практична онлайн 

конференція. "Якість 

медичних послуг в сфері 

психічного здоров'я" 20.05-

менше п’яти років (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, 

наукової діяльності) із зазначенням 

посади та строку роботи на цій 

посаді: Досвід практичної роботи за 

спеціальністю 28 років, із них: 15 

років - голова міжрайонної 

кардіологічної МСЕК №4 

м.Нікополь;  

4) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів лекцій/практикумів/ 

методичних вказівок/рекомендацій/ 

робочих програм, інших 

друкованих навчально-методичних 

праць загальною кількістю три 

найменування: Найда В.М. 

Медсестринство в геронтології, 

геріатрії та паліативній медицині: 

навч. посіб. Кам’янське: 

Кам’янський медичний коледж, 

2016. 68 с. Найда В.М. 

Медсестринський процес: навч. 

посіб. Кам’янське: Кам’янський 

медичний коледж, 2016. 64 с. Найда 

В.М. Медсестринський процес при 

цукровому діабеті: навч. посіб. 

Кам’янське: Кам’янський медичний 

коледж, 2016. 72 с. Найда В.М. 

Хоспісна та паліативна медицина: 

збірник тестових завдань. 

Кам’янське: Кам’янський медичний 

коледж, 2017. 52 с.;  
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21.05.2021 р., 10 балів 

Сертифікат від 21.05.2021 р. 

 9. ТОВ «Всеосвіта» вебінар 

(дистанційно) «Законодавчі 

аспекти організації 

інклюзивного навчання у 

закладах освіти-практичний 

підхід» 28.05.2021 р., 2 

години/0,06 кредиту ЄКТС. 

Сертифікат від 28.05.2021 р. 

10. ТОВ «Всеосвіта» 

Всеукраїнська педагогічна 

рада онлайн «Успішне 

завершення освітнього 

процесу-запорука правильного 

старту нового навчального 

року» 4 години/0,1 кредиту 

ЄКТС. Сертифікат від 

10.06.2021 р.  

11. Дніпропетровський 

обласний навчально-

методичний центр практичної 

психології і соціальної роботи. 

Рефлексивний практикум 

«Професійне благополуччя 

педагогічних працівників» 

Сертифікат від 27 жовтня 2020 

р. м. Кам’янське. 3 год.  

12. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна . « Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток та плідну 

педагогічну діяльність 

протягом 2020/2021 

навчального року». 2021 р.  

13. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна «Подяка за 

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: Член 

обласного методичного об’єднання 

викладачів дисциплін 

терапевтичного профілю. Дійсний 

член Асоціації превентивної 

антиейджинг медицини. 
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відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток і плідну діяльність у 

сфері охорони здоров'я» 2021 

р.  

14. Міністерство охорони 

здоров’я України Центр 

розвитку медсетринства. 

онлайн-семінар «Належні. 

Профілактика та лікування.» 2 

години. Сертифікат від 

25.05.2021 р. 
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25 Основи 

педагогіки 

 

Наказни

й 

Микола 

Олексійо

вич 

Виклад

ач 

(сумісн

ицтво) 

Диплом 

магістра 

видано 

закладом: 

Гуманітарни

й 

університет 

"Запорізьки

й інститут 

державного 

та 

муніципальн

ого 

управління", 

Рік 

закінчення: 

2007, 

Спеціальніс

ть: 

Управління 

навчальним 

закладом, 

Кваліфікація

: керівника 

навчального 

закладу та 

його 

підрозділів; 

Диплом 

спеціаліста 

видано 

закладом: 

Дніпропетро

вський 

державний 

університет, 

Рік 

закінчення: 

Вчене 

звання: 

Професор, 

Спеціальні

сть: 

Кафедра 

освітнього 

менеджме

нту, 

державної 

політики 

та 

економіки. 

Атестат 

професора 

серія АП 

№ 002329  

дата 

видачі 

09.02.2021 

р. виданий 

Комунальн

ий заклад 

вищої 

освіти 

"Дніпровс

ька 

академія 

неперервн

ої освіти" 

Дніпропет

ровської 

обласної 

ради, 

вчене 

звання 

професор, 

за якою 

42 роки- 

досвід 

педагогічної 

діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Харківська медична 

академія післядипломної 

освіти.  «Психолого 

педагогічні основи 

професійної діяльності 

викладачів фахових медичних 

коледжів», 2021 р. 

Посвідчення про проходження 

підвищення кваліфікації до 

диплому ПВ № 645473.  

2. Дніпровський державний 

технічний університет. 

Вивчення сучасних підходів 

до викладання навчальних 

дисциплін: «Фінансовий 

менеджмент», «Державне 

регулювання економіки», 

«Моніторинг якості освіти» та 

набуття відповідних науково-

практичних навичок та 

педагогічних компетенцій.  

Довідка № 05/558/2020 від 

20.02.2020 р. 180 годин / 6 

кредитів ЄКТС.  

3. КЗВО «Дніпровська 

академія неперервної освіти» 

ДОР». Підвищення кваліфікаії 

для фахівців української мови 

і літератури, які одночасно 

викладають російську мову та 

зарубіжну літературу. 

Свідоцтво № 68 від 25.01.2019 

р.  

4. Дніпропетровський 

обласний навчально-

методичний центр практичної 

психології і соціальної роботи. 

Рефлексивний практикум 

1) наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних наукових 

виданнях, що включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема 

Scopus, Web of Science Core 

Collection: Nakazny iM., Nesterova 

O., Berdnyk L., Sorokina N. та інші, 

всього 5 осіб. 

Responsibilitydevelopmentasacademic

integritytoolfortranslationandpublicad

ministrationstudents//CypriotJournalof

EducationalSciences, 14(3), 2019. – 

С.436-444 

https://doi.org/10.18844/cjes.v14i3.42

89 (9/3,5) (видання індексується 

Scopus).; Nakaznyi M.,Sorokina L., 

Romaniukha M., Voronova 

Z.TheUseofICTsinUkrainianTechnical

Universities.Conferenceproceedingsof 

11th 

InternationalScientificConferenceonDi

stanceLearninginAppliedInformatics 

DIVAI2016, pp.190-198. (9/6). 

Nakaznyi M., Romaniukha M., 

Sorokina L.ICT 

inhighereducationteaching: 

advantages, 

problemsandmotives.IJREL Vol.1. 

Issue 2. – 2016. – P.79-87.(9/6). 

Nakaznyi M.,Smyrnova-Trybulska, E; 

Ogrodzka-Mazur, E; Szafranska-

Gajdzica, A; та інші, всього 13 

осіб.DIVAI 2016: 11TH 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC 

CONFERENCE ON DISTANCE 

LEARNING IN APPLIED 

INFORMATICS. 2016. – С. 235-245. 
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1986, 

Спеціальніс

ть: 

Російська 

мова і 

література, 

Кваліфікація

: Філолог, 

викладач 

кафедрою 

(спеціальні

стю) 

присвоєно: 

Філософії 

та 

соціально-

політични

х наук. 

 

Вчене 

звання: 

Доцент 

Спеціальні

сть: 

Соціологія 

. 

Атестат 

доцента 

серія 12ДЦ  

номер 

028239 

дата 

видачі 

10.11.2011 

р. 

Атестацій

на колегія 

Міністерст

ва освіти і 

науки, 

молоді та 

спорту 

України, 

якою 

кафедрою 

(спеціальні

«Професійне благополуччя 

педагогічних працівників» 

Сертифікат від 27 жовтня 2020 

р. м. Кам’янське.  

5. Академія цифрового 

розвитку. «Цифрові 

інструменти GOOGLE для 

організації ефективного 

зворотнього зя’язку між 

учасниками освітнього 

процесу під час дистанційного 

навчання» Сертифікат № В-

0121-4965 від 08.01.2021 р. 2 

год. 6. ВУМ-online: 

«Академічна доброчесність в 

університеті». Сертифікат 

№048250 від 23.02.2021р. 3 

год. 7. Міністерство охорони 

здоров’я України. онлайн «XIІ 

Міжнародний конгрес "STOP 

COVID Медсестри в справі", 

присвяченому Міжнародному 

дню медичної сестри» 

12.05.2021 р. 4 години. 

Сертифікат від 12.05.2021р. 8. 

Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна . « Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток та плідну 

педагогічну діяльність 

протягом 2020/2021 

навчального року». 2021 р. 9. 

ТОВ «Всеосвіта» вебінар 

(дистанційно) «Законодавчі 

аспекти організації 

інклюзивного навчання у 

закладах освіти-практичний 

(11/3). Наказний М. О., Нестерова 

О.Ю.Особливості планування 

самостійної роботи при розробці 

програми дисципліни “Mетодика 

викладання перекладу у вищій 

школі”Проблеми реалізації 

акдемічної автономії вищих 

навчальних закладів: зб. доповідей 

наук.-практ. конф., червень 2016 р., 

Дніпропетровськ [Електронний 

ресурс] / М-во освіти і науки 

України, Нац. гірн. ун-т, Науково-

методичний центр. – Д. : НГУ, 2016. 

– 285 с. – Режим доступу: 

http://nmu.org.ua. - С. 69-72. (4/1,9). 

Nakaznyi M.,Nesterova 

O.TechnologicalandEthicalChallenges

ofTranslatorsTraininginUkraineandIss

uesofModern ICT Development. 

InternationalJournalofResearchin E-

learning. - 2016. - №2. - p. 62-78. 

(16/4,6). Nakaznyi M.,Kyrpa 

AEuropeanclubsoreuroclubsasformofi

ntroductionofinterculturaleducationan

dinnovativetechnologies.EdukacjaMie

dzykulturowa. – 

WydanictwoAdamMarszalek&Uniwer

sytetSlaski w Katowicach: Torun, 

2016. - №5 (5). – pp. 55-64. (9/4,5). 

Nakaznyi M., Sorokina L. 

Romanyukha M. 

Developmentofelectroniccardsforteach

ingintheconditionsofthehighereducatio

nalprovisionoftechnicalprofile.Collecti

onofScholarlypapersofDniprovskState

TechnicalUniversity (Technical 

Sciences: section "Education"). 

Proceedingsof International 
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стю) 

присвоєно: 

Кафедра 

соціології 

 

Науковий 

ступінь: 

Доктор 

педагогічн

их наук, 

Наукова 

спеціальні

сть: 

13.00.04 

теорія і 

методика 

виховання, 

Тема 

дисертації: 

“Теорія і 

практика 

діяльності 

дитячого 

закладу 

оздоровле

ння та 

відпочинк

у”;  

Диплом 

серія ДД 

номер 

009445 

дата 

видачі 

31.05.2011 

р. 

виданий: 

Інститут 

підхід» 28.05.2021 р., 2 

години/0,06 кредиту ЄКТС. 

Сертифікат від 28.05.2021 р. 

10. ТОВ «Всеосвіта» 

Всеукраїнська педагогічна 

рада онлайн «Успішне 

завершення освітнього 

процесу-запорука правильного 

старту нового навчального 

року» 4 години/0,1 кредиту 

ЄКТС. Сертифікат від 

10.06.2021 р.  

11. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна «Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток і плідну діяльність у 

сфері охорони здоров'я» 

2021р. 

conference 

"Innovationsinhighereducation -June 

16, 2017". Kamianske: DSTU. 

Thematicissue. 2017, p.27-32.(6/4).; 

12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій: Nakaznyi M., 

Sorokina L.; Romaniukha M.; 

Voronova Z.TheUseof ICTS 

inUkrainianTechnicalUniversities. 

DIVAI 2016: 11TH 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC 

CONFERENCE ON DISTANCE 

LEARNING IN APPLIED 

INFORMATICS. 2016. – С. 189-

19.(9/5,9);  

3) наявність виданого підручника 

чи навчального посібника 

(включаючи електронні) або 

монографії (загальним обсягом не 

менше 5 авторських аркушів), в 

тому числі видані у співавторстві 

(обсягом не менше 1,5 авторського 

аркуша на кожного співавтора): 

Nakaznyi M.,Shelomovska O., 

Romaniukha M., Bohomaz K., та 

інші, всього 4 особи.ICT-

Competence 

ofuniversityteachersinprofessionaldev

elopmentandscientificactivity.E-

learningandInterculturalCompetences

DevelopmentinDifferentCountries, 

MonographSc. EditorEugenia 

Smyrnova-Trybulska, 
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проблем 

виховання 

НАПН 

України. 

Науковий 

ступінь: 

Кандидат 

педагогічн

их наук, 

Наукова 

спеціальні

сть: 

13.00.04 

Теорія і 

методика 

префесійн

ої освіти, 

Тема 

дисертації: 

“Організац

ія 

діяльності 

ліцею 

технічного 

профілю в 

системі 

неперервн

ої освіти”  

Диплом 

кандидата 

наук серія 

ДК номер 

030120 

дата 

видачі 

30.06.2005

р. виданий  

Інститут 

UniversityofSilesia, Studio-Noa, 

Katowice-Cieszyn, 2016, PP. 45-

62.(18/7).;  

Організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділе

ння (наукової установи)/ 

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: Директор КЗ 

«Технічний ліцей імені Анатолія 

Лигуна» Кам’янської міської ради.; 

4) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування: Наказний М. 

О.Закон України «Про освіту» в 
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педагогіки 

і 

психології 

професійн

ої освіти 

АПН 

України . 

професійному зростанні педагога»: 

Навчальний посібник для 

керівників загальноосвітніх та 

вищих навчальних закладів 

України.Д.: «Інновація», 2018. – 

240с. К.Ю.Богомаз, М.О.Наказний 

та ін. Методика викладання 

соціології: теорія і практика: 

підручник / К.Ю.Богомаз, 

М.О.Наказний, Л.М.Сорокіна, 

І.І.Мачуліна, О.М.Шеломовська. 

Кам’янське: ДДТУ, 2020. – 

372с.(372/139). Закон України «Про 

повну загальну середню освіту» в 

професійному зростанні педагога»: 

Навчальний посібник для 

керівників загальноосвітніх та 

вищих навчальних закладів 

України.Д.: «Інновація», 2020. – 

332с.;  

6) наукове керівництво 

(консультування) здобувача, який 

одержав документ про присудження 

наукового ступеня (прізвище, ім’я, 

по батькові дисертанта, здобутий 

науковий ступінь, спеціальність, 

назва дисертації, рік захисту, серія, 

номер, дата, ким виданий диплом): 

Наукове керівництво здобувача 

Кирпи Анни Володимирівни, яка 

одержала науковий ступінь 

кандидата педагогічних наук. 

Автореферат. УДК 

37.015.31:17.022.1:351.752.1(4):373.

5 Полікультурне виховання 

старшокласників у діяльності 

євроклубу загальноосвітнього 

навчального закладу. 2017 р.;  
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19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: Участь в 

обласному методичному об’єднанні 

заступників директорів з виховної 

роботи. Участь у засіданнях 

обласного методичного об’єднання 

заступників директорів за 

педагогічним напрямом. Участь в 

обласному методичному об’єднанні 

викладачів загальноосвітніх, 

соціально-гуманітарних, 

природничо-наукових дисциплін. 



136 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

26 Медсестрин

ство  в 

оторино-

ларингологі

ї 

 

Виробнича 

та 

переддипло

мна 

практика (за 

фахом), 

методичне 

керівництво 

 

Нерсеся

н 

Валенти

на 

Михайлі

вна 

виклад

ач 

Диплом 

спеціаліста 

видано 

закладом: 

Дніпропетро

вський 

державний 

медичний 

інститут, Рік 

закінчення: 

1959, 

Спеціальніс

ть: Лікар-

лікувальник, 

Кваліфікація

: лікар 

Вчене 

звання: 

доцент, 

Спеціальні

сть: 

Врачебног

о контроля 

и 

физическо

й 

культуры; 

Атестат 

доцента, 

серія ДЦ, 

номер 

079874, 

дата 1985-

04-03, 

виданий: 

Вища 

атестаційн

а комісія 

при Раді 

Міністрів 

СРСР, 

вчене 

звання 

доцент, за 

якою 

кафедрою 

(спеціальні

стю) 

присвоєно: 

Врачебног

о контроля 

и 

физическо

28 років – 

досвід 

науково-

педагогічної 

роботи: 

на кафедрі 

ЛОР в 

Дніпропетров

ській 

медичній 

академії, з 

них: 

5 років – 

завідувач 

кафедри 

«Лікарського 

контролю  та 

лікувальної 

фізкультури». 

9 років – 

доцент 

кафедри 

фізвиховання, 

лікарського 

контролю  та 

лікувальної 

фізкультури. 

 

Старший 

викладач 

кафедри 

медико-

біологічних 

дисциплін 

Дніпропетров

ського 

державного 

інституту 

1. ДЗ «Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України». 

«Оториноларингологія». 

Довідка про підвищення 

кваліфікації (стажування), 

2020р.  

2. Харківська медична 

академія післядипломної 

освіти.  «Психолого-

педагогічні основи 

професійної діяльності 

викладачів ЗВО», 2020р. 

Посвідчення про проходження 

підвищення кваліфікації до 

диплому № Н 583076  

3. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 02112, 2-3 

квітня 2020 р. 15 год. м. Суми.  

4. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 01246, 23-24 

квітня 2020 р. 18 год. м. 

Маріуполь.   

5. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

20) досвід практичної роботи за 

спеціальністю 

(спеціалізацією)/професією не 

менше п’яти років (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, 

наукової діяльності) із зазначенням 

посади та строку роботи на цій 

посаді: 9 років- досвід роботи на 

посаді лікаря отоларинголога.; 

Організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділе

ння (наукової установи)/ 

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: Заступник 

керівника відділу науково-дослідної 

роботи студентів.;  

12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій: Нерсесян В.М. 

Робота в малих групах на 
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й 

культуры. 

Науковий 

ступінь: 

кандидат 

медичних 

наук, 

Наукова 

спеціальні

сть: 753 - 

Хвороби 

вуха, горла 

і носа, 

Тема 

дисертації: 

Клинико-

функциона

льная 

оценка 

состтояния 

щитовидн

ой железы 

у больных 

раком 

гортани 

(мовою 

оригіналу) 

Диплом 

кандидата 

наук, серія 

MMД, 

номер 

021982, 

дата 1969-

06-27, 

виданий: 

Рада 

Київського 

фізичної 

культури. 

 

9 років- 

досвід роботи 

на посаді 

лікаря 

отоларинголо

га. 

 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 01942, 14-15 

травня 2020 р. 20 год 

м.Полтава.   

6. Дніпропетровський 

обласний навчально-

методичний центр практичної 

психології і соціальної роботи. 

Рефлексивний практикум 

«Професійне благополуччя 

педагогічних працівників» 

Сертифікат від 27 жовтня 2020 

р. м. Кам’янське. 3 год.  

7. Академія цифрового 

розвитку. «Цифрові 

інструменти GOOGLE для 

організації ефективного 

зворотнього зв’язку між 

учасниками освітнього 

процесу під час дистанційного 

навчання» Сертифікат № В-

0121-3912 від 08.01.2021 р. 2 

год.  

8. Центр розвитку 

медсестринства МОЗ України. 

Семінар «Медсестринство на 

первинній ланці в Україні: 

кращі практики». Сертифікат 

від 25 вересня 2020 р. м.Київ. 

9.Міністерство охорони 

здоров’я України. XI 

Міжнародний конгрес 

«Медсестри проти COVID-

19», присвяченому 

Міжнародному дню медичної 

сестри. Сертифікат від 

12.05.2020р.  

практичних заняттях з дисципліни 

«Отоларингологія». Інтеграція 

освіти, науки та бізнесу в сучасному 

середовищі: зимові диспути: тези 

доповідей І Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції, 6-

7 лютого 2020 р. - Дніпро, 2020. - 

Т.2. - С. 444-447. Нерсесян В.М., 

Брилевич О.А., Єгорова К.І.: робота 

в онлайн режимі при вивченні 

дисциплін «Медсестринство в 

оториноларингології», «Основи 

екології» та «Мікробіології» V 

Міжнародна науково-практична 

конференція «PRIORITY 

DIRECTIONS OF SCIENCE AND 

TECHNOLOGY DEVELOPMENT» 

24-26 січня 2021 року Київ, Україна. 

Нерсесян В.М. V Міжнародна 

науково-практична конференція 

«WORLD SCIENCE: PROBLEMS, 

PROSPECTS AND 

INNOVATIONS», 27-29 січня 2021 

р., Торонто, Канада. Нерсесян В.М.  

III Міжнародна науково-практична 

конференція «EUROPEAN 

SCIENTIFIC DISCUSSIONS», тема 

«Роль медичної сестри в процесі 

обстеження і лікування хворих з 

патологією ЛОР органів», 1-3 

лютого 2021 р., Рим, Італія. 

Нерсесян В.М., Щигорцова О.В., 

Клименкова СВ., Ткаченко Т.С. 

Використання товарознавчого 

аналізу інгаляторів та небулайзерів 

в оторинолярингології при вивченні 

медичного та фармацевтичного 

товарознавства бакалаврами 
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НДІ 

отоларинг

ології 

10. ВУМ-online: «Академічна 

доброчесність в університеті». 

Сертифікат №048240 від 

23.02.2021р. 3 год.  

11. Міністерство охорони 

здоров’я України. онлайн «XIІ 

Міжнародний конгрес "STOP 

COVID Медсестри в справі", 

присвяченому Міжнародному 

дню медичної сестри» 

12.05.2021 р. 4 години. 

Сертифікат від 12.05.2021р. 

12. ДУ «Інститут неврології, 

психіатрії та наркології 

НАМН України» науково-

практична онлайн 

конференція. "Якість 

медичних послуг в сфері 

психічного здоров'я" 20.05-

21.05.2021 р., 10 балів 

Сертифікат від 21.05.2021 р. 

13. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна . « Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток та плідну 

педагогічну діяльність 

протягом 2020/2021 

навчального року».  

14. Міністерство охорони 

здоров’я України Центр 

розвитку медсетринства. 

онлайн-семінар «Належні. 

Профілактика та лікування.» 2 

години. Сертифікат від 

25.05.2021 р.  

15. ТОВ «Всеосвіта» вебінар 

(дистанційно) «Законодавчі 

медсестринства. The 5th 

International scientific and practical 

conference «Science and education: 

problems, prospects and innovations» 

(February 4-6, 2021) Publishing 

Group, Kyoto, Japan. 2021 р. 1073 р. 

С. 750-756.;  

4) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування: Нерсесян В.М., 

Вільгусевич В.Ф., Чуйко О.А. 

Робочий зошит з дисципліни 

«Медсестринство в 

оториноларингології». Свідоцтво 

№VX629632 про публікацію на 

сайті vseosvita.ua 2021 р. Нерсесян 

В.М., Вільгусевич В.Ф., Чуйко О.А. 

Збірник тестових завдань з 

дисципліни «Медсестринство в 

оториноларингології».  Свідоцтво 

№LS023129 про публікацію на сайті 

vseosvita.ua 2021р. Нерсесян В.М., 

Чуйко О.А. Методичні рекомендації 

для підготовки до самостійної 

роботи здобувачів вищої освіти з 

дисциплін «Медсестринство в 

оториноларингології» Свідоцтво 

№VI339600 про публікацію на сайті 
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аспекти організації 

інклюзивного навчання у 

закладах освіти-практичний 

підхід» 28.05.2021 р., 2 

години/0,06 кредиту ЄКТС. 

Сертифікат від 28.05.2021 р. 

16. ТОВ «Всеосвіта» 

Всеукраїнська педагогічна 

рада онлайн «Успішне 

завершення освітнього 

процесу-запорука правильного 

старту нового навчального 

року» 4 години/0,1 кредиту 

ЄКТС. Сертифікат від 

10.06.2021 р.  

17. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна «Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток і плідну діяльність у 

сфері охорони здоров'я» 2021 

р. 

vseosvita.ua 2021 р. Кущ О.Ф., 

Нерсесян В.М.,  Верник Г.Г. 

Методична розробка: «Клінічне 

обстеження дітей з хворобами 

органів дихання та серцево-

судинної системи».  Свідоцтво 

№YR892028 про публікацію на 

сайті vseosvita.ua, 2021 р.;  

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: Участь у 

професійних об'єднаннях за 

спеціальністю, міжнародних 

науково-практичних конференціях.  

Член Асоціації хірургів 

Дніпропетровської області. 
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27 Клінічне 

медсестрин

ство в 

хірургії 

 

Виробнича 

та 

переддипло

мна 

практика (за 

фахом), 

методичне 

керівництво 

 

Підсумкова 

атестація 

Носар 

Анатолій 

Євгенійо

вич 

виклад

ач 

Диплом 

спеціаліста 

видано 

закладом: 

Дніпропетро

вський 

ордена 

Трудового 

Червоного 

Прапору 

медичний 

інститут, Рік 

закінчення: 

1970, 

Спеціальніс

ть: 

Педіатрія, 

Кваліфікація

: Лікар-

педіатр 

Вчене 

звання: 

доцент, 

Спеціальні

сть: 

Дитяча 

хірургія; 

Атестат 

доцента, 

серія ДЦ, 

номер 

002333, 

дата 2001-

07-05, 

виданий: 

Атестацій

на колегія 

Міністерст

ва освіти 

України, 

вчене 

звання 

доцент, за 

якою 

кафедрою 

(спеціальні

стю) 

присвоєно: 

Дитяча 

хірургія 

Науковий 

ступінь: 

кандидат 

медичних 

наук, 

Наукова 

спеціальні

сть: 

33 роки – 

досвід 

науково-

педагогічної 

роботи на 

кафедрі 

дитячої 

хірургії в 

Дніпропетров

ській 

медичній 

академії, з 

них: 

7 років  - 

доцент 

кафедри 

дитячої 

хірургії в 

Дніпропетров

ській 

медичній 

академії. 

Доцент 

кафедри 

хірургії в 

Дніпропетров

ському 

інституті 

традиційної 

та 

нетрадиційної 

медицини. 

Дисципліни 

які викладав:                          

Дитяча 

хірургія з 

ортопедією та 

1. Харківська мед. академія 

післядипломної освіти.  

«Психолого-педагогічні 

основи професійної діяльності 

викладачів ЗВО» (для 

директорів, заст. директорів, 

методистів, викладачів мед. 

коледжів), 2020 р. 

Посвідчення про проходження 

підвищення кваліфікації до 

диплому № Ч 680621. 78 год.  

2. ДЗ «Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України». «Хірургія». Довідка 

про підвищення кваліфікації 

(стажування), 2020р.  

3. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 02136, 15 год. 

2-3 квітня 2020 р. м. Суми.  

4. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 00495, 9-10 

квітня 2020 р. 15 год. м. 

Херсон   

5. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

2) наявність одного патенту на 

винахід або п’яти деклараційних 

патентів на винахід чи корисну 

модель, включаючи секретні, або 

наявність не менше п’яти свідоцтв 

про реєстрацію авторського права 

на твір: А.Є. Носар. Патент на 

винахід Спосіб кісткової пластики 

при заміщені дефекту трубчастої 

кістки. Зареєстровано відповідно до 

Закону України «Про охорону прав 

на винаходи і корисні моделі» від 

15 грудня 1993 року №3687-ХІІ у 

редакції від 1 червня 2000 року 

№1771-ІІІ  Сягайло П.Т., Носар А.Є. 

Патент на авторський винахід № 

829101 Спосіб моделювання 

остеомієліту. Зареєстровано в 

державному регістрі винаходів 

СССР 14 грудня 1981 року Носар 

А.Є., Сягайло П.Т. Патент на 

авторський винахід № 635978 

Прилад для трепанації кісток. 

Зареєстровано в державному 

регістрі винаходів СССР 14 серпня 

1978 року;  

12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій: Єгорова К.І., 

Носар А.Є. Професійне здоров’я 

педагога, як основа його 

самореалізації та особистісного 

розвитку / Свідоцтво № FV276660 

про публікацію на сайті vseosvita.ua, 
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14.00.35 - 

дитяча 

хірургія, 

Тема 

дисертації: 

Прогнозир

ование 

распростра

ненности 

остеомиел

итическог

о процесса 

в длинных 

трубчатых 

костях и 

выбор 

метода 

лечения.  

Диплом 

кандидата 

наук, серія 

MД, номер 

011910, 

дата 1981-

07-08, 

виданий: 

Ленінградс

ький 

медичний 

інститут. 

 

травматологіє

ю. Хірургія. 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 01942, 20 год. 

14-15 травня 2020 р. м. 

Полтава   

6. Дніпропетровський 

обласний навчально-

методичний центр практичної 

психології і соціальної роботи. 

Рефлексивний практикум 

«Професійне благополуччя 

педагогічних працівників» 3 

год. Сертифікат від 27 жовтня 

2020 р. м. Кам’янське.  

7. Академія цифрового 

розвитку. «Цифрові 

інструменти GOOGLE для 

організації ефективного 

зворотнього зв?язку між 

учасниками освітнього 

процесу під час дистанційного 

навчання» Сертифікат № В-

0121-5244 від 08.01.2021 р. 2 

год. 

 8. ВУМ-online:  «Академічна 

доброчесність в університеті». 

Сертифікат № 017087 від 

26.11.2019 р. 1 год.  

9. Міністерство охорони 

здоров’я України. XI 

Міжнародний конгрес 

«Медсестри проти COVID-

19», присвяченому 

Міжнародному дню медичної 

сестри. Сертифікат від 

12.05.2020р.  

10. Міністерство охорони 

здоров’я України. онлайн «XIІ 

Міжнародний конгрес "STOP 

2019. Єгорова К.І., Носар А.Є. 

Особливості складу мікрофлори 

репродуктивного тракту жінок 

різних груп ризику / Свідоцтво № 

ТМ668522 про публікацію на сайті 

vseosvita.ua, 2019. Єгорова К.І., 

Носар А.Є. Вивчення взаємозв’язку 

між онкогенними вірусами і 

бактеріями та виникненням пухлин 

/ Свідоцтво № VG852771 про 

публікацію на сайті vseosvita.ua, 

2019. Єгорова К.І., Носар А.Є. 

Формування мікробіоценозу 

репродуктивного тракту жінок у 

процесі життєвого циклу / 

Свідоцтво № VN102476 про 

публікацію на сайті vseosvita.ua, 

2019. Єгорова К.І., Носар А.Є. 

Лікування метастатичного раку 

молочної залози у хворих в 

менопаузі / Свідоцтво № ZN062204 

про публікацію на сайті vseosvita.ua, 

2019. Носар А.Є., Вишневський 

В.О., Сушко С.М., Кікоть Ю.Г.: 

Флора и ее чувствительность при 

гнойно-воспалительных процесах. 

II Міжнародна науково-практична 

конференція «ACHIEVEMENTS 

AND PROSPECTS OF MODERN 

SCIENTIFIC RESEARCH» 

«ДОСЯГНЕННЯ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНИХ 

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» С. 

92-96. 11-13 січня 2021 року 

Буенос-Айрес, Аргентина.;  

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: 
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COVID Медсестри в справі", 

присвяченому Міжнародному 

дню медичної сестри» 

12.05.2021 р. 4 години. 

Сертифікат від 12.05.2021р. 

11. ДУ «Інститут неврології, 

психіатрії та наркології 

НАМН України» науково-

практична онлайн 

конференція. "Якість 

медичних послуг в сфері 

психічного здоров'я" 20.05-

21.05.2021 р., 10 балів 

Сертифікат від 21.05.2021 р. 

12. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна . « Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток та плідну 

педагогічну діяльність 

протягом 2020/2021 

навчального року».  

13. ТОВ «Всеосвіта» вебінар 

(дистанційно) «Законодавчі 

аспекти організації 

інклюзивного навчання у 

закладах освіти-практичний 

підхід» 28.05.2021 р., 2 

години/0,06 кредиту ЄКТС. 

Сертифікат від 28.05.2021 р. 

14. ТОВ «Всеосвіта» 

Всеукраїнська педагогічна 

рада онлайн «Успішне 

завершення освітнього 

процесу-запорука правильного 

старту нового навчального 

року» 4 години/0,1 кредиту 

Почесний член Асоціації дитячих 

хірургів Дніпропетровської області. 

Член обласного методичного 

об'єднання викладачів дисциплін 

хірургічного профілю.;  

4) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування: Самарець Е.Ф., 

Носар А.Є. Травми грудної клітки: 

навч. посіб. для самостійної роботи 

з дисципліни Клінічне 

медсестринство в хірургії. / 

Кам’янське 2019. 80 с. Самарець 

Е.Ф., Носар А.Є. Черепно-мозкові 

травми: навч. посіб. для самостійної 

роботи з дисципліни Клінічне 

медсестринство в хірургії / 

Кам’янське 2019. 100 с. Самарець 

Е.Ф., Носар А.Є. Клінічна 

трансфузіологія: навч. посіб. для 

самостійної роботи з дисципліни 

Клінічне медсестринство в хірургії / 

Кам’янське 2019. 100 с 
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ЄКТС. Сертифікат від 

10.06.2021 р.  

15. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна «Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток і плідну діяльність у 

сфері охорони здоров'я» 
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28 Громадське 

здоров’я та 

громадське 

медсестрин

ство 

 

Клінічне 

медсестрин

ство в 

професійній 

патології 

 

Методологі

я науково-

дослідної 

роботи 

 

Підсумкова 

атестація 

Пономар

енко 

Олексій 

Анатолій

ович 

виклад

ач 

Диплом 

спеціаліста 

видано 

закладом: 

Дніпропетро

вська 

державна 

медична 

академія, 

Рік 

закінчення: 

1999, 

Спеціальніс

ть: 

Лікувальна 

справа, 

Кваліфікація

: лікаря 

Науковий 

ступінь: 

кандидат 

медичних 

наук, 

Наукова 

спеціальні

сть: 

14.01.36- 

Гастроенте

рологія, 

Тема 

дисертації: 

Гастроезо

фагельна 

рефлюксна 

хвороба та 

її 

поєднання 

з 

пептичною 

виразкою 

дванадцят

ипалої 

кишки: 

морфо-

функціона

льні 

порушення 

гастродуод

енальної 

зони та 

обгрунтув

ання їх 

медикамен

тозної 

корекції. 

Диплом 

20 років – 

досвід роботи 

в закладах 

охорони 

здоров’я: 

на посаді 

головного 

лікаря КЗ 

«Кам᾽янська 

міська 

лікарня №9» 

 

на посаді 

головного 

лікаря КНП 

КМР «Центр 

первинної 

медико-

санітарної 

допомоги 

№2», 

 

1. ДЗ «Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України»  ПАЦ. Терапія, 

2018р.  Посвідчення про 

проходження підвищення 

кваліфікації до диплому № НР 

11039289.  

2. Харківська медична 

академія післядипломної 

освіти.  «Основи педагогіки і 

психології вищої та 

професійної освіти» (для 

викладачів медичних 

коледжів), 2019р. Посвідчення 

про проходження підвищення 

кваліфікації до диплому № НР 

11039289.  

3. Житомирський медичний 

інститут. «Інноваційні 

технології у вищий медичній 

освіті з формування 

професійної майстерності 

через компетентнісну 

складову. Теорія і методика 

викладання медсестринства в 

професійній патології» 

Свідоцтво ЖІ № 

02011284/002141-20, від 

23.10.2020 р. 30 год. /1 кредит 

ЄКТС 

 4. Житомирський медичний 

інститут. «Інноваційні 

технології у вищій медичній 

освіті з формування 

професійної майстерності 

через компетентнісну 

складову.  Теорія і методика 

викладання громадське 

20) досвід практичної роботи за 

спеціальністю 

(спеціалізацією)/професією не 

менше п’яти років (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, 

наукової діяльності) із зазначенням 

посади та строку роботи на цій 

посаді: 20 років – досвід роботи в 

закладах охорони здоров’я: на 

посаді головного лікаря КЗ 

«Кам?янська міська лікарня №9»  на 

посаді головного лікаря КНП КМР 

«Центр первинної медико-

санітарної допомоги №2»,; 

 4) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування: Войтенко Т.О., 

Казакевич Л.І., Пономаренко О.А., 

Гоциридзе О.К. Аерозольна терапія 

при захворюваннях органів 

дихання: навч. посіб. з дисципліни 

Обстеження та оцінка стану 

здоров’я людини. / за ред. Т.О. 

Войтенко. Кам’янське: 2019. 24 с. 

Войтенко Т.О., Казакевич Л.І., 

Пономаренко О.А. Алгоритми 

діагностики і диференційної 

діагностики основних синдромів у 
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кандидата 

наук, серія 

ДK, номер 

045872, 

дата 2008-

05-09, 

виданий: 

Дніпропет

ровська 

державна 

медична 

академія 

МОЗ 

України та 

Інститут 

гастроенте

рології 

АМН 

України 

здоров’я та громадське 

медсестринство» Свідоцтво 

ЖІ № 02011284/002274-20  від 

06.11.2020 р. 30 год. /1 кредит 

ЄКТС  

5. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 02139, 2-3 

квітня 2020 р. 15 год м. Суми.  

6. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 01429, 23-24 

квітня 2020 р. 18 год. м. 

Маріуполь.   

7. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 02252, 14-15 

травня 2020 р. 20 год. м. 

Полтава.   

8. Житомирський медичний 

інститут. ХІ Науково-

практична конференція з 

міжнародною участю «Вища 

освіта та практика в 

медсестринстві» 22-23 жовтня 

2020 р. м . Житомир. 12 год.  

пульмонології: навч. посіб. з 

дисципліни Обстеження та оцінка 

стану здоров’я людини. Кам’янське, 

2019 р. 18с. Войтенко Т.О., 

Пономаренко О.А., Якубович Н.О. 

Алгоритми діагностичних навичок і 

вмінь при захворюваннях системи 

травлення: навч. посіб. з 

дисципліни Обстеження та оцінка 

стану здоров’я людини. Кам’янське, 

2019. 25с.; 

 2) наявність одного патенту на 

винахід або п’яти деклараційних 

патентів на винахід чи корисну 

модель, включаючи секретні, або 

наявність не менше п’яти свідоцтв 

про реєстрацію авторського права 

на твір: Філіппов Ю. О., 

Пономаренко О.А., Мосійчук Л.М., 

Руденко А.І., Пономаренко Л.А., 

Гірєва Л.А., Крекнін О.Ф. Спосіб 

підвищення захисних властивостей 

слизової оболонки шлунка // Пат. 

15300 (UA), МПК 7 А61К 31/00, 

G09В 23/28, З-ка №u200600298, 

Заявл. 12.01.2006, Опубл. 

15.06.2006, Бюл. № 6. Пономаренко 

Л. А., Лихолат О. А., Пономаренко 

О. А., Руденко А. І., Ляпченко В. В. 

Спосіб корекції порушень стану 

глутатіонової системи у хворих на 

кислотозалежні захворювання // 

Пат. 35533 (UA), МПК 7 А61К 

31/00, G09В 23/28, Заявл. 

11.04.2008, Опубл. 25.09.2008. – 

Бюл. № 18.;  

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 
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9. Дніпропетровський 

обласний навчально-

методичний центр практичної 

психології і соціальної роботи. 

Рефлексивний практикум 

«Професійне благополуччя 

педагогічних працівників» 

Сертифікат від 27 жовтня 2020 

р. м. Кам’янське. 3 год.  

10. Академія цифрового 

розвитку. «Цифрові 

інструменти GOOGLE для 

організації ефективного 

зворотнього зв’язку між 

учасниками освітнього 

процесу під час дистанційного 

навчання» Сертифікат № В-

0121-4030 від 08.01.2021 р. 2 

год.  

11. Українська асоціація 

лікарів амбулаторної 

медицини. Науково-

практичний семінар: «Сучасні 

досягнення в практиці лікаря 

сімейної медицини. Сесія 

№1». Сертифіка № 42150310 

від 12.01.2021 р. 

 12. Українська асоціація 

лікарів амбулаторної 

медицини. «Сучасні 

досягнення в лікувані 

ендокринних захворювань. 

Сесія №1» Сертифіка № 

42160245 від 16.01.2021 р. 

 13. ВУМ-online:  «Академічна 

доброчесність в університеті».  

Сертифікат № 017079 від 

26.11.2019 р. 1 год.  

громадських об’єднаннях: Член 

Української Гастроентерологічної 

Асоціації  Член обласного 

методичного об’єднання викладачів 

дисциплін терапевтичного 

профілю.;  

1) наявність не менше п’яти 

публікацій у періодичних наукових 

виданнях, що включені до переліку 

фахових видань України, до 

наукометричних баз, зокрема 

Scopus, Web of Science Core 

Collection: Ю. М. Cтепанов, Л. А. 

Пономаренко, О. А. Лихолат, Т. М. 

Шевченко, О. М. Хоменко, О. А. 

Пономаренко Цитозахисні процеси, 

індуковані впливом L-аргініну-L-

глутамату, у щурів з 

експериментальною патологією 

гастродуоденальної зони // Regul. 

Mech. Biosyst. – 2018. – 9(2). С. 300 

– 307.; . Пономаренко Л. А., 

Лихолат О. А., Пономаренко О. А. 

Ефективність застосування 

коректорів антиоксидантного 

захисту у тварин з 

експериментальною ерозивно-

виразковою патологією // Науковий 

вісник Ужгородського 

університету. – Серія Біологія. – 

Вип. 30. – 2011. – 201–203.  

Пономаренко Л. А., Лихолат О. А., 

Пономаренко О. А. Особливості 

антиоксидантного захисту у хворих 

із кислото залежною патологією // 

Досягнення біології та медицини. – 

2011. – №1. – С. 33–36.  Волков 

А.О., Кузьменко Л.Д., Луценко 
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14. Центр розвитку 

медсестринства МОЗ України. 

Семінар «Медсестринство на 

первинній ланці в Україні: 

кращі практики». Сертифікат 

від 25 вересня 2020 р. м.Київ. 

15. Міністерство охорони 

здоров’я України. XI 

Міжнародний конгрес 

«Медсестри проти COVID-

19», присвяченому 

Міжнародному дню медичної 

сестри. Сертифікат від 

12.05.2020р.  

16.ДУ «Інститут патології та 

трансфузійної медицини 

НАМН України». IV 

міжнародний конгрес з 

інфузійної терапії. Сертифікат 

№005864, 12-13 жовтня 

2020р., м.Київ  

17. Національна медична 

академія післядипломної 

освіти імені П.Л.Шупика. 

Національна онлайн 

конференція з міжнародною 

участю «Запальні та 

функціональні захворювання 

кишечника». Сертифікат 

№593,4-6 листопада 2020р.  

18. Національна медична 

академія післядипломної 

освіти ім.  П.Л. Шупика 

«Діагностика та ведення 

пацієнтів з COVID-19» 

Сертифікат №1322 від 

16.11.2020 р.   

В.В., Ветошка И.А., Бессараб А.С., 

Валенко А.А., Пономаренко А.А., 

Браила П.А., Маймур Е.В. Случай 

успешного лечения стволового 

инсульта, развившегося в раннем 

послеоперационном периоде // Біль, 

знеболювання і інтенсивна терапія. 

– 2013. – №3. – С. 22-24. 

секреторної функції шлунка у 

хворих на гастроезофагеальну 

рефлюксну хворобу // 

Гастроентерологія. – Вип. 44. – 

Дніпропетровськ, 2010. – С. 351–

357.  Пономаренко Л.А., Лихолат 

О.А., Пономаренко О.А. 

Ефективність застосування 

коректорів антиоксидантного 

захисту у тварин з 

експериментальною ерозивно-

виразковою патологією: Одеський 

медичний журнал // за ред. Л.А. 

Пономаренко. Одеса: Одеський 

медичний журнал. 2008. № 6. С. 54–

56. Л. А. Пономаренко, О. А. 

Лихолат, О. А. Пономаренко Зміни 

показників окисного гомеостазу у 

хворих на кислотозалежні 

захворювання при лікуванні. 

Медична та клінічна хімія. 2018. 

Т.20, №3. С. 84 – 89. 
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19. Національна медична 

академія післядипломної 

освіти ім.  П.Л. Шупика 

«Серцево-судинна патологія з 

позиції доказової медицини». 

Сертифікат №3713 від 

05.04.2020р., м.Київ  

20. Національна медична 

академія післядипломної 

освіти ім.  П.Л. Шупика 

«Особливості дитячого віку у 

практиці сімейного лікаря і 

педіатра». Сертифікат №3713 

від 05.04.2020р., м.Київ  

21. Національна медична 

академія післядипломної 

освіти ім.  П.Л. Шупика «Від 

народження до зрілості: 

міждисциплінарний підхід в 

збереженні здоров’я людини». 

Сертифікат №3713, 3-4 квітня 

2020р., м.Київ  

22. European Accreditation 

Council for Continuing Medical 

Education. 1-st International 

Congress From birth to maturity: 

interdisciplinary approach in 

preserving human health. 

Сертифікат 3-4 квітня 2020р., 

м.Київ  

23.Національна служба 

здоров’я України «Як 

надавати якісний сервіс у 

лікарні». Сертифікат від 

29.01.2021р.  

24. Євразійський телеміст: 

«COVID-19 –про важливе». 
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Сертифікат №019708 від 

21.01.2021р.  

25. Міністерство охорони 

здоров’я України. онлайн «XIІ 

Міжнародний конгрес "STOP 

COVID Медсестри в справі", 

присвяченому Міжнародному 

дню медичної сестри» 

12.05.2021 р. 4 години. 

Сертифікат від 12.05.2021р. 

26. ДУ «Інститут неврології, 

психіатрії та наркології 

НАМН України» науково-

практична онлайн 

конференція. "Якість 

медичних послуг в сфері 

психічного здоров'я" 20.05-

21.05.2021 р., 10 балів 

Сертифікат від 21.05.2021 р. 

27. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна . « Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток та плідну 

педагогічну діяльність 

протягом 2020/2021 

навчального року».  

28. ТОВ «Всеосвіта» вебінар 

(дистанційно) «Законодавчі 

аспекти організації 

інклюзивного навчання у 

закладах освіти-практичний 

підхід» 28.05.2021 р., 2 

години/0,06 кредиту ЄКТС. 

Сертифікат від 28.05.2021 р. 

29. ТОВ «Всеосвіта» 

Всеукраїнська педагогічна 

рада онлайн «Успішне 
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завершення освітнього 

процесу-запорука правильного 

старту нового навчального 

року» 4 години/0,1 кредиту 

ЄКТС. Сертифікат від 

10.06.2021 р.  

30. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна «Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток і плідну діяльність у 

сфері охорони здоров'я»  

31. Національна академія 

медичних наук України МОЗ 

України ГО «Асоціація 

кардіореабілітації України» 

онлайн 

«Мультидисциплінарний 

підхід до лікування пацієнтів з 

перенесеним інфарктом 

міокарда» Сертифікат №5409 

від 07.04.2021 р. 10 балів.  

32. Українська діабетологічна 

асоціація науково-практична 

конференція в форматі онлайн 

на тему «Ефективність та 

безпека інсулінотерапії 

цукрового діабету 2-го типу». 

Сертифікат № 2204-128 від 

22.04.2021 р. 

 33. Національна медична 

академія післядипломної 

освіти ім.  П.Л. Шупика. ТОВ 

«група компанії Медексперт» 

онлайн «Здоров'я біліарної 

системи та детокс всього 

організму». Сертифікат № 473 

від 07.04.2021 р. 2 бали.  
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34. Національна медична 

академія післядипломної 

освіти ім.  П.Л. Шупика. ТОВ 

«група компанії Медексперт» 

онлайн-семінар 

Колопроктологічний форум 

«Лікувально діагностичні 

стандарти та 

персиноніфікований підхід з 

позиції лікарів різних 

спеціальностей». Сертифікат 

№ 707 від 08.04.2021 р. 2 бали. 

35. МОЗ України. Асоціація 

пульмонологів України ІХ 

Науково-практична 

конференція «Актуальні 

проблеми лікування хворих на 

хронічне обструктивне 

захворювання легень». 

Сертифікат № 2021-892 від 13-

15.04.2021 р. 5 балів м.Київ. 

36. Асоціація фтизіатрів і 

пульмонологів України. 

Асоціація анестезіологів, 

перфузіологів та лікарів 

інтенсивної терапії. Телеміст 

«Євразійський телеміст: 

«POST-COVID пацієнт у 

фокусі. «Далекобійники» - хто 

вони?». Сертифікат № 058391 

від 15.04.2021 р. 10 балів.   

37. Академія сімейної 

медицини України. Онлайн 

симпозіум (3 години) 

«Антикоагулянтна терапія: 

лікуємо за міжнародними 

стандартами». Сертифйікат № 

1017/21 від 16.03.2021 р. 1 бал. 
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29 Клінічне 

медсестрин

ство в 

педіатрії 

 

Виробнича 

та 

переддипло

мна 

практика (за 

фахом), 

методичне 

керівництво 

 

Попова 

Вікторія 

Анатолії

вна 

виклад

ач 

Диплом 

спеціаліста 

видано 

закладом: 

Дніпропетро

вський 

ордена 

Трудового 

Червоного 

Прапору 

медичний 

інститут, Рік 

закінчення: 

1983, 

Спеціальніс

ть: 

Педіатрія, 

Кваліфікація

: Лікар-

педіатр 

 31 років – 

досвід 

педагогічної 

роботи. 

7 років – 

практичної 

роботи в 

закладах 

охорони 

здоров’я на 

посадах  

лікаря-

педіатра та 

завідуючої 

педіатричним 

відділенням. 

 

1. Харківська медична 

академія післядипломної 

освіти.  «Основи педагогіки і 

психології вищої та 

професійної освіти» (для 

директорів, заст. директорів, 

методистів, викладачів 

мед.коледжів), 2019р. 

Посвідчення про проходження 

підвищення кваліфікації до 

диплому № ЖВ 985705.  

2. Житомирський медичний 

інститут. «Інноваційні 

технології у вищий медичній 

освіті з формуванням 

професійної майстерності 

через компетентнісну 

складову. Теорія і методика 

викладання дисципліни: 

медсестринства в педіатрії» 

Свідоцтво ЖІ № 

02011284/002135-20, 

23.10.2020 р. 30 год. /1 кредит 

ЄКТС  

3. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 02059, 2-3 

квітня 2020 р. 15 год. м. Суми.  

4. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

20) досвід практичної роботи за 

спеціальністю 

(спеціалізацією)/професією не 

менше п’яти років (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, 

наукової діяльності) із зазначенням 

посади та строку роботи на цій 

посаді: 7 років – практичної роботи 

в закладах охорони здоров’я на 

посадах лікаря-педіатра та 

завідуючої педіатричним 

відділенням.;  

12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій: Бузажи І.О., 

Куцевол О.П., Попова В.А. 

Особистісно професійна культура 

студентів – медиків на основі 

застосування ідей В. 

Сухомлинського. Перспективи 

розвитку сучасної науки та 

освіти(Частина І): матеріали 

Міжнародної науково-практичної 

конференції м. Львів, 13-14 

листопада 2019 р. Львів: Львівський 

науковий форум , 2019. С.18-19. 

Зюкіна А.П., Клименкова С.В., 

Попова В.А.,Соснова В.Л. Потреби 

у педагогічному дизайні сучасного 

викладача Перспективи розвитку 

сучасної науки та освіти(Частина І) 

: матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції  м. Львів, 

13-14 листопада 2019 р. Львів: 
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Сертифікат № 00008, 9-10 

квітня 2020 р. 15 год. м. 

Херсон   

5. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 01432, 23-24 

квітня 2020 р. 18 год. м. 

Маріуполь.  

 6. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 02262, 14-15 

травня 2020 р. 20 год. м. 

Полтава.  

7. Центр розвитку 

медсестринства  МОЗ 

України. Семінар 

«Медсестринство на 

первинній ланці в Україні: 

кращі практики». Сертифікат 

від 25 вересня 2020 р. м. Київ 

8. Житомирський медичний 

інститут. ХІ Науково-

практична конференція з 

міжнародною участю «Вища 

освіта та практика в 

медсестринстві» 22-23 жовтня 

2020 р. м . Житомир. 12 год.  

9. Дніпропетровський 

обласний навчально-

методичний центр практичної 

Львівський науковий форум , 2019. 

С.52. Попова В.А. Особливості 

паліативної допомоги пацієнтам  з 

онкологічними захворюваннями та 

хворим на ВІЛ/СНІД. / Свідоцтво 

№ND245799 про публікацію на 

сайті vseosvita.ua, 2019. Попова В.А. 

Формування та удосконалення 

навчально-методичних комплексів 

на основі компетентнісного підходу  

з метою впровадження освіти для 

сталого розвитку./ Свідоцтво № 

КА716576 про публікацію на 

сайтіvseosvita.ua, 2019. Попова В.А. 

Технологія організації самостійної 

роботи студентів з використанням 

інтерактивних методів навчання. / 

Свідоцтво № SС930221 про 

публікацію на сайті vseosvita.ua. 

2019.;  

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: Дійсний 

член Асоціації превентивної 

антиейджинг медицини. Участь у 

засіданнях обласного методичного 

об’єднання викладачів педіатрії, 

акушерства та гінекології.; 

Організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділе

ння (наукової установи)/ 

філії/кафедри або іншого 

відповідального за підготовку 

здобувачів вищої освіти 

підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного 
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психології і соціальної роботи. 

Рефлексивний практикум 

«Професійне благополуччя 

педагогічних працівників» 

Сертифікат від 27 жовтня 2020 

р. м. Кам’янське. 3 год.  

10. Львівський національний 

медичний університет ім. 

Данила Галицького. Науково-

практична онлайн-

конференція  «Львівський 

осінній міжнародний 

медичний саміт» 12-13 

листопада 2020 р. Сертифікат 

№ 1776.  

11. Академія цифрового 

розвитку. «Цифрові 

інструменти GOOGLE для 

організації ефективного 

зворотнього зв’язку між 

учасниками освітнього 

процесу під час дистанційного 

навчання» Сертифікат № В-

0121-4034 від 08.01.2021 р. 2 

год.  

12. Онлайн курс для медиків 

від лекторів з Чехії та Польші. 

«Медична допомога 

новонародженним та дітям зі 

спадковими хворобами обміну 

речовин» Сертифікат від 

03.01.2021 р. 18 год.  

13. Онлайн курс для медиків 

від лекторів з Чехії та Польші. 

«Сучасний догляд за 

новонародженними» 18 год. 

Сертифікат від 10.01.2021 р. 

14. Міністерство охорони 

управління 

(відділу)/лабораторії/іншого 

навчально-наукового 

(інноваційного) структурного 

підрозділу/вченого секретаря 

закладу освіти (факультету, 

інституту)/відповідального 

секретаря приймальної комісії та 

його заступника: Організаційна 

робота на посаді методиста 

коледжу.;  

4) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування: Попова В.А. Робота 

медичної сестри в дитячому 

дошкільному закладі: навчально-

методичний посібник.  Кам’янське: 

2017. 48с. Попова В.А. Робота 

медичної сестри в кабінеті щеплень: 

навч.посіб. Кам’янське: 2018. 34с. 

Попова В.А. Туберкульоз у дітей: 

навч. посіб.  Кам’янське: 2019. 34с.; 

14) керівництво студентом, який 

зайняв призове місце на I або ІІ 

етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових 

робіт), або робота у складі 
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здоров’я України. XI 

Міжнародний конгрес 

«Медсестри проти COVID-

19», присвяченому 

Міжнародному дню медичної 

сестри. Сертифікат від 

12.05.2020р.  

15. ВУМ-online: «Академічна 

доброчесність в університеті». 

Сертифікат №048177 від 

23.02.2021р. 3 год.  

16. Міністерство охорони 

здоров’я України. онлайн «XIІ 

Міжнародний конгрес "STOP 

COVID Медсестри в справі", 

присвяченому Міжнародному 

дню медичної сестри» 

12.05.2021 р. 4 години. 

Сертифікат від 12.05.2021р. 

17. ДУ «Інститут неврології, 

психіатрії та наркології 

НАМН України» науково-

практична онлайн 

конференція. "Якість 

медичних послуг в сфері 

психічного здоров'я" 20.05-

21.05.2021 р., 10 балів 

Сертифікат від 21.05.2021 р. 

18. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна . « Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток та плідну 

педагогічну діяльність 

протягом 2020/2021 

навчального року». 2021 р.  

19. ТОВ «Всеосвіта» вебінар 

(дистанційно) «Законодавчі 

організаційного комітету / журі 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових 

робіт), або керівництво постійно 

діючим студентським науковим 

гуртком / проблемною групою; 

керівництво студентом, який став 

призером або лауреатом 

Міжнародних, Всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, фестивалів 

та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у 

складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких 

конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів (для 

забезпечення провадження 

освітньої діяльності на третьому 

(освітньо-творчому) рівні); 

керівництво здобувачем, який став 

призером або лауреатом 

міжнародних мистецьких конкурсів, 

фестивалів, віднесених до 

Європейської або Всесвітньої 

(Світової) асоціації мистецьких 

конкурсів, фестивалів, робота у 

складі організаційного комітету або 

у складі журі зазначених 

мистецьких конкурсів, фестивалів); 

керівництво студентом, який брав 

участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній 

та Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубка 

світу та Європи, чемпіонаті 

України; виконання обов’язків 
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аспекти організації 

інклюзивного навчання у 

закладах освіти-практичний 

підхід» 28.05.2021 р., 2 

години/0,06 кредиту ЄКТС. 

Сертифікат від 28.05.2021 р. 

20. ТОВ «Всеосвіта» 

Всеукраїнська педагогічна 

рада онлайн «Успішне 

завершення освітнього 

процесу-запорука правильного 

старту нового навчального 

року» 4 години/0,1 кредиту 

ЄКТС. Сертифікат від 

10.06.2021 р.   

21. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна «Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток і плідну діяльність у 

сфері охорони здоров'я» 2021 

р. 

тренера, помічника тренера 

національної збірної команди 

України з видів спорту; виконання 

обов’язків головного секретаря, 

головного судді, судді міжнародних 

та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, 

суддівського корпусу: Член 

суддівського корпусу в ІІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу 

професійної майстерності серед 

випускників вищих медичних 

навчальних закладів «Ескулап» І-ІІ 

р.а. у м. Павлоград, м.Нікополь, 

м.Кам’янське. Керівництво 

постійно-діючим науково-

дослідним гурком педіатрії. 
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30 Менеджмен

т та 

лідерство в 

медсестрин

стві 

 

Історія 

медицини 

та 

медсестрин

ства 

 

Медсестрин

ська етика 

та 

деонтологія 

Попова 

Олена 

Володим

ирівна 

виклад

ач 

Диплом 

магістра 

видано 

закладом: 

Державний 

вищий 

навчальний 

заклад 

"Тернопiльс

ький 

державний 

медичний 

університет 

iменi I.Я. 

Горбачевськ

ого 

Міністерств

а охорони 

здоров`я 

України", 

Рік 

закінчення: 

2016, 

Спеціальніс

ть: 

сестринська 

справа, 

Кваліфікація

: науковий 

співробітни

к 

(сестринська 

справа, 

акушерство)

; Диплом 

магістра 

видано 

закладом: 

 7 років-досвід 

практичної 

роботи за 

спеціальніст

ю . 

1. Харківська медична 

академія післядипломної 

освіти.  «Основи педагогіки і 

психології вищої та 

професійної освіти (для 

викладачів медичних 

коледжів), 2019 р. 

Посвідчення про проходження 

підвищення кваліфікації до 

диплому № М16 033593. 

 2. ДЗ «Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України». «Історія медицини». 

Довідка про підвищення 

кваліфікації (стажування), 

2020р.   

3. Житомирський медичний 

інститут. «Інноваційні 

технології у вищий медичній 

освіті з формуванням 

професійної майстерності 

через компетентнісну 

складову. Теорія і методика 

викладання медсестринської 

етики та деонтології» 

Свідоцтво ЖІ № 

02011284/002128-20, від 

23.10.2020р. 30 год. /1 кредит 

ЄКТС  

4. Житомирський медичний 

інститут. «Інноваційні 

технології у вищій медичній 

освіті з формування 

професійної майстерності 

через компетентнісну 

складову.  Теорія і методика 

викладання менеджменту і 

лідерства в медсестринстві» 

20) досвід практичної роботи за 

спеціальністю 

(спеціалізацією)/професією не 

менше п’яти років (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, 

наукової діяльності) із зазначенням 

посади та строку роботи на цій 

посаді: Досвід практичної роботи за 

спеціальністю 7 років.;  

14) керівництво студентом, який 

зайняв призове місце на I або ІІ 

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; 

керівництво студентом, який став 

призером або лауреатом 

Міжнародних, Всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, фестивалів 

та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у 

складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких 

конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів (для 

забезпечення провадження 

освітньої діяльності на третьому 

(освітньо-творчому) рівні); 

керівництво здобувачем, який став 

призером або лауреатом 

міжнародних мистецьких конкурсів, 
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Державний 

вищий 

навчальний 

заклад 

"Національн

ий гірничий 

університет"

, Рік 

закінчення: 

2012, 

Спеціальніс

ть: 

Педагогіка 

вищої 

школи, 

Кваліфікація

: викладача 

вищих 

навчальних 

закладів та 

університеті

в; Диплом 

бакалавра 

видано 

закладом: 

Дніпропетро

вська 

державна 

медична 

академія, 

Рік 

закінчення: 

2007, 

Спеціальніс

ть: 

Медицина, 

Кваліфікація

: 

Свідоцтво ЖІ № 

02011284/002272-20 від 

06.11.2020 р. 30 год. /1 кредит 

ЄКТС  

5. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 00011, 9-10 

квітня 2020 р. 15 год. м. 

Херсон.  

6. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 01435, 23-24 

квітня 2020 р. 18 год. м. 

Маріуполь.   

7. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 02263, 14-15 

травня 2020 р. 20 год. м. 

Полтава.  

8. Центр розвитку 

медсестринства  МОЗ 

України. Семінар 

«Медсестринство на 

первинній ланці в Україні: 

кращі практики». Сертифікат 

від 25 вересня 2020 р. м. Київ 

фестивалів, віднесених до 

Європейської або Всесвітньої 

(Світової) асоціації мистецьких 

конкурсів, фестивалів, робота у 

складі організаційного комітету або 

у складі журі зазначених 

мистецьких конкурсів, фестивалів); 

керівництво студентом, який брав 

участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній 

та Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубка 

світу та Європи, чемпіонаті 

України; виконання обов’язків 

тренера, помічника тренера 

національної збірної команди 

України з видів спорту; виконання 

обов’язків головного секретаря, 

головного судді, судді міжнародних 

та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, 

суддівського корпусу: Керівництво 

студентським гуртком історії 

медицини.;  

4) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 
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сестринської 

справи 

9. Житомирський медичний 

інститут. ХІ Науково-

практична конференція з 

міжнародною участю «Вища 

освіта та практика в 

медсестринстві» 22-23 жовтня 

2020 р. м . Житомир. 12 год. 

10.Дніпропетровський 

обласний навчально-

методичний центр практичної 

психології і соціальної роботи. 

Рефлексивний практикум 

«Професійне благополуччя 

педагогічних працівників» 

Сертифікат від 27 жовтня 2020 

р. м. Кам’янське. 3 год.  

11. Польський університет 

економіки. Науково-

дидактичне стажування 

«Європейська і польська 

система вищої освіти: 

практика, досвід, інноваційні 

методи навчання». 180 год. 

Диплом № 58/01211, 2020 р.  

12. Академія цифрового 

розвитку. «Цифрові 

інструменти GOOGLE для 

організації ефективного 

зворотнього зв’язку між 

учасниками освітнього 

процесу під час дистанційного 

навчання» Сертифікат № В-

0121-4035 від 08.01.2021 р. 2 

год.  

13. ВУМ-online:  «Академічна 

доброчесність в університеті». 

Сертифікат № 017131 від 

27.11.2019 р. 1 год.  

загальною кількістю три 

найменування: Навчально – 

методичний посібник «Структура 

управління закладом охорони 

здоров'я» з дисципліни 

«Менеджмент і лідерство в 

медсестринстві» для здобувачів 

вищої освіти / Укл.: Попова О.В. – 

Кам’янське: 2018 р. – 17 с. 

Навчально – методичний посібник 

для здобувачів вищої освіти з 

дисципліни «Медична етика та 

деонтологія» спеціальності 223 

«Медсестринство» / Укл.: Попова 

О.В. – Кам’янське: 2019 р. – 70 с. 

Навчально – методичний посібник 

для самостійної позааудиторної 

роботи здобувачів вищої освіти з 

дисципліни «Історія медицини та 

медсестринства» спеціальності 223 

«Медсестринство» / Укл.: Попова 

О.В. – Кам’янське: 2019 р. – 70 с.; 

12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій: Попова О.В. 

«Менеджмент та лідерство в 

медсестринстві» Свідоцтво № 

GS425447 про публікацію на сайті 

vseosvita.ua, 2020. Попова О.В. 

Семінарське заняття з дисципліни 

«Історія медицини та 

медсестринства» Свідоцтво № 

ХS904537 про публікацію на сайті 

vseosvita.ua, 2020. Попова О.В. 
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14. Міністерство охорони 

здоров’я України. XI 

Міжнародний конгрес 

«Медсестри проти COVID-

19», присвяченому 

Міжнародному дню медичної 

сестри. Сертифікат від 

12.05.2020р.  

15. Міністерство охорони 

здоров’я України. онлайн «XIІ 

Міжнародний конгрес "STOP 

COVID Медсестри в справі", 

присвяченому Міжнародному 

дню медичної сестри» 

12.05.2021 р. 4 години. 

Сертифікат від 12.05.2021р. 

16. ДУ «Інститут неврології, 

психіатрії та наркології 

НАМН України» науково-

практична онлайн 

конференція. "Якість 

медичних послуг в сфері 

психічного здоров'я" 20.05-

21.05.2021 р., 10 балів 

Сертифікат від 21.05.2021 р. 

17. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна . « Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток та плідну 

педагогічну діяльність 

протягом 2020/2021 

навчального року». 2021р.   

18. ТОВ «Всеосвіта» вебінар 

(дистанційно) «Законодавчі 

аспекти організації 

інклюзивного навчання у 

закладах освіти-практичний 

Тестові завдання з дисципліни 

«Основи медсестринства»  

Свідоцтво № ЕЕ844432 про 

публікацію на сайті vseosvita.ua, 

2020. Брилевич О.А., Єгорова К.І., 

Попова О.В. Перспективи розвитку 

наукових досліджень в галузі 

сестринської справи. /Актуальные 

научные исследования в 

современном мире: 

LIV.Междунар.научн.конф., 26 – 27 

октября 2019 г., Переяслав – 

Хмельницкий. // сб. научных 

трудов. - Переяслав – Хмельницкий, 

2019. – Вып. 10 (54). Часть 7. – С. 

13 - 17. Попова О.В. Підготовка 

навчально – методичної 

документації до практичних занять 

та вплив її застосування на якість 

знань студентів Свідоцтво № 

QH293126 про публікацію на сайті 

vseosvita.ua, 2019.;  

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: Участь у 

обласному методичному об’єднання 

викладачів медсестринства, 

викладачів терапевтичного 

профілю. 
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підхід» 28.05.2021 р., 2 

години/0,06 кредиту ЄКТС. 

Сертифікат від 28.05.2021 р. 

19. ТОВ «Всеосвіта» 

Всеукраїнська педагогічна 

рада онлайн «Успішне 

завершення освітнього 

процесу-запорука правильного 

старту нового навчального 

року» 4 години/0,1 кредиту 

ЄКТС. Сертифікат від 

10.06.2021 р.  

20. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна «Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток і плідну діяльність у 

сфері охорони здоров'я» 2021 

р. 
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31 Клінічне 

медсестрин

ство в 

хірургії 

 

Медсестрин

ство при 

невідкладни

х станах 

 

Виробнича 

та 

переддипло

мна 

практика (за 

фахом), 

методичне 

керівництво 

 

Підсумкова 

атестація 

Самарец

ь Едуард 

Феофано

вич 

виклад

ач 

Диплом 

спеціаліста 

видано 

закладом: 

Дніпропетро

вським 

Державним 

медінститут

ом, Рік 

закінчення: 

1961, 

Спеціальніс

ть: 

Лікувальна 

справа, 

Кваліфікація

: Лікар-

лікувальник 

Вчене 

звання: 

доцент, 

Спеціальні

сть: 

Хірургії, 

травматол

огії та 

ортопедії; 

Атестат 

доцента, 

серія 

ДЦAP, 

номер 

003442, 

дата 1996-

10-25, 

виданий: 

Дніпропет

ровська 

державна 

медична 

академія, 

вчене 

звання 

доцент, за 

якою 

кафедрою 

(спеціальні

стю) 

присвоєно: 

Хірургії, 

травматол

огії та 

ортопедії 

Науковий 

ступінь: 

кандидат 

40 років - 

досвід 

науково-

педагогічної 

роботи на 

кафедрі 

госпітальної  

хірургії та 

доцентом 

кафедри 

хірургії в 

Дніпропетров

ській 

медичній 

академії. 

Дисципліни, 

які викладав: 

Госпітальна 

хірургія, 

хірургія, 

оперативна 

хірургія та 

топографічна 

анатомія. 

 

5 років – 

досвід роботи 

на посаді 

лікаря-

хірурга. 

Вільногірська 

лікарня. 

1. Харківська медична 

академія післядипломної 

освіти.  «Психолого-

педагогічні основи 

професійної діяльності 

викладачів ЗВО» (для 

директорів, заст. директорів, 

методистів, викладачів мед. 

коледжів), 2020р. Посвідчення 

про проходження підвищення 

кваліфікації до диплому № Н 

583877. 78 год.  

2. ДЗ «Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України». «Хірургія». Довідка 

про підвищення кваліфікації 

(стажування), 2020 р.  

3. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 02122, 15 год. 

2-3 квітня 2020 р. м. Суми   

4. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 01561, 18 год 

23-24 квітня 2020 р. м. 

Маріуполь.  

 5. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво 

20) досвід практичної роботи за 

спеціальністю 

(спеціалізацією)/професією не 

менше п’яти років (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, 

наукової діяльності) із зазначенням 

посади та строку роботи на цій 

посаді: 5 років – досвід роботи на 

посаді лікаря-хірурга. Вільногірська 

лікарня.;  

14) керівництво студентом, який 

зайняв призове місце на I або ІІ 

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; 

керівництво студентом, який став 

призером або лауреатом 

Міжнародних, Всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, фестивалів 

та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у 

складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких 

конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів (для 

забезпечення провадження 

освітньої діяльності на третьому 

(освітньо-творчому) рівні); 

керівництво здобувачем, який став 

призером або лауреатом 
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медичних 

наук, 

Наукова 

спеціальні

сть: 777-

хірургія, 

Тема 

дисертації: 

Функция 

почек и 

некоторые 

патофизио

логически

е сдвиги в 

организме 

при 

непроходи

мости 

кишечника 

(мовою 

оригіналу) 

серія  

Диплом 

кандидата 

наук, 

MMД, 

номер 

022149, 

дата 1969-

07-09, 

виданий: 

Дніпропет

ровський 

ордена 

Трудового 

Червоного 

Прапору 

лікування»(післядипломний 

курс професійного 

вдосконалення). Сертифікат 

№ 02484, 20 год. 14-15 травня 

2020 р. м. Полтава   

6. Дніпропетровський 

обласний навчально-

методичний центр практичної 

психології і соціальної 

роботи.Рефлексивний 

практикум «Професійне 

благополуччя педагогічних 

працівників» Сертифікат від 

27 жовтня 2020 р. м. 

Кам’янське. 3 год.  

7. Академія цифрового 

розвитку. «Цифрові 

інструменти GOOGLE для 

організації ефективного 

зворотнього зв’язку між 

учасниками освітнього 

процесу під час дистанційного 

навчання» Сертифікат № В-

0121-3687 від 08.01.2021 р. 2 

год.  

8. ВУМ-online:  «Академічна 

доброчесність в університеті». 

Сертифікат № 017117 від 

27.11.2019 р. 1 год.  

9.Центр розвитку 

медсестринства МОЗ України. 

Семінар «Медсестринство на 

первинній ланці в Україні: 

кращі практики». Сертифікат 

від 25 вересня 2020 р. м.Київ. 

10.Міністерство охорони 

здоров’я України. XI 

Міжнародний конгрес 

міжнародних мистецьких конкурсів, 

фестивалів, віднесених до 

Європейської або Всесвітньої 

(Світової) асоціації мистецьких 

конкурсів, фестивалів, робота у 

складі організаційного комітету або 

у складі журі зазначених 

мистецьких конкурсів, фестивалів); 

керівництво студентом, який брав 

участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній 

та Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубка 

світу та Європи, чемпіонаті 

України; виконання обов’язків 

тренера, помічника тренера 

національної збірної команди 

України з видів спорту; виконання 

обов’язків головного секретаря, 

головного судді, судді міжнародних 

та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, 

суддівського корпусу: Науковий 

консультант науково-дослідного 

гуртка хірургії.;  

2) наявність одного патенту на 

винахід або п’яти деклараційних 

патентів на винахід чи корисну 

модель, включаючи секретні, або 

наявність не менше п’яти свідоцтв 

про реєстрацію авторського права 

на твір: О.Б. Кутовий, Е.Ф. 

Самарець, В.В. Пімахов.  Патент на 

корисну модель №71787 Спосіб 

паліативного біліодигестивного 
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медичний 

інститут 

 

«Медсестри проти COVID-

19», присвяченому 

Міжнародному дню медичної 

сестри. Сертифікат від 

12.05.2020р.  

11. Міністерство охорони 

здоров’я України. онлайн «XIІ 

Міжнародний конгрес "STOP 

COVID Медсестри в справі", 

присвяченому Міжнародному 

дню медичної сестри» 

12.05.2021 р. 4 години. 

Сертифікат від 12.05.2021р. 

12. ДУ «Інститут неврології, 

психіатрії та наркології 

НАМН України» науково-

практична онлайн 

конференція. "Якість 

медичних послуг в сфері 

психічного здоров'я" 20.05-

21.05.2021 р., 10 балів 

Сертифікат від 21.05.2021 р. 

13. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна . « Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток та плідну 

педагогічну діяльність 

протягом 2020/2021 

навчального року». 

14. Міністерство охорони 

здоров’я України Центр 

розвитку медсетринства. 

онлайн-семінар «Належні. 

Профілактика та лікування.» 2 

години. Сертифікат від 

25.05.2021 р. 

шунтування при механічній 

жовтяниці. Зареєстровано в 

Державному реєстрі патентів 

України на корисні моделі 

25.07.2012  О.Б. Кутовий, Е.Ф. 

Самарець, В.В. Пімахов Патент на 

корисну модель №56390 Спосіб 

хірургічного лікування ускладненої 

пухлини гепатопанкреатобіліарної 

зони. Зареєстровано в Державному 

реєстрі патентів України на корисні 

моделі 10.01.2011 О.Б. Кутовий, 

Е.Ф. Самарець, М.О. Кутовий 

Патент на корисну модель №37314 

Спосіб алопластики вентральної 

грижі великого розміру. 

Зареєстровано в Державному 

реєстрі патентів України на корисні 

моделі 25.11.2008 О.Б. Кутовий, 

Е.Ф. Самарець,  В.В. Васильченко. 

Патент на корисну модель №42644. 

Спосіб хірургічного лікування 

виразкової хвороби шлунка. 

Зареєстровано в Державному 

реєстрі патентів України на корисні 

моделі 10.07.2009;  

4) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 
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 15. ТОВ «Всеосвіта» вебінар 

(дистанційно) «Законодавчі 

аспекти організації 

інклюзивного навчання у 

закладах освіти-практичний 

підхід» 28.05.2021 р., 2 

години/0,06 кредиту ЄКТС. 

Сертифікат від 28.05.2021 р. 

16. ТОВ «Всеосвіта» 

Всеукраїнська педагогічна 

рада онлайн «Успішне 

завершення освітнього 

процесу-запорука правильного 

старту нового навчального 

року» 4 години/0,1 кредиту 

ЄКТС. Сертифікат від 

10.06.2021 р.  

17. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна «Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток і плідну діяльність у 

сфері охорони здоров'я» 2021 

р. 

найменування: Самарець Е.Ф., 

Носар А.Є. Травми грудної клітки: 

навч. посіб. для самостійної роботи 

з дисципліни: Клінічне 

медсестринство в хірургії. / 

Кам’янське: 2019. 32 с. Самарець 

Е.Ф., Носар А.Є. Клінічна 

трансфузіологія: навч. посіб. для 

самостійної роботи з дисципліни 

Клінічне медсестринство в хірургії / 

Кам’янське: 2019. 80 с. Самарець 

Е.Ф., Вишневський В.О. 

Захворювання магістральних та 

периферичних судин кінцівок. 

Методичні рекомендації для 

самостійної підготовки студентів до 

практичних занять з хірургії. 

Кам'янське: 2020. 15с.  Самарець 

Е.Ф., Вишневський В.О. 

Змертвіння, язви, нориці. 

Методичні рекомендації для 

самостійної підготовки студентів до 

практичних занять з хірургії. 

Кам'янське: 2020. 20с. Самарець 

Е.Ф., Сушко С.М., Вишневський 

В.О. Симптоми і синдроми в 

хірургії при деяких гострих 

хірургічних захворюваннях 

черевної та грудної порожнини. 

Методичний посібник з клінічного 

медсестринства в хірургії. 

Кам'янське: 2020. 130с.;  

12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 
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п’яти публікацій: Томашевський 

Б.Ф., Самарець Е.Ф., Мельниченко 

В.В., Шевцова І.В. Хірургічне 

лікування дивертикуліту Меккеля у 

дітей. Хірургія дитячого віку. 2013. 

№2 (39). С.9-92 Кутовий А.Б., 

Самарець Е. Ф., Пелех В.А., 

Пімахов В.В, Губарь А.С. 

Використання малоінвазивних 

технологій у діагностиці та 

лікуванні холедохолітіазу. 

Український журнал хірургії. 2009. 

№2. С. 90-94 Кутовий А.Б., 

Самарець Е. Ф., Пелех В.А. 

Використання малоінвазивних 

технологій у діагностиці та 

лікуванні обтураційної жовтяниці, 

обумовленої холедолітіазом. Зб. 

Матеріали наукового конгресу «ІV 

Міжнародні піроговські читання», 

присвяченого 200-річчю з дня 

народження М.І. Пірогова ХХІІ 

з’їзд хірургів України. Вінниця, 

2010. С. 282 Кутовий А.Б., 

Самарець Е. Ф., Пелех В.А., 

Кутовий М.А. Алопластика 

пахвинних кил з використанням 

поліпропіленових імплантантів. 

Хірургія України. 2013. № 3(39). С. 

67-69 Кутовий А.Б., Самарець Е. Ф., 

Пелех В.А. Діагностика та 

лікування обтураційної жовтяниці, 

обумовленої холедолітіазом з 

використанням малоінвазивних 

технологій. Зб. Матеріали 

наукового конгресу «ІV Міжнародні 

піроговські читання», присвяченого 

200-річчю з дня народження М.І. 
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Пірогова ХХІІ з’їзд хірургів 

України. Вінниця, 2010. С. 281 

Сергєєв О.А., Люлько І.В., Кутовий 

А.Б., Самарець Е.Ф. Діагностика та 

лікування критичної ішемії нижніх 

кінцівок. Методичні рекомендації. 

Дніпродзержинськ, 2008. С. 28 

Ковтонюк В.А., Самарець Е.Ф., 

Федюшкін, Лук’яненко В.М., 

Марченко В.І. Особливості зміни 

пейзажу бактеріологічної 

мікрофлори у хворих відділень 

хірургічного профілю. Збірник 

наукових робіт: ХХІV з’їзд хірургів 

України, присвячений 100-річчю з 

дня народження академіка О.О. 

Шалімова (Київ, 26-28 вересня 2018 

р.). Київ, 2018. Ковальчук Т.А., 

Самарець Е.Ф., Використання 

фізичних факторів у комплексному 

консервативному лікуванні 

хронічної венозної недостатності 

нижніх кінцівок у працівників 

гірничо-металургійних 

підприємств. ХХІІІ з’їзд хірургів 

України. Київ, 2015. Палатіна Е.О., 

Левкін В.Я., Самарець Е.Ф. 

Консервативне лікування 

плечолопаткового больового 

синдрому у працівників гірничо-

металургійних підприємств. 

Збірник матеріалів науково-

практичної конференції. Кривий 

Ріг, 2016;  

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: Член 

Асоціації хірургів 
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Дніпропетровської області. Член 

обласного методичного об'єднання 

викладачів дисциплін хірургічного 

профілю. 
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32 Українська 

мова (за 

професійни

м 

спрямуванн

ям) 

Соснова 

Валенти

ина 

Анатолії

вна 

виклад

ач, 

голова 

циклов

ої 

комісії 

Диплом 

спеціаліста 

видано 

закладом: 

Дніпропетро

вський 

державний 

університет, 

Рік 

закінчення: 

1995, 

Спеціальніс

ть: 

Українська 

мова і 

латература, 

Кваліфікація

: філолог, 

викладач 

української 

мови і 

літератури 

 35 років – 

досвід 

педагогічної 

роботи. 

 

1. Комунальний вищий 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти». 

«Реалізація компетентнісного, 

діяльнісного, особистісно-

зорієнтованого підходів до 

навчання на уроках 

української мови і літератури, 

української мови (за 

професійним спрямуванням), 

зарубіжної літератури». 

Свідоцтво № 5865 від 

15.09.2017 р.150 год/5 

кредитів.  

2. Дніпропетровський 

обласний навчально-

методичний центр практичної 

психології і соціальної роботи. 

Рефлексивний практикум 

«Професійне благополуччя 

педагогічних працівників» 

Сертифікат від 27 жовтня 2020 

р. м. Камєянське. 3 год.  

3. Академія цифрового 

розвитку. «Цифрові 

інструменти GOOGLE для 

організації ефективного 

зворотнього звєязку між 

учасниками освітнього 

процесу під час дистанційного 

навчання» Сертифікат № В-

0121-2135 від 08.01.2021 р. 2 

год.  

4. Міністерство охорони 

здоров’я України. XI 

Міжнародний конгрес 

Організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділе

ння (наукової установи)/ 

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: голова циклової 

комісії гуманітарних та соціально-

економічних дисциплін.;  

14) керівництво студентом, який 

зайняв призове місце на I або ІІ 

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; 

керівництво студентом, який став 

призером або лауреатом 

Міжнародних, Всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, фестивалів 
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«Медсестри проти COVID-

19», присвяченому 

Міжнародному дню медичної 

сестри. Сертифікат від 

12.05.2020р.  

5. EdEra — студія онлайн-

освіти. Онлайн курс 

«Академічна доброчесність». 

Сертифікат від 22.09.2019 4 

год.  

6. ВУМ-online: «Академічна 

доброчесність в університеті». 

Сертифікат № 015780 від 

28.09.2019 р. 1 год.  

7.ТОВ «Академія цифрового 

розвитку». Вебінар 

«Організація дистанційного 

навчання за допомогою 

Google Класу». Сертифікат 

№В-001195 від 18.03.2020р. 

8.EdEra — студія онлайн-

освіти «Про дистанційний та 

змішаний формати навчання 

для педагогів та керівників 

закладів ПТО». Сертифікат від 

27.09.2020р. 

 9. ТОВ «На урок». Вебінар 

«Скринкасти, або форми і 

методи подачі навчального 

матеріалу під час 

дистанційного навчання». 

Свідоцтво №В278-194645 від 

29.04.2020р. 2 год.  

10. ТОВ «На урок». Вебінар 

«Як організувати ефективну 

роботу над помилками на 

уроках української мови». 2 

та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у 

складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких 

конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів (для 

забезпечення провадження 

освітньої діяльності на третьому 

(освітньо-творчому) рівні); 

керівництво здобувачем, який став 

призером або лауреатом 

міжнародних мистецьких конкурсів, 

фестивалів, віднесених до 

Європейської або Всесвітньої 

(Світової) асоціації мистецьких 

конкурсів, фестивалів, робота у 

складі організаційного комітету або 

у складі журі зазначених 

мистецьких конкурсів, фестивалів); 

керівництво студентом, який брав 

участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній 

та Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубка 

світу та Європи, чемпіонаті 

України; виконання обов’язків 

тренера, помічника тренера 

національної збірної команди 

України з видів спорту; виконання 

обов’язків головного секретаря, 

головного судді, судді міжнародних 

та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, 

суддівського корпусу: Літвіненко 

Оксана, СС – 38/15, ( ІІ місце) – ІІ 
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години. Свідоцтво №В412-

194645 від 31.01.2021р.  

11. Міністерство охорони 

здоров’я України. онлайн «XIІ 

Міжнародний конгрес "STOP 

COVID Медсестри в справі", 

присвяченому Міжнародному 

дню медичної сестри» 

12.05.2021 р. 4 години. 

Сертифікат від 12.05.2021р. 

12. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна . « Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток та плідну 

педагогічну діяльність 

протягом 2020/2021 

навчального року».  

13. ТОВ «Всеосвіта» вебінар 

(дистанційно) «Законодавчі 

аспекти організації 

інклюзивного навчання у 

закладах освіти-практичний 

підхід» 28.05.2021 р., 2 

години/0,06 кредиту ЄКТС. 

Сертифікат від 28.05.2021 р. 

14. ТОВ «Всеосвіта» 

Всеукраїнська педагогічна 

рада онлайн «Успішне 

завершення освітнього 

процесу-запорука правильного 

старту нового навчального 

року» 4 години/0,1 кредиту 

ЄКТС. Сертифікат від 

10.06.2021 р.  

15. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна «Подяка за 

відкритість інноваціям, 

етап Міжнародного конкурсу 

знавців української мови імені 

Петра Яцика. (2016-2017 н.р.). 

Гордаш Ольга, СС-38/15, (ІІІ місце) 

– ІІІ етап Всеукраїнської 

студентської олімпіади з 

української мови. (2016-2017 н.р.).; 

12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій: Соснова В.А. 

Доцільність та стан застосування 

випереджаючої освіти у 

медіапросторі на заняттях та в 

позаурочній діяльності. Філософія, 

теорія та практика випереджаючої 

освіти для сталого розвитку: 

матеріали Всеукр. наук.-практ. 

конф.(26 листопада 2015 р. м. 

Дніпропетровськ, ДОІППО / Наук. 

ред. О.Є.Висоцька. 

Дніпропетровськ: РоялПринт, 2016. 

С 163-165. URL: 

http://www.twirpx.com/file/1845337/ 

Соснова В.А. Доцільність 

застосування медіа-технологій та їх 

роль у формуванні національно-

соціальних компетентностей 

студентів у процесі вивчення 

української літератури. Гуманітарна 

освіта: роль інформаційно-

комунікаційних та медіаосвітніх 

технологій у формуванні 

національно-соціальних 

компетентностей 
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постійний професійний 

розвиток і плідну діяльність у 

сфері охорони здоров'я» 2021 

р. 

особистості:матеріали Всеукр. 

наук.-практ. конф.(20 квітня 2016 

р.) / Наук. ред. М.І.Романенко. 

Дніпропетровськ, 2016. С .161. 

Соснова В.А. Ресурсно-орієнтоване 

навчання у медичних навчальних 

закладах. Ресурсно-орієнтоване 

навчання у вищій школі: проблеми, 

досвід, перспективи:матеріали 

Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. 

/укл. Н.В.Кононец, В.О.Балюк. 

Полтава: АКУП ПДАА, 2016. URL: 

http: //acup.poltava.ua/?page_id=1173. 

Соснова В.А. Формування 

комунікативної компетентності 

студентів у медичних коледжах. 

Освітні стратегії розвитку духовної 

та світоглядної культури 

особистості громадянського 

суспільства:матеріали Всеукр. наук 

конф.(20-21 квітня 2017р.). Частина 

ІІ. /Наук. ред. О.Є. Висоцька. 

Дніпро: СПД «Охотнік», 2017. 

С.162-163.  Соснова В.А. 

Компаративний аналіз вивчення 

творів української та зарубіжної 

літератури у ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації. Актуальные научные 

исследования в современном мире: 

ХХVІІІ Междунар. научн. конф.(26-

27 августа 2017г., Переяслав-

Хмельницкий): сб. научныхтрудов. 

Переяслав-Хмельницкий, 2017. 

Вып. 8  (28). С.98-101.  Соснова 

В.А., Вишневський В.О., Рудзік Л.Б. 

Іншомовна медична термінологія в 

системі підготовки студентів. 

Актуальные научные исследования 
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в современном мире: 

LIVМеждунар. научн. конф.(26-27 

октября 2019г., Переяслав-

Хмельницкий):сб. научныхтрудов. 

Переяслав-Хмельницкий, 2019. 

Вып. 10 (54).С. 56-62. Соснова В.А., 

Куцевол О.П. Впровадження 

елементів академічного письма на 

заняттях з української мова за 

професійним спрямуванням: І 

Міжнародна науково-практична 

конференція «WORLD SCIENCE: 

PROBLEMS, PROSPECTS AND 

INNOVATIONS»  1-3 жовтня 2020 

р. Торонто, Канада.;  

4) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування: Соснова В.А., 

Куцевол О.П., Козлова О.В., 

Дехтярь С.Д. Рецепти опанування 

культурою мовлення: навч. посіб./ 

за ред. В.А.Соснової В.А. 

Кам’янське, 2019.  Українська мова. 

Покрокова техніка роботи з 

тестовими завданнями. Фонетика. 

Орфографія / Укл.: В.А. Соснова, 

О.П.Куцевол. Кам’янське, 2016. 

58с. Соснова В.А. Застосування 
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медіатехнологій та їх роль у 

формуванні національно-соціальних 

компетентностей студентів у 

процесі вивчення української мови і 

літератури. Педагогічний досвід. 

Камєянське, 2018.-30 с.;  

3) наявність виданого підручника 

чи навчального посібника 

(включаючи електронні) або 

монографії (загальним обсягом не 

менше 5 авторських аркушів), в 

тому числі видані у співавторстві 

(обсягом не менше 1,5 авторського 

аркуша на кожного співавтора): 

Соснова М.А, Гляненко К.А., 

Соснова В.А., Куцевол О.П. 

Українська мова за професійним 

спрямуванням: навч.посіб./ Соснова 

М.А, Гляненко К.А., Соснова В.А., 

Куцевол О.П.-Кропивницький. ПП 

«ПОЛІУМ», 2021 р.-80 с.;  

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: Участь в 

обласному методичному об’єднанні 

викладачів соціально-гуманітарних 

дисциплін Участь в обласному 

методичному об’єднанні викладачів 

загальноосвітніх дисциплін Участь 

у регіональному методичному 

об’єднанні викладачів української 

мови та літератури, зарубіжної 

літератури. 
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33 Психологія 

спілкування 

Сотнико

ва Ольга 

Михайлі

вна 

виклад

ач 

Диплом 

спеціаліста 

видано 

закладом: 

Національни

й 

педагогічни

й 

університет 

ім. М.П. 

Драгоманов

а, Рік 

закінчення: 

2002, 

Спеціальніс

ть: 

психологія, 

Кваліфікація

: 

практичний 

психолог в 

закладах 

освіти; 

Диплом 

спеціаліста 

видано 

закладом: 

Київський 

державний 

педагогічни

й інститут 

імені 

О.М.Горько

го, Рік 

закінчення: 

1985, 

Спеціальніс

ть: Фізика і 

 34 років  - 

досвід 

педагогічної 

діяльності 

1. Дніпродзержинський 

державний технічний 

університет «Розширення та 

оновлення теоретичних знань 

щодо сучасних підходів до 

викладання навчальної 

дисциплін: "Психологія" та 

набуття відповідних 

практичних навичок та 

педагогічної компетенції. 

03.10 - 04.11.2016р. Довідка № 

29/521/16р. 108 год.  

2. Харківська медична 

академія післядипломної 

освіти. «Психолого-

педагогічні основи 

професійної діяльності 

викладачів ВМНЗ (методист), 

2017 р. Посвідчення про 

проходження підвищення 

кваліфікації до диплому № КВ 

705413  

3. Харківська медична 

академія післядипломної 

освіти.  «Психолого-

педагогічні основи 

професійної діяльності 

викладачів ЗВО, 2019р. 

Посвідчення про проходження 

підвищення кваліфікації до 

диплому № КВ 705413  

4. Дніпровський державний 

технічний університет. 

«Удосконалення профксійної 

майстернотсті шляхом 

поглиблення і розширення 

знань та набуття нових 

професійних компетентностей 

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: Голова 

обласного методичного об'єднання 

викладачів загальноосвітніх 

дисциплін. Участь в обласному 

методичному об'єднанні викладачів 

загальноосвітніх дисциплін. Участь 

в обласному методичному 

об'єднанні заступників директорів, 

методистів медичних закладів 

вищої освіти. Участь у 

регіональному методичному 

об'єднанні викладачів природничо - 

наукових дисциплін.;  

12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій: 

Здоров’язбережувальні освітні 

технології та психологія здоров’я у 

вищому навчальному закладі. 

Педагогіка здоров’я.Зб.наук. праць 

VІ всеукр. наук.–практ. конф. ( 

Харків, 2016 р.)С. 395-400. 

Сотникова О.М. «Напрямки, 

реалізації психолого-педагогічного 

супроводу процесу формування 

креативної особистості». Співавтор 

Бондар Валентина Михайлівна 

Свідоцтво № ZB650839 про 

публікацію на сайті vseosvita.ua, 

2019. Сотникова О.М. «Оцінка 

знань, умінь і навичок студентів як 

механізм регулювання рівня 
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астронмія, 

Кваліфікація

: вчитель 

фізики і 

астрономії 

середньої 

школи 

у межах викладання 

дисципліни «Психологія 

спілкування». Довідка про 

стажування № 08/49/2021. 60 

год./2 кредити ЄКТС.  

5. Дніпропетровський 

обласний навчально-

методичний центр практичної 

психології і соціальної роботи. 

Рефлексивний практикум 

«Професійне благополуччя 

педагогічних працівників» 

Сертифікат від 27 жовтня 2020 

р. м. Кам’янське. 3 год.  

6. Академія цифрового 

розвитку. «Цифрові 

інструменти GOOGLE для 

організації ефективного 

зворотнього зв’язку між 

учасниками освітнього 

процесу під час дистанційного 

навчання» Сертифікат № В-

0121-1042 від 08.01.2021 р. 2 

год. 

 7. ВУМ-online: «Академічна 

доброчесність в університеті». 

Сертифікат №048181 від 

23.02.2021р. 3 год.  

8. Міністерство охорони 

здоров’я України. онлайн «XIІ 

Міжнародний конгрес "STOP 

COVID Медсестри в справі", 

присвяченому Міжнародному 

дню медичної сестри» 

12.05.2021 р. 4 години. 

Сертифікат від 12.05.2021р.  

9. ДУ «Інститут неврології, 

психіатрії та наркології 

результативності навчального 

процесу». Співавтор Бондар 

Валентина Михайлівна Свідоцтво 

№ XR042984 про публікацію на 

сайті vseosvita.ua, 2019. Сотникова 

О.М. «Креативна освіта для 

розвитку інноваційної особистості». 

Свідоцтво № WR625446 про 

публікацію на сайті vseosvita.ua, 

2019. Сотникова О.М. «Зростання 

професіоналізму викладачів в 

системі компетентнісного підходу в 

роботі з педагогічним колективом 

Кам’янського медичного коледжу ». 

Свідоцтво № VB908052 про 

публікацію на сайті vseosvita.ua, 

2019.;  

Організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділе

ння (наукової установи)/ 

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: Організаційна 

робота на посаді методиста 

коледжу. Робота на посаді 
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НАМН України» науково-

практична онлайн 

конференція. "Якість 

медичних послуг в сфері 

психічного здоров'я" 20.05-

21.05.2021 р., 10 балів 

Сертифікат від 21.05.2021 р. 

10. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна . « Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток та плідну 

педагогічну діяльність 

протягом 2020/2021 

навчального року». 2021 р.  

11. ТОВ «Всеосвіта» вебінар 

(дистанційно) «Законодавчі 

аспекти організації 

інклюзивного навчання у 

закладах освіти-практичний 

підхід» 28.05.2021 р., 2 

години/0,06 кредиту ЄКТС. 

Сертифікат від 28.05.2021 р. 

12. ТОВ «Всеосвіта» 

Всеукраїнська педагогічна 

рада онлайн «Успішне 

завершення освітнього 

процесу-запорука правильного 

старту нового навчального 

року» 4 години/0,1 кредиту 

ЄКТС. Сертифікат від 

10.06.2021 р.  

13. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна «Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток і плідну діяльність у 

керівника відділу підвищення 

кваліфікації педагогічних та 

науково-педагогічних викладачів 

Кам’янського медичного коледжу.; 

4) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування: Сотникова О.М. 

Збірник вправ та завдань для 

проведення занять з розвитку 

особистісних якостей студентів 

коледжів. Кам'янське, 2019. 14 с.  

Сотникова О.М. Психічне здоров’я 

молоді: рекомендації щодо його 

збереження і зміцнення. Кам'янське, 

2018. 21 с. Сотникова О.М. 

Міжособистісне спілкування. 

Збірник методичних матеріалів для 

контролю знань здобувачів освіти 

коледжів. Кам'янське, 2020. 17 с. 

Сотникова О.М. 
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сфері охорони здоров'я» 2021 

р. 
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34 Клінічне 

медсестрин

ство в 

хірургії 

Сушко 

Святосла

в 

Миколай

ович 

виклад

ач 

Диплом 

спеціаліста 

видано 

закладом: 

Дніпропетро

вський 

ордена 

Трудового 

Червоного 

Прапору 

медичний 

інститут, Рік 

закінчення: 

1973, 

Спеціальніс

ть: 

Лікувальна 

справа, 

Кваліфікація

: лікар 

 27 років – 

досвід 

практичної 

роботи 

лікарем-

хірургом в 

закладах 

охорони 

здоров’я. 

8 років – 

досвід 

педагогічної 

діяльності 

1. ДЗ «Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України».  «Хірургія». Довідка 

про підвищення кваліфікації 

(стажування), 2020 р.  

2. Харківська медична 

академія післядипломної 

освіти.  «Психолого-

педагогічні основи 

професійної діяльності 

викладачів ЗВО» (для 

директорів, заст. директорів, 

методистів, викладачів мед. 

коледжів), 2019р. Посвідчення 

про проходження підвищення 

кваліфікації до диплому № Я 

863306.  

3. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 02081, 15 год. 

2-3 квітня 2020 р. м. Суми   

4. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 01733, 18 год. 

23-24 квітня 2020 р. м. 

Маріуполь.   

5. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

20) досвід практичної роботи за 

спеціальністю 

(спеціалізацією)/професією не 

менше п’яти років (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, 

наукової діяльності) із зазначенням 

посади та строку роботи на цій 

посаді: 27 років – досвід практичної 

роботи лікарем-хірургом в закладах 

охорони здоров’я.; 

 14) керівництво студентом, який 

зайняв призове місце на I або ІІ 

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; 

керівництво студентом, який став 

призером або лауреатом 

Міжнародних, Всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, фестивалів 

та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у 

складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких 

конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів (для 

забезпечення провадження 

освітньої діяльності на третьому 

(освітньо-творчому) рівні); 

керівництво здобувачем, який став 

призером або лауреатом 
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(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 02766, 20 год. 

14-15 травня 2020 р. м. 

Полтава  

6. Дніпропетровський 

обласний навчально-

методичний центр практичної 

психології і соціальної роботи. 

Рефлексивний практикум 

«Професійне благополуччя 

педагогічних працівників» 

Сертифікат від 27 жовтня 2020 

р. м. Кам’янське. 3 год. 7. 

Академія цифрового розвитку. 

«Цифрові інструменти 

GOOGLE для організації 

ефективного зворотнього 

зв’язку між учасниками 

освітнього процесу під час 

дистанційного навчання» 

Сертифікат № В-0121-2165 від 

08.01.2021 р. 2 год.  

8.Центр розвитку 

медсестринства МОЗ України. 

Семінар «Медсестринство на 

первинній ланці в Україні: 

кращі практики». Сертифікат 

від 25 вересня 2020 р. м.Київ. 

9.Міністерство охорони 

здоров’я України. XI 

Міжнародний конгрес 

«Медсестри проти COVID-

19», присвяченому 

Міжнародному дню медичної 

сестри. Сертифікат від 

12.05.2020р.  

міжнародних мистецьких конкурсів, 

фестивалів, віднесених до 

Європейської або Всесвітньої 

(Світової) асоціації мистецьких 

конкурсів, фестивалів, робота у 

складі організаційного комітету або 

у складі журі зазначених 

мистецьких конкурсів, фестивалів); 

керівництво студентом, який брав 

участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній 

та Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубка 

світу та Європи, чемпіонаті 

України; виконання обов’язків 

тренера, помічника тренера 

національної збірної команди 

України з видів спорту; виконання 

обов’язків головного секретаря, 

головного судді, судді міжнародних 

та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, 

суддівського корпусу: Керівництво 

постійно діючим науково-

дослідним гурком хірургії.;  

12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій: Сушко С.М., 

Кікоть Ю.Г., Ліпський Г.Ф. 

Ушкодження хребта, кісток, таза. За 

ред. С.М. Сушко. Свідоцтво № 
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10.ВУМ-online: «Академічна 

доброчесність в університеті».   

Сертифікат № 048174 від 

23.02.2021р. 3 год. 

 11. Міністерство охорони 

здоров’я України. онлайн «XIІ 

Міжнародний конгрес "STOP 

COVID Медсестри в справі", 

присвяченому Міжнародному 

дню медичної сестри» 

12.05.2021 р. 4 години. 

Сертифікат від 12.05.2021р. 

12. ДУ «Інститут неврології, 

психіатрії та наркології 

НАМН України» науково-

практична онлайн 

конференція. "Якість 

медичних послуг в сфері 

психічного здоров'я" 20.05-

21.05.2021 р., 10 балів 

Сертифікат від 21.05.2021 р. 

13. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна . « Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток та плідну 

педагогічну діяльність 

протягом 2020/2021 

навчального року». 2021 р. 

 14. ТОВ «Всеосвіта» вебінар 

(дистанційно) «Законодавчі 

аспекти організації 

інклюзивного навчання у 

закладах освіти-практичний 

підхід» 28.05.2021 р., 2 

години/0,06 кредиту ЄКТС. 

Сертифікат від 28.05.2021 р. 

15. ТОВ «Всеосвіта» 

ЕN688410 про публікацію на сайті 

vseosvita.ua, 2019. Сушко С.М., 

Кікоть Ю.Г., Ліпський Г.Ф. Закрита 

та відкрита механічна травма / за 

ред. С.М. Сушко. Свідоцтво № 

VL049021 про публікацію на сайті 

vseosvita.ua, 2019. Сушко С.М., 

Кікоть Ю.Г., Ліпський Г.Ф. 

Термічна травма / за ред. С.М. 

Сушко. Свідоцтво № МН890619 

про публікацію на сайті vseosvita.ua, 

2019. Сушко С.М., Кікоть Ю.Г., 

Ліпський Г.Ф. Ушкодження та 

захворювання голови та шиї / за 

ред. С.М. Сушко. Свідоцтво № 

OВ617273 про публікацію на сайті 

vseosvita.ua, 2019. Сушко С.М., 

Кікоть Ю.Г., Ліпський Г.Ф. 

Хірургічна інфекція / за ред. С.М. 

Сушко. Свідоцтво № JE630764про 

публікацію на сайті vseosvita.ua, 

2019. Носар А.Є., Вишневський 

В.О., Сушко С.М., Кікоть Ю.Г.: 

Флора и ее чувствительность при 

гнойно-воспалительных процесах. 

II Міжнародна науково-практична 

конференція «ACHIEVEMENTS 

AND PROSPECTS OF MODERN 

SCIENTIFIC RESEARCH» 

«ДОСЯГНЕННЯ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНИХ 

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» С. 

92-96. 11-13 січня 2021 року 

Буенос-Айрес, Аргентина.;  

4) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 
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Всеукраїнська педагогічна 

рада онлайн «Успішне 

завершення освітнього 

процесу-запорука правильного 

старту нового навчального 

року» 4 години/0,1 кредиту 

ЄКТС. Сертифікат від 

10.06.2021 р.  

16. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна «Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток і плідну діяльність у 

сфері охорони здоров'я» 2021 

р. 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування: Сушко С.М., 

Ліпський Г.Ф., Кікоть Ю.Г. 

Захворювання та ушкодження 

органів сечової та статевої систем: 

навч. посіб. для самостійної роботи 

з дисципліни Клінічне 

медсестринство в хірургії / за ред. 

С.М. Сушко. Кам’янське 2019. 182с. 

Сушко С.М., Ліпський Г.Ф., Кікоть 

Ю.Г. Захворювання та 

пошкодження органів черевної 

порожнини: навч. посіб. для 

самостійної роботи з дисципліни 

Хірургія / за ред. С.М. Сушко. 

Кам’янське 2017. 220с. Сушко С.М., 

Ліпський Г.Ф., Кікоть Ю.Г. 

Клінічна трансфузіологія: навч. 

посіб. для самостійної роботи з 

дисципліни Медсестринство в 

хірургії / за ред. С.М. Сушко. 

Кам’янське 2018. 89с. Самарець 

Е.Ф., Сушко С.М., Вишневський 

В.О. Симптоми і синдроми в 

хірургії при деяких гострих 

хірургічних захворюваннях 

черевної та грудної порожнини. 

Методичний посібник з клінічного 

медсестринства в хірургії. 

Кам'янське: 2020. 130с.;  
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19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: Член 

обласного методичного об’єднання 

викладачів дисциплін хірургічного 

профілю. 
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35 Медсестрин

ські теорії 

та процес 

Кривоша

пко 

Людмил

а 

Олексан

дрівна 

виклад

ач, 

голова 

циклов

ої 

комісії  

Диплом 

спеціаліста 

видано 

закладом: 

Дніпропетро

вський 

ордена 

Трудового 

Червоного 

Прапору 

медичний 

інститут, Рік 

закінчення: 

1977, 

Спеціальніс

ть: 

Лікувальна 

справа, 

Кваліфікація

: Лікар 

 43 років  - 

досвід 

педагогічної 

діяльності 

1. Харківська медична 

академія післядипломної 

освіти  «Психолого-

педагогічні основи 

професійної діяльності 

викладачів ЗВО» (для 

директорів, заст. директорів, 

методистів, викладачів мед. 

коледжів), 2019р. Посвідчення 

про проходження підвищення 

кваліфікації до диплому № В-І 

574311.  

2. ДЗ «Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України».  «Внутрішня 

медицина». Довідка про 

підвищення кваліфікації 

(стажування), 2020 р.  

 3. Житомирський медичний 

інститут. «Інноваційні 

технології у вищий медичній 

освіті з формуванням 

професійної майстерності 

через компетентнісну 

складову. Теорія і методика 

викладання медсестринських 

теорій та процесу» Свідоцтво 

ЖІ № 02011284/002117-20, від 

23.10.2020 р. 30 год. /1 кредит 

ЄКТС  

4. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 02134, 2-3 

квітня 2020р. 15 год. м. Суми  

Організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділе

ння (наукової установи)/ 

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: голова циклової 

комісії сестринської справи. 

12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій: Краснолицька 

Л.М., Кривошапко Л.О. 

«Міждисциплінарний зв’язок при 

формуванні практичних навичок та 

вмінь на заняттях з дисципліни 

«Основи медсестринства». 

Перспективи розвитку сучасної 

науки та освіти (частина ІІ): 

матеріали Міжнародної науково – 

практичної конференції м. Львів, 

13-14 листопада 2019 року – Львів: 

Львівський науковий форум, 2019р. 
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5. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 00901,  23-24 

квітня 2020 р. 18 год. м. 

Маріуполь.   

6. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 001425, 14-15 

травня 2020 р. 20 год. м. 

Полтава.  

7. Центр розвитку 

медсестринства  МОЗ 

України. Семінар 

«Медсестринство на 

первинній ланці в Україні: 

кращі практики». Сертифікат 

від 25 вересня 2020 р. м. Київ 

8. Житомирський медичний 

інститут. ХІ Науково-

практична конференція з 

міжнародною участю «Вища 

освіта та практика в 

медсестринстві» 22-23 жовтня 

2020 р. м . Житомир. 12 год. 

 9. Дніпропетровський 

обласний навчально-

методичний центр практичної 

психології і соціальної роботи. 

Рефлексивний практикум 

«Професійне благополуччя 

– С. 52 – 54. Кривошапко Л.О. 

Молодь за чисте довкілля. 

Свідоцтво № РЈ468141про 

публікацію на сайті vseosvita.ua, 

2019. Кривошапко Л.О. Стилі 

лідерства та керівництва. Свідоцтво 

№ НК 105181 про публікацію на 

сайті vseosvita.ua, 2019. 

Кривошапко Л.О. Принципи 

навчання у вищій школі. Свідоцтво 

№ BY 095957 про публікацію на 

сайті vseosvita.ua, 2019. 

Кривошапко Л.О. Виховання 

професійної вмотивованості 

студентів – медиків. Методична 

Свідоцтво № СМ032782 про 

публікацію на сайті vseosvita.ua, 

2019.; 

 4) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування: Навчально – 

методичний посібник з дисципліни 

«Невідкладні стани у внутрішній 

медицині» для студентів 

спеціальності 223 

«Медсестринство» / Укл.: 

Кривошапко Л.О.:Кам’янське.– 

2016 р. – 70 с. Навчально – 
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педагогічних працівників» 

Сертифікат від 27 жовтня 2020 

р. м. Кам’янське. 3 год.  

10. Академія цифрового 

розвитку. «Цифрові 

інструменти GOOGLE для 

організації ефективного 

зворотнього зв’язку між 

учасниками освітнього 

процесу під час дистанційного 

навчання» Сертифікат № В-

0121-3720 від 08.01.2021 р. 2 

год.  

11.Міністерство охорони 

здоров’я України. XI 

Міжнародний конгрес 

«Медсестри проти COVID-

19», присвяченому 

Міжнародному дню медичної 

сестри. Сертифікат від 

12.05.2020р.   

12. ВУМ-online: «Академічна 

доброчесність в університеті». 

Сертифікат № 048351від 

24.02.2021 р. 3 год.   

13. Міністерство охорони 

здоров’я України. онлайн «XIІ 

Міжнародний конгрес "STOP 

COVID Медсестри в справі", 

присвяченому Міжнародному 

дню медичної сестри» 

12.05.2021 р. 4 години. 

Сертифікат від 12.05.2021р. 

14. ДУ «Інститут неврології, 

психіатрії та наркології 

НАМН України» науково-

практична онлайн 

конференція. "Якість 

методичний посібник The 5th 

International scientific and practical 

conference «Science and education: 

problems, prospects and innovations» 

(February 4-6, 2021) Publishing 

Group, Kyoto, Japan. 2021 р. 1073 р. 

С. 750-756 з дисципліни 

«Медсестринські теорії та процес» 

для студентів спеціальності 223 

«Медсестринство» / Укл.: Брилевич 

О.А., КривошапкоЛ.О.: Кам’янське. 

- 2019 р. – 64 с.  Збірник 

ситуаційних задач Медсестринська 

діагностика з дисципліни 

«Медсестринські теорії та процес» 

для студентів спеціальності 223 

«Медсестринство» / Укл.: Брилевич 

О.А., Кривошапко Л.О.: – 

Кам’янське. - 2019 р. – 42 с.;  

9) робота у складі експертної ради з 

питань проведення експертизи 

дисертацій МОН або у складі 

галузевої експертної ради як 

експерта Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти, 

або у складі Акредитаційної комісії, 

або міжгалузевої експертної ради з 

вищої освіти Акредитаційної 

комісії, або трьох експертних 

комісій МОН/зазначеного 

Агентства, або Науково-методичної 

ради/науково-методичних комісій 

(підкомісій) з вищої або фахової 

передвищої освіти МОН, 

наукових/науково-

методичних/експертних рад органів 

державної влади та органів 

місцевого самоврядування, або у 
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медичних послуг в сфері 

психічного здоров'я" 20.05-

21.05.2021 р., 10 балів 

Сертифікат від 21.05.2021 р. 

15. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна . « Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток та плідну 

педагогічну діяльність 

протягом 2020/2021 

навчального року». 2021 р. 

 16. Міністерство охорони 

здоров’я України Центр 

розвитку медсетринства. 

онлайн-семінар «Належні. 

Профілактика та лікування.» 2 

години. Сертифікат від 

25.05.2021 р.  

17. ТОВ «Всеосвіта» вебінар 

(дистанційно) «Законодавчі 

аспекти організації 

інклюзивного навчання у 

закладах освіти-практичний 

підхід» 28.05.2021 р., 2 

години/0,06 кредиту ЄКТС. 

Сертифікат від 28.05.2021 р. 

18. ТОВ «Всеосвіта» 

Всеукраїнська педагогічна 

рада онлайн «Успішне 

завершення освітнього 

процесу-запорука правильного 

старту нового навчального 

року» 4 години/0,1 кредиту 

ЄКТС. Сертифікат від 

10.06.2021 р.  

19. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна «Подяка за 

складі комісій Державної служби 

якості освіти із здійснення планових 

(позапланових) заходів державного 

нагляду (контролю): Робота у складі 

експертних комісій МОН з 

акредитації медичних коледжів м. 

Нікополь, м. Херсон, м. 

Олександрія, м. Первомайськ.;  

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: Участь у 

обласному методичному об’єднання 

викладачів медсестринства, 

викладачів терапевтичного 

профілю. 
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відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток і плідну діяльність у 

сфері охорони здоров'я» 2021 

р. 
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36 Медична 

біологія 

Тімофеє

ва 

Тетяна 

Володим

ирівна 

Виклад

ач 

(сумісн

ицтво) 

Диплом 

спеціаліста 

видано 

закладом: 

Дніпропетро

вський 

державний 

університет, 

Рік 

закінчення: 

2000, 

Спеціальніс

ть: Біологія, 

Кваліфікація

: біолога, 

викладача 

біології та 

хімії 

 26 років - 

досвід 

педагогічної 

діяльності в 

закладах 

вищої освіти. 

Голова 

міського 

методичного 

об’єднання 

викладачів 

біології. 

1. КЗВО «Дніпровська 

академія неперервної освіти» 

ДОР». «Впровадження ідей 

інноваційних технологій в 

практику роботи вчителя 

природничих дисциплін» 

(учитель біології, екології та 

правознавства) Свідоцтво 

СПК № ДН 41682253/2391 від 

28.04.2019р. 180 год./ 6 

кредитів.  

2. Харківська мед. академія 

післядипломної освіти.  

«Основи педагогіки і 

психології вищої та 

професійної освіти» (для 

викладачів медичних 

коледжів), 2019 р. 

Посвідчення про проходження 

підвищення кваліфікації до 

диплому № НР 13845119. 

 3. Дніпровський державний 

технічний університет. 

«Поглиблення та 

систематизація знань щодо 

використання викладачем 

інноваційних технологій при 

викладанні природничо-

наукових дисциплін та 

ознайомлення з досвідом 

організації науково-дослідної 

роботи студентів» Довідка № 

26/50/2020. 180 год.  

4. Дніпропетровський 

обласний навчально-

методичний центр практичної 

психології і соціальної роботи. 

Рефлексивний практикум 

12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій: Тімофеєва Т.В. 

«Міжособистісні взаємини: від 

спілкування до взаємодії» (для 10-

11 класів). Форум педагогічних 

ідей. Публікація в каталозі 

«Відкритий урок: розробки, 

технології, досвід» у № 01/2018 

(квітень 2018 ).Видавництво 

«Плеяда» Урок, Харків, 2018р. С. 21 

Тімофеєва Т.В. «Способи 

орієнтування тварин» / Свідоцтво 

№АІ394922 про публікацію на сайті 

vseosvita.ua, 2017.  Тімофеєва Т.В. 

«Шлюбні церемонії тварин» / 

Свідоцтво №ТС414653 про 

публікацію на сайті vseosvita.ua, 

2018  Тімофеєва Т.В. «Ліпіди. 

Різноманітність у природі. Значення 

для живих організмів» / Свідоцтво 

№ZB350910 про публікацію на 

сайті vseosvita.ua, 2018. Тімофеєва 

Т.В. «Турбота про потомство у 

різних таксономічних груп: 

безхребетні тварини» / Свідоцтво 

№SM509702 про публікацію на 

сайті vseosvita.ua, 2019.  Тімофеєва 

Т.В. «Дивовижні морські коники»/ 

Урок цікавої біології / Свідоцтво 

№VU313085 про публікацію на 

сайті vseosvita.ua, 2019.;  

4) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників 
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«Професійне благополуччя 

педагогічних працівників» 

Сертифікат від 27 жовтня 2020 

р. м. Кам’янське. 3 год.  

5. Академія цифрового 

розвитку. «Цифрові 

інструменти GOOGLE для 

організації ефективного 

зворотнього зв’язку між 

учасниками освітнього 

процесу під час дистанційного 

навчання» Сертифікат № В-

0121-5199 від 08.01.2021 р. 2 

год.  

6. ВУМ-online: «Академічна 

доброчесність в університеті». 

Сертифікат №048377 від 

25.02.2021р. 3 год. . 

для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування: Тімофеєва Т.В., 

Воробєй Є.С. Медична біологія: 

робочий зошит для практичних 

занять. Кам’янське, 2019. 70 с. 

Тімофеєва Т.В. Мікробіологія: 

робочий зошит для практичних 

занять. Кам’янське, 2019. 70 с. 

Тімофеєва Т.В. Мікробіологія: 

робочий зошит для самостійної 

позааудиторної роботи. Кам’янське, 

2019. 40 с.; 15) керівництво 

школярем, який зайняв призове 

місце III—IV етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових 

навчальних предметів, II—III етапу 

Всеукраїнських конкурсів-захистів 

науково-дослідницьких робіт учнів 

— членів Національного центру 

“Мала академія наук України”; 

участь у журі III—IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з базових навчальних предметів чи 

II—III етапу Всеукраїнських 

конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт учнів — членів 

Національного центру “Мала 

академія наук України” (крім 

третього (освітньо-
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наукового/освітньо-творчого) 

рівня): Участь у журі ІІІ етапу 

Всеукраїнської олімпіади з біології.; 

10) участь у міжнародних наукових 

та/або освітніх проектах, залучення 

до міжнародної експертизи, 

наявність звання “суддя 

міжнародної категорії”: Участь у 

навчальній програмі Європейської 

комісії eTwinning: використання 

інформаційно - комунікаційних 

технологій, європейська інтеграція 

через освітні проекти. Проект в 

мережі європейських шкіл «Планета 

просить допомоги». Диплом за 

активну участь, Національний та 

Європейський знаки якості за 

проектну діяльність. (25 листопада 

2016 р.).;  

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: Участь у 

обласному та регіональному 

методичному об’єднанні викладачів 

біології, екології, хімії. 

Організаційна робота на посаді 

голови міського методичного 

об’єднання вчителів біології і 

екології 
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37 Історія та 

культура 

України 

 

Харченк

о 

Світлана 

Євгенівн

а 

виклад

ач 

Диплом 

спеціаліста 

видано 

закладом: 

Запорізький 

державний 

педагогічни

й інститут, 

Рік 

закінчення: 

1982, 

Спеціальніс

ть: Історія, 

Кваліфікація

: Вчитель 

історії та 

суспільствоз

навства 

 39 років – 

досвід 

педагогічної 

роботи. 

 

1. Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти. «Інноваційні освітні 

методи навчання суспільним 

дисциплінам та їх вплив на 

творчу сферу особистості 

учня» Свідоцтво № 10188-17 

від 22.12.2017 р. 180 год/ 6 

кредитів.  

2. Дніпровський державний 

технічний університет. 

«Отримання та розвиток 

фахових компетентностей 

викладача дисциплін: «Історія 

України», «Громадянська 

освіта», «Всесвітня історія», 

«Основи філософських знань» 

на основі застосування 

інноваційних педагогічних 

технологій». Довідка № 

12/50/2020. 180 год. 

 3. Дніпропетровський 

обласний навчально-

методичний центр практичної 

психології і соціальної роботи. 

Рефлексивний практикум 

«Професійне благополуччя 

педагогічних працівників» 

Сертифікат від 27 жовтня 2020 

р. м. Кам’янське. 3 год.  

4. Академія цифрового 

розвитку. «Цифрові 

інструменти GOOGLE для 

організації ефективного 

зворотнього зв’язку між 

учасниками освітнього 

процесу під час дистанційного 

Організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділе

ння (наукової установи)/ 

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: Відповідальний 

музею коледжу «Історія медичного 

коледжу. Історія медицини міста».; 

14) керівництво студентом, який 

зайняв призове місце на I або ІІ 

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; 

керівництво студентом, який став 

призером або лауреатом 

Міжнародних, Всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, фестивалів 
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навчання» Сертифікат № В-

0121-4287 від 08.01.2021 р. 2 

год.  

5. EdEra — студія онлайн-

освіти. Онлайн курс 

«Академічна доброчесність». 

Сертифікат від 22.09.2019 р. 4 

год.  

6. Міністерство освіти і науки 

України. Науково-методичний 

центр вищої та фахової 

передвищої освіти. Онлайн-

семінар «Соціально-

педагогічні засади 

формування громадської 

відповідальності студентів». 

Сертифікати СС 

№38282994/0941-20 від 

30.09.2020р. 8 год. 

 7. Міністерство охорони 

здоров’я України. онлайн «XIІ 

Міжнародний конгрес "STOP 

COVID Медсестри в справі", 

присвяченому Міжнародному 

дню медичної сестри» 

12.05.2021 р. 4 години. 

Сертифікат від 12.05.2021р. 

 8. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна . « Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток та плідну 

педагогічну діяльність 

протягом 2020/2021 

навчального року». 2021 р. 

 9. ТОВ «Всеосвіта» вебінар 

(дистанційно) «Законодавчі 

аспекти організації 

та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у 

складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких 

конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів (для 

забезпечення провадження 

освітньої діяльності на третьому 

(освітньо-творчому) рівні); 

керівництво здобувачем, який став 

призером або лауреатом 

міжнародних мистецьких конкурсів, 

фестивалів, віднесених до 

Європейської або Всесвітньої 

(Світової) асоціації мистецьких 

конкурсів, фестивалів, робота у 

складі організаційного комітету або 

у складі журі зазначених 

мистецьких конкурсів, фестивалів); 

керівництво студентом, який брав 

участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній 

та Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубка 

світу та Європи, чемпіонаті 

України; виконання обов’язків 

тренера, помічника тренера 

національної збірної команди 

України з видів спорту; виконання 

обов’язків головного секретаря, 

головного судді, судді міжнародних 

та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, 

суддівського корпусу: Світлани про 

підготовку 5 переможців VІІ 
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інклюзивного навчання у 

закладах освіти-практичний 

підхід» 28.05.2021 р., 2 

години/0,06 кредиту ЄКТС. 

Сертифікат від 28.05.2021 р. 

10. ТОВ «Всеосвіта» 

Всеукраїнська педагогічна 

рада онлайн «Успішне 

завершення освітнього 

процесу-запорука правильного 

старту нового навчального 

року» 4 години/0,1 кредиту 

ЄКТС. Сертифікат від 

10.06.2021 р.  

11. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна «Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток і плідну діяльність у 

сфері охорони здоров'я» 2021 

р. 

Всеукраїнської інтернет-олімпіади 

«На урок» з історії. Керівництво 

студентським гуртком Історії 

України.;  

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: Учасник 

регіонального методичного 

об’єднання викладачів історії 

України і суспільних дисциплін. 

Учасник обласного методичного 

об’єднання викладачів соціально-

гуманітарних дисциплін.; 

 12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій: Харченко С.Є. 

Інноваційні методи та форми 

роботи історичного гуртка 

«Спадщина». Неперервна освіта для 

сталого розвитку: філософсько-

теоретичні контексти та педагогічна 

практика: зб. статей Всеукр.наук.-

практ. конф. Дніпро, 2018. С. 36. 

Харченко С.Є Технологія «музейна 

педагогіка» у формуванні 

історичних компетентностей: зб. 

статей з досвіду роботи викладачів 

Дніпропетровської області / 

Укладач голова ОМО Швайко Т.Ю. 

Дніпро, 2019. С. 126-128. Харченко 

С.Є., Циганок В.О., Лавецька О.В. 

Історичний документ як джерело 

формування національної 

свідомості молоді. Перспективи 
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розвитку сучасної науки та освіти 

(ІVчастина ): матеріали 

Міжнародної науково-практичної 

конференції м. Львів, 13-14 

листопада 2019 року. Львів: 

Львівський науковий форум, 2019. 

С.9-1 Циганок В.О., Лавецька О.В., 

Харченко С.Є. Формування 

соціальної та громадянської 

компетентності на заняттях історії 

України. Перспективи розвитку 

сучасної науки та освіти 

(ІVчастина): матеріали 

Міжнар.наук.-практ. конф. м. Львів, 

13-14 листопада 2019 року. Львів: 

Львівський науковий форум, 2019. 

С.10-12. Циганок В.О., Харченко 

С.Є., Лавецька О.В. Формування 

предметно-історичних 

компетентностей студентів у 

процесі вивчення історії України. 

Перспективи розвитку сучасної 

науки та освіти(ІVчастина ): 

матеріали Міжнар.наук.-практ. 

конф. м. Львів, 13-14 листопада 

2019 року. Львів: Львівський 

науковий форум, 2019. С.12-13. 

Харченко С.Є. Україна в перші 

повоєнні роки (1945-поч.50-х 

р.р.)./Свідоцтво №ХО 662066 про 

публікацію на сайті vseosvita.ua, 

2020.;  

4) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 
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конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування: Харченко 

С.Є.Україна в роки Другої світової 

війни (1939-1945 р.р.). Велика 

Вітчизняна війна (1941-1945 р.р.): 

навч. посіб. Кам’янське, 2017. 47 с. 

Харченко С.Є. Легіон Українських 

Січових Стрільців – зародок 

творення національної армії. З 

досвіду роботи історичного гуртка 

«Спадщина». Кам’янське, 2018. 38 

с. Харченко С.Є. Методика 

підготовки та організації 

самостійної поза аудиторної роботи 

студентів з філософії: методичний 

посіб. Кам’янське: 2020. 56 с. 

Свідоцтво № О-1801717 Харченко 
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38 Клінічна 

фармакологі

я з 

токсикологі

єю 

 

Хомяк 

Ніна 

Володим

ирівна 

Виклад

ач 

(сумісн

ицтво) 

Диплом 

спеціаліста 

видано 

закладом: 

Дніпропетро

вський 

ордена 

Трудового 

Червоного 

Прапору 

медичний 

інститут, Рік 

закінчення: 

1978, 

Спеціальніс

ть: 

Лікувальна 

справа, 

Кваліфікація

: Лікар 

Науковий 

ступінь: 

кандидат 

медичних 

наук, 

Наукова 

спеціальні

сть: 

14.00.25 - 

фармаколо

гія, 

Тема 

дисертації: 

Сравнител

ьная 

характерис

тика 

действия 

холино- и 

адренотро

пных 

средств на 

процессы 

памяти, 

поведенче

ские 

реакции и 

атф-азную 

активность 

структур 

головного 

мозга в 

условиях 

нормы и 

эмоционал

ьно-

болевого 

состояния 

38 рік – 

досвід 

науково-

педагогічної 

роботи в 

Дніпропетров

ській 

медичній 

медичний 

інститут. 

-на посаді 

асистент 

кафедри 

фармакології; 

-на посаді 

асистент 

кафедри 

госпітальної 

птерапії. 

- на посаді 

асистент 

кафедри 

загальної та 

клінічної 

фармації. 

 

1. Національна металургійна 

академія України. Центр 

підвищення кваліфікації, 

перепідготовки, 

удосконалення – напрям 

«Освіта і педагогіка». 

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації ПК № 

02070766/254-17 від 

29.12.2017 р.  

2. Науково-практичний 

семінар «Здоров’я та фармація 

у XXI столітті» (захід 

акредитований Європейською 

акредитаційною радою з 

безперервної медичної освіти). 

Сертифікат № 370 від 

28.05.2019р. 5 балів.  

3. Міжнародна науково-

практична конференція 

«Актуальні питання 

внутрішньої медицини» 

(доповідач) м. Дніпро, 2019 р. 

4. Онлайн Конференція 

«Сучасні досягнення в 

практиці лікаря акушера-

гінеколога» (доповідач) м. 

Дніпро, 2019 р.  

5. Науково-практична школа 

семінар «Клінічні 

рекомендації в загальній 

практиці сімейного лікаря, 

терапевта» 8 год. Сертифікат 

№078 від 25.02.2020 р.  

6. Майстер клас з онлайн 

трансляцією: «Особливості 

дитячого віку в практиці 

сімейного лікаря і педіатра» 

4) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування: Алгоритмы 

клинической фармакологии (часть 

1): учебно-методическое пособие/ 

В.И.Мамчур, Н.В.Хомяк, 

В.И.Опрышко с соавт.//Днепр: 

Литограф.- 2018.-104 с., 24 

ил.Алгоритмы фармакологии: 

учебно-методическое 

пособие/Мамчур В.И., Жилюк В.И., 

Опрышко В.И.с соавт.; под ред 

В.И.Мамчура.- Изд.2.-Дніпро: Сова, 

2018.- Т.1.- 100с.  Алгоритмы 

фармакотерапии(фармакотерапия в 

таблицах): учебно-методическое 

пособие/ [Н.В.Хомяк, 

Е.А.Подплетняя, С.П.Кайдаш с 

соавт.]. - Днепр: Литограф.- 2019.- 

144 стр.(протокол Ученого совета 

ГУ «ДМА МОЗ Украины» от №10 

от 25.04.19)  V.I. Mamchur, N.V. 

KhomIak, V.I.Opryshko at other. 

Algorithms of clinical pharmacology 

(Part 1) /V.I. Mamchur, N.V. 

KhomIak, V.I.Opryshko, 

D.А.Stepansky, O.Y.Кovalenko, 

S.P.Кaidash, O.V.Khomiak, 
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(острый 

постопера

ционный 

период) 

Диплом 

кандидата 

наук, серія 

MД, номер 

029946, 

дата 

02.03.1988 

р. 

виданий: 

Київський 

НДІ 

фармаколо

гії і 

токсиколо

гії 

 

«Серцево-судинна патологія з 

позицій доказової медицини» 

Сертифікат № 1799  від 

05.04.2020р.  

7. І Міжнародний конгрес з 

онлайн трансляцією «Від 

народження до зрілості. 

Міждисциплінарний підхід в 

збереженні здоров’я людини» 

(UEMS-EACCME) Сертифікат 

№ 1799 від 04.04.2020 р. 

 8.VII Міжнародна науково-

практична конференція 

«Актуальні питання 

внутрішньої медицини» 

(доповідач).  м. Дніпро, 20-

21.05.2020 р. 9 годинн.   

9. VII Міжнародна науково-

практична конференція 

«Актуальні питання 

внутрішньої медицини» 30 

балів Сертифікат № 555/0033 

від 21.05.2020 р.  

10. Науково-практична 

конференція з міжнародною 

участю ДУ ННЦРМ НАМН 

України «Пацієнт високого 

кардіоваскулярного ризику в 

сучасних умовах існування» з 

тренінгами та майстер 

класами «Актуальні питання 

сімейної медицини 

сьогодення» Сертифікат № 

43640257 від 19.06.2020 р.   

11. ДніпроАлергоСамміт 

Алергологія, учасник тренінгу 

з практичних навичок. 

D.S.Nosivets // Навчально-

методичний посібник для іноземних 

студентів медичного та 

стоматологічного факультетів 

англомовної форми навчання, 95 

стр. Дніпро, 2019. UDC: 615.03 

(078.5) А 45 Вчена рада ДЗ «ДМА 

МЗ України» (протокол № 3 від 

25.10.18) ISBN 978-619-93537-5-2 

UDK 001.1 BBK 91; 

 12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій: Клинико-

фармакологические особенности 

современных лекарственных форм 

микронизированного прогестерона, 

применяющихся во время 

беременности/ Н. В. Хомяк, В. И. 

Мамчур, Е. В. Хомяк//Медицинские 

аспекты здоровья женщины № 2 

(88)’ 2015. С. 29-35 Хомяк Н.В. 

Клинико-фармакологические 

особенности современных 

лекарственных форм 

микронизированного прогестерона, 

применяющихся во время 

беременности//Н.В.Хомяк, 

В.И.Мамчур, Е.В.Хомяк//З 

турботою про Жінку. -2016.- 

№5(71) июль. –С.8-11 Н.В.Хомяк. 

Традиции и инновации в лечении 

болевого синдрома. «Фармацевт 

Практик» #11? 2016 

http://fp.com.ua/articles/traditsii-i-
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Сертифікат № 558/1417 від 

25.06.2020 р. 

 12 Дніпропетровський 

обласний навчально-

методичний центр практичної 

психології і соціальної роботи. 

Рефлексивний практикум 

«Професійне благополуччя 

педагогічних працівників» 

Сертифікат від 27 жовтня 2020 

р. м. Кам’янське. 3 год.  

13. Академія цифрового 

розвитку. «Цифрові 

інструменти GOOGLE для 

організації ефективного 

зворотнього зв’язку між 

учасниками освітнього 

процесу під час дистанційного 

навчання» Сертифікат № В-

0121-5244 від 08.01.2021 р. 2 

год.  

14. ВУМ-online: «Академічна 

доброчесність в університеті». 

Сертифікат №048248 від 

23.02.2021р. 3 год. 

 15. Міністерство охорони 

здоров’я України. онлайн «XIІ 

Міжнародний конгрес "STOP 

COVID Медсестри в справі", 

присвяченому Міжнародному 

дню медичної сестри» 

12.05.2021 р. 4 години. 

Сертифікат від 12.05.2021р. 

16. ДУ «Інститут неврології, 

психіатрії та наркології 

НАМН України» науково-

практична онлайн 

конференція. "Якість 

innovatsii-v-lechenii-bolevogo-

sindroma/ Н.В. Хомяк. Клинико-

фармакологические основы 

профилактики и лечения НПВП-

гастропатий. Здоров’я України. 

Тематичний номер 

«Гастроентерологія, гепатологія, 

колопроктологія» № 4 (42), 

листопад 2016 р. http://health-

ua.com/article/4546-

klinikofarmakologicheskie-osnovy-

profilaktiki--ilecheniya-

npvpgastropatij Хомяк Н.В. 3D-

эффект препарата Найз®: как 

особенности фармакокинетики 

помогают справляться с острой 

болью/ Хомяк Н.В., Мамчур В.И, 

Хомяк Е.В.//Фармацевт Практик. – 

2017, №03. [Эл.доступ: ] 

http://fp.com.ua/articles/3d-effekt-

preparata-najz-kak-osobennosty-

farmakokynetyky-pomogayut-

spravlyatsya-s-ostroj-bolyu/ 

Подплєтня О.А. Фітотерапевтичні 

лікарські засоби з 

нефропротекторною активністю 

(огляд) /О.А. Подплєтня, Н.В. 

Хомяк , К.В.Соколова, С.П.Кайдаш, 

О.В.Хомяк// Медичні перспективи.- 

2017, №1 (17). – 10-19 Макаренко 

О.М. МЕТОДОЛОГІЧНИЙ 

АНАЛІЗ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 

АСТРОЦИТІВ/ Макаренко О.М., 

Петров П.1., Хомяк Н.В. // XVIII 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція «МЕДИКО-

БІОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ 

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, СПОРТУ 
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медичних послуг в сфері 

психічного здоров'я" 20.05-

21.05.2021 р., 10 балів 

Сертифікат від 21.05.2021 р. 

17. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна . « Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток та плідну 

педагогічну діяльність 

протягом 2020/2021 

навчального року». 2021 р.  

18. ТОВ «Всеосвіта» вебінар 

(дистанційно) «Законодавчі 

аспекти організації 

інклюзивного навчання у 

закладах освіти-практичний 

підхід» 28.05.2021 р., 2 

години/0,06 кредиту ЄКТС. 

Сертифікат від 28.05.2021 р. 

19. ТОВ «Всеосвіта» 

Всеукраїнська педагогічна 

рада онлайн «Успішне 

завершення освітнього 

процесу-запорука правильного 

старту нового навчального 

року» 4 години/0,1 кредиту 

ЄКТС. Сертифікат від 

10.06.2021 р.  

20. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна «Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток і плідну діяльність у 

сфері охорони здоров'я» 

2021р. 

ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ», 

присвячена 100 —річчю з дня 

народження В. О. Сухомлинського 

(21-22 грудня 2018 р):Миколаїв – 

2018.- С.23-29  Ye 

Zalyhina.Hepatoprotective Effect of 

Spissum Extract from Immature 

Walnut based on Model of 

Paracetamol-Induced Acute Liver 

Injury in Rats/Ye Zalyhina, S Kaidash, 

N Khomiak, V Slesarchuk, N 

Lohvynenko and I Selina// Journal of 

Chemical and Pharmaceutical 

Research.- 2019,11(1):P.19-25.  

Хомяк Н.?В. Вагиниты: 

возможности и преимущества 

комбинированной локальной 

терапии /Н.?В. Хомяк, В.?И. 

Мамчур// МЕДИЧНІ АСПЕКТИ 

ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ.- 2019, №4-5 

(125-126).- С.46-54 Кайдаш С.П., 

Слєсарчук В.Ю., Хомяк Н.В., 

Подплетня О.А., Соколова К.В. 

Перспективи застосування 

природних флавоноїдів для 

лікування венозної недостатності // 

Матеріали ІV міжнародної науково-

практичної конференції «Ліки-

людині. Сучасні проблеми 

фармакотерапії і призначення 

лікарських засобів», 12-13 березня 

2020 р., Харків. – С.286-290. 

В.І.Опришко. Аспекти організації 

позааудиторної роботи студентів/ 

В.І.Опришко, Д.С.Носивець, 

Н.В.Хомяк. У сб.:реалізація Закону 

України «Про вищу освіту» у вищій 

медичній та фармацевтичній освіті 
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України» : матеріали Всеукр.навч.-

наук.конф.з міжнар.участю, 

присв.памяті проф.Л.Я.Ковальчука 

(Тернопіль, 21-22 травня 2015).- 

Тернопіль:ТДМУ «Укрмедкнига», 

2015.- С.147-148 В. І. Опришко. 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ НА 

КАФЕДРІ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА 

КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ/В. І. 

Опришко, В. Й. Мамчур, Д. С. 

Носівець, Н. В. Хомяк, Н. В. 

Ліхолєтова// Матеріали XIII 

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції з міжнародною участю 

«актуальні питання якості медичної 

освіти» (з дистанційним 

під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за 

допомогою відеоконференц-зв’язку) 

12–13 травня 2016 року м. 

Тернопіль У двох томах Том 

2.Тернопіль ТДМУ «Укрмедкнига» 

2016, 1с.152-153 Слєсарчук В.Ю. 

Самостійна робота студентів як 

умова формування професійної 

компетентності/Слєсарчук В.Ю., 

Подплетня О.А., Кошова І.П., 

Хомяк Н.В.// Матеріали ІІІ 

Міжнародної конференції «Наука як 

рушійна антикризова сила» (м. 

Київ, 30 вересня 2016 р.) . Київ: 

центр наукових публікацій 2016.-с. 

34-37. Слєсарчук В.Ю. Роль 

клінічних дисциплін у професійній 

підготовці провізора/ 

В.Ю.Слєсарчук, Н.В.Хомяк, 

СП.Кайдаш// У сб.: Сучасні 
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проблеми світової медицини та її 

роль у забезп.здоров’я (Одеса, 17-18 

лютого). 2017, с. Слєсарчук В. Ю.. 

СПРЯМОВАНІСТЬ НАВЧАЛЬНОЇ 

МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ-

ПРОВІЗОРІВ ПРИ ВИВЧЕННІ 

ДИСЦИПЛІНИ 

«ТОКСИКОЛОГІЧНА ХІМІЯ»/ 

Слєсарчук В. Ю., Хомяк Н. В., 

Залигіна Є. 

В//ПвденноУкр.наук.журн.-2018, № 

19.- С.57-59 Слєсарчук В. Ю. 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

СТУДЕНТІВ ЯК КЛЮЧОВА 

КОМПЕТЕНЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ /Слєсарчук В. Ю., 

Потапова Т. М., Хомяк Н. В., 

Кайдаш С. П.// Медична наука та 

практика на сучасному історичному 

етапі: Збірник тез наукових робіт 

учасників міжнародної науково-

практичної конференції (м. Київ, 4–

5 травня 2018 р.). – Київ: 

«Київський медичний науковий 

центр», 2018. – С.102-105 

СЛЄСАРЧУК В.Ю. САМОСТІЙНА 

РОБОТА СТУДЕНТІВ, ЯК 

НЕВІД?ЄМНА СКЛАДОВА 

БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ/ 

СЛЄСАРЧУК В.Ю., ХОМЯК Н.В., 

КАЙДАШ С.П., ПОТАПОВА Т.М., 

ЗАЛИГІНА Е.В / THE SECOND 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC 

CONGRESS OF SCIENTISTS OF 

EUROPE as part of the II International 

Scientific Forum of Scientists "East - 

West" (Austria - Russia - Kazakhstan - 

Canada - Ukraine - Czech Republic) 
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(Vienna,10-11th May 2018).- Vienna: 

Центр научных исследований 

«Solution» . - 2018 С.607-613 

Слєсарчук В. Ю., Хомяк Н. В., 

Кайдаш С. П. ;  

3) наявність виданого підручника 

чи навчального посібника 

(включаючи електронні) або 

монографії (загальним обсягом не 

менше 5 авторських аркушів), в 

тому числі видані у співавторстві 

(обсягом не менше 1,5 авторського 

аркуша на кожного співавтора): 

Мамчур В.Й. Алгоритми клінічної 

фармакології (частина 1): учбово-

методичний посібник/ В.Й.Мамчур, 

Н.В.Хомяк, В.І.Опришко та 

співавт.//Дніпро: Литограф.- 2018.-

123 с., 23 іл.V.I. Mamchur, N.V. 

KhomIak, V.I.Opryshko at other. 

Algorithms of clinical pharmacology 

(Part 1) /V.I. Mamchur, N.V. 

KhomIak, V.I.Opryshko, 

D.А.Stepansky, O.Y.Кovalenko, 

S.P.Кaidash, O.V.Khomiak, 

D.S.Nosivets // Навчально-

методичний посібник для іноземних 

студентів медичного та 

стоматологічного факультетів 

англомовної форми навчання, 95 

стр. Дніпро, 2019. UDC: 615.03 

(078.5) А 45 Вчена рада ДЗ «ДМА 

МЗ України» (протокол № 3 від 

25.10.18) ISBN 978-619-93537-5-2 

UDK 001.1 BBK 91;  

Організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу 
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освіти/інституту/факультету/відділе

ння (наукової установи)/ 

філії/кафедри або іншого 

відповідального за підготовку 

здобувачів вищої освіти 

підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного 

управління 

(відділу)/лабораторії/іншого 

навчально-наукового 

(інноваційного) структу 

10) участь у міжнародних наукових 

та/або освітніх проектах, залучення 

до міжнародної експертизи, 

наявність звання “суддя 

міжнародної категорії”: Участь у 

VІІІ Міжнародному неврологічому 

конгресі, Одеса, 8-10 вересня 2016 

(доповідь) Актуальні питання 

внутрішньої медицини. V1 

Міжнародна науково-практична 

конференція. Дніпро, 15-16 травня 

2019 (доповідач) 

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: Участь у 

професійних об єднаннях за 

спеціальністю 
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39 Медична 

хімія 

Чертова 

Людмил

а 

Андріївн

а 

Виклад

ач, 

(основ

на) 

завідув

ач 

віділен

ня 

Диплом 

спеціаліста 

видано 

закладом: 

Дніпропетро

вський 

ордена 

Трудового 

Червоного 

Прапора 

державний 

університет 

імені 300-

річчя 

возз'єднання 

України з 

Росією, Рік 

закінчення: 

1972, 

Спеціальніс

ть: Хімія, 

Кваліфікація

: хімік 

 51 років – 

досвід 

педагогічної 

роботи. 

 

1. Дніпродзержинський 

державний технічний 

університет. «Формування 

іноваційного потенціалу 

особистості, використовуючи 

сучасні педагогічні технології 

з дисципліни «Біонеорганічна 

та біоорганічна хімія» Довідка 

№02/144/16 від 01.04.2016р. 

108 год.  

2. Дніпровський державний 

технічний університет. 

«Вивчення сучасних підходів 

до викладання навчальних 

дисциплін: «Фізична та 

колоїдна хімія» та набуття 

відповідних науково-

практичних навичок та 

педагогічних компетенцій» 

108 год. Довідка про 

стажування № 11/156/18 від 

20.04.2018р.  

 3. Харківська мед. академія 

післядипломної освіти  

«Психолого-педагогічні 

основи професійної діяльності 

викладачів ЗВО» (для 

директорів, заст. директорів, 

методистів, викладачів мед. 

коледжів), 2019р. Посвідчення 

про проходження підвищення 

кваліфікації до диплому № Ю 

074467.  

4. Дніпровський державний 

технічний університет. 

«Вдосконалення 

компетентностей викладача по 

впровадженню новітніх 

Організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділе

ння (наукової установи)/ 

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: Організаційна 

робота на посаді завідувача 

відділенням Кам`янського 

медичного коледжу.; 

 19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: Участь у 

засіданнях обласного методичного 

об'єднання викладачів природничо-

наукових дисциплін Участь у 

засіданнях міського методичного 

об'єднання  викладачів природничо-

наукових дисциплін. Участь у 

засіданнях регіонального 

методичного об'єднання викладачів 

екології, біології, хімії.;  

4) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 
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досягнень щодо використання 

інформаційних технологій при 

викладанні хімії» Довідка № 

15/50/2020. 180 год. 

 5. Дніпропетровський 

обласний навчально-

методичний центр практичної 

психології і соціальної роботи. 

Рефлексивний практикум 

«Професійне благополуччя 

педагогічних працівників» 

Сертифікат від 27 жовтня 2020 

р. м. Кам’янське. 3 год. 

 6. Академія цифрового 

розвитку. «Цифрові 

інструменти GOOGLE для 

організації ефективного 

зворотнього зв’язку між 

учасниками освітнього 

процесу під час дистанційного 

навчання» Сертифікат № В-

0121-1210 від 08.01.2021 р. 2 

год.  

7. Міністерство охорони 

здоров’я України. XI 

Міжнародний конгрес 

«Медсестри проти COVID-

19», присвяченому 

Міжнародному дню медичної 

сестри. Сертифікат від 

12.05.2020р.  

8. EdEra — студія онлайн-

освіти. Онлайн курс 

«Академічна доброчесність». 

Сертифікат від 27.10.2019 4 

год. 

 9. ТОВ «Едюкейшнал Ера» 

онлайн курс. Опануємо 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування: Чертова Л.А. 

Медична хімія : збірник конспектів 

лекцій. Кам’янське, 2018. 120 с. 

Чертова Л. А. Медична хімія: 

робочий зошит для практичних 

занять. Кам’янське, 2019. 70 с. 

Чертова Л. А. Біоорганічна хімія: 

збірник дидактичного  матеріалу. 

Кам’янське, 2019. 60 с.;  

12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій: Чертова Л.А., 

Смирнова Т.М., Застосування 

віртуальних лабораторій на 

заняттях хімії. Актуальні наукові 

дослідження в сучасному світі: 

матеріали міжнар. наук. конф., ( 

Переяслав-Хмельницький, 26-27 

жовтня 2019 р.). Переяслав-

Хмельницький, Вип. 10 2019. С.54. 

Чертова Л.А., Смирнова Т.М., 

Сучасні методи викладання хімії в 

закладах вищої освіти. Перспективи 

розвитку сучасної науки та освіти: 

матеріали  міжнародної науково-

практичної конференції (Львів,2019 



207 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

змішане навчання. Сертифікат 

від 21.02.2021 р. 80 год. 

 10. Міністерство охорони 

здоров’я України. онлайн «XIІ 

Міжнародний конгрес "STOP 

COVID Медсестри в справі", 

присвяченому Міжнародному 

дню медичної сестри» 

12.05.2021 р. 4 години. 

Сертифікат від 12.05.2021р. 

11.МОЗ України 

Житомирський медичний 

інститут ЖОР. «Інноваційні 

технології у вищій медичній 

освіті з формування 

професійної майстерності 

через компетентнісну 

складову. Теорія і методика 

викладання медичної хімії» 30 

годин/1 кредит ECTS 17.05-

21.05.2021 р. Свідоцтво ЖІ№ 

020111284/001425-21 від 

21.05.2021 р. 

 12. ДУ «Інститут неврології, 

психіатрії та наркології 

НАМН України» науково-

практична онлайн 

конференція. "Якість 

медичних послуг в сфері 

психічного здоров'я" 20.05-

21.05.2021 р., 10 балів 

Сертифікат від 21.05.2021 р. 

13. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна . « Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток та плідну 

педагогічну діяльність 

р.). Львівський науковий форум 

(частина ІV), 2019. С.76  Чертова 

Л.А. Формування ключових 

компетентностей студентів на 

заняттях хімії. Видавництво групи 

Основа портал Учительський 

журнал. 2019. С. 5-6 Чертова Л.А. 

Особистісно-орієнтоване навчання 

у сучасних умовах / Співавтор: 

Смирнова Т.М / Свідоцтво № 

ХВ1660309 про публікацію на сайті 

«vseosvita.ua» 2019р.; Чертова Л.А. 

Форми організації навчання у 

сучасних педагогічних технологіях /  

Співавтор: Смирнова Т.М. / 

Свідоцтво № CW722192 про 

публікацію на сайті «vseosvita.ua» 

2019р.; 
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протягом 2020/2021 

навчального року». 2021 р.  

14. ТОВ «Всеосвіта» вебінар 

(дистанційно) «Законодавчі 

аспекти організації 

інклюзивного навчання у 

закладах освіти-практичний 

підхід» 28.05.2021 р., 2 

години/0,06 кредиту ЄКТС. 

Сертифікат від 28.05.2021 р. 

15. ТОВ «Всеосвіта» 

Всеукраїнська педагогічна 

рада онлайн «Успішне 

завершення освітнього 

процесу-запорука правильного 

старту нового навчального 

року» 4 години/0,1 кредиту 

ЄКТС. Сертифікат від 

10.06.2021 р.  

16. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна «Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток і плідну діяльність у 

сфері охорони здоров'я» 2021 

р. 
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40 Патологічна 

анатомія та 

патологічна 

фізіологія 

 

Шитико

ва 

Тетяна 

Володим

ирівна 

виклад

ач 

Диплом 

спеціаліста 

видано 

закладом: 

Дніпропетро

вський 

ордена 

Трудового 

Червоного 

Прапору 

медичний 

інститут, Рік 

закінчення: 

1989, 

Спеціальніс

ть: 

Лікувальна 

справа, 

Кваліфікація

: лікар 

 17 років – 

досвід 

практичної 

роботи в 

закладах 

охорони 

здоров’я на 

посаді 

головного 

лікаря, лікар-

терапевт. 

 

17 років – 

досвід 

педагогічної 

роботи. 

1. Національний медичний 

університет ім. О.О. 

Богомольця. «Сучасні 

методики навчання у вищій 

медичній освіті. Внутрішня 

медицина» Посвідчення 

№.432 від 30.06.2016р. 

Стажування: «Інфектологія».  

Посвідчення № 454 від 

30.06.2016р. 

 2. Національний медичний 

університет ім. О.О. 

Богомольця. «Сучасна 

методика навчання на засадах 

компетентнісного підходу у 

вищий освіті. 

«Патоморфологія, 

патоанатомія та 

патофізіологія». Посвідчення 

ДП № 18092 від 27.06.18р. 

 3. Харківська медична 

академія післядипломної 

освіти. Основи педагогіки і 

психології вищої та 

професійної освіти» (для 

викладачів медичних 

коледжів), 2019 р. 

Посвідчення про проходження 

підвищення кваліфікації до 

диплому ТВ № 805517  

4. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

15 год. Сертифікат № 02063,2-

3 квітня 2020 р. м. Суми 

20) досвід практичної роботи за 

спеціальністю 

(спеціалізацією)/професією не 

менше п’яти років (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, 

наукової діяльності) із зазначенням 

посади та строку роботи на цій 

посаді: 17 років – досвід практичної 

роботи в закладах охорони здоров’я 

на посаді головного лікаря, лікар-

терапевт.;  

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: Дійсний 

член Асоціації превентивної та 

антиейджинг-медицини. Член 

обласного методичного об’єднання 

викладачів дисциплін 

терапевтичного профілю.;  

14) керівництво студентом, який 

зайняв призове місце на I або ІІ 

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; 

керівництво студентом, який став 

призером або лауреатом 

Міжнародних, Всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, фестивалів 

та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у 
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  5. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

18 год.  Сертифікат № 02167, 

23-24 квітня 2020 р. м. 

Маріуполь.   

6. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

20 год.  Сертифікат №03246, 

14-15 травня 2020 р. м. 

Полтава  

7. Дніпропетровський 

обласний навчально-

методичний центр практичної 

психології і соціальної роботи. 

Рефлексивний практикум 

«Професійне благополуччя 

педагогічних працівників» 3 

год. Сертифікат від 27 жовтня 

2020 р. м. Кам’янське.   

8. Академія цифрового 

розвитку. «Цифрові 

інструменти GOOGLE для 

організації ефективного 

зворотнього зв’язку між 

учасниками освітнього 

процесу під час дистанційного 

навчання» Сертифікат № В-

0121-4365 від 08.01.2021 р. 2 

год.  

складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких 

конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів (для 

забезпечення провадження 

освітньої діяльності на третьому 

(освітньо-творчому) рівні); 

керівництво здобувачем, який став 

призером або лауреатом 

міжнародних мистецьких конкурсів, 

фестивалів, віднесених до 

Європейської або Всесвітньої 

(Світової) асоціації мистецьких 

конкурсів, фестивалів, робота у 

складі організаційного комітету або 

у складі журі зазначених 

мистецьких конкурсів, фестивалів); 

керівництво студентом, який брав 

участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній 

та Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубка 

світу та Європи, чемпіонаті 

України; виконання обов’язків 

тренера, помічника тренера 

національної збірної команди 

України з видів спорту; виконання 

обов’язків головного секретаря, 

головного судді, судді міжнародних 

та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, 

суддівського корпусу: Керівництво 

постійно діючим науково-

дослідним гуртком патологічної 

анатомії та патологічної фізіології. 
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9. ВУМ-online: «Академічна 

доброчесність в університеті». 

Сертифікат № 017070 від 

26.11.2019 р. 1 год.  

10.Центр розвитку 

медсестринства МОЗ України. 

Семінар «Медсестринство на 

первинній ланці в Україні: 

кращі практики». Сертифікат 

від 25 вересня 2020 р. м.Київ. 

11.Міністерство охорони 

здоров’я України. XI 

Міжнародний конгрес 

«Медсестри проти COVID-

19», присвяченому 

Міжнародному дню медичної 

сестри. Сертифікат від 

12.05.2020р. 

Керівник науково-дослідного 

гутрка, який брав участь в науково-

практичній конференції з 

міжнародною участю «COVID-19: 

Заходи та методи безпеки 

сьогодення», грудень 2020 р.;  

12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій: Шитикова Т.В., 

«Портретна» діагностика в форматі 

сучасних методів організації 

самостійної роботи студентів у 

компетентнісному підході освіти 

медичних навчальних закладів. 

Освіта у 3–Dформаті: матеріали 

Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції (Полтава, 20-

21 вересня 2016 р.). Т.1. Полтава, 

2016 р. С. 690. Шитикова Т.В., 

Єгорова К. І. Використання 

інтерактивних технологій навчання 

в організації самостійної 

позааудиторної роботи студентів (з 

досвіду роботи циклової методичної 

комісії терапії та хірургії 

Кам’янського медичного коледжу). 

Освіта у 3–D форматі: матеріали 

Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції (Полтава, 20-

21 вересня 2016 р.). Т.1. Полтава, 

2016. С. 690. Шитикова Т.В., 

Варяниця Ю.А., Секретнюк І. 

Особистий time – відпочинок. 

Здоровий дух у здоровому тілі: 
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збірка матеріалів науково-

практичної студентської 

конференції іноземними мовами 

(Дніпро, 11 квітня 2018р.). Дніпро: 

Дніпровський медичний інститут 

традиційної та нетрадиційної 

медицини, 2018. С. 100. Шитикова 

Т.В., Якубович Н.О., Брилевич 

О.А., Гук О.В. Інтернаціоналізація 

освіти вищого навчального закладу 

(з досвіду роботи Кам'янського 

медичного коледжу). Сучасний рух 

науки: матеріали VIII Міжнародної 

науково-практичної інтернет-

конференції (Дніпро, 3-4 жовтня 

2019 р.). Т.2., Дніпро, 2019. С. 703 

5. Єгорова К.І., Шитикова Т.В. 

Знаменитості та туберкульоз / 

Свідоцтво № GM572827 про 

публікацію на сайті vseosvita.ua, 

2019. Шитикова Т.В., Давиденко 

І.В., Якубович Н.О., Івко М.С. 

Особистий time - відпочинок. (тези 

науково-дослідної роботи 

студентського аналітичного гуртка 

з патологічної анатомії та 

патологічної фізіології 

"Дослідження психосоматичних 

наслідків порушень тайм 

менеджменту сну у студентської 

молоді"). Modern science problems 

and innovations: матеріали Х 

Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції (Торонто, 

Канада, 2-3 жовтня 2020.).  с. 683-

688 Шитикова Т.В., Давиденко І.В., 

ФіліпенкоВ.В. Формування SOFT 

SKILLS у здобувачів освіти 
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закладів вищої медичної освіти 

методами іншомовного, 

діалогічного мовлення. Актуальні 

питання медицини: матеріали 

міжнародної науково- методичної 

конференції: (Дніпро: Дніпровський 

медичний інститут традиційної і 

нетрадиційної медицини, 2020.). 

С.46. Шитикова Т.В., Шитиков 

М.Т., Давиденко І.В., MED-TEST. 

in.ua-альтернативний інструмент 

онлайн-освітніх платформ для 

організації дистанційної 

самостійної роботи, здобувачів 

овіти з підготовки до державного 

ліцензійного іспиту в умовах 

компетентнісного підходу до 

навчання у закладах вищої 

медичної освіти. Інформатика, 

інформаційні системи та технології 

до 100-річчя фізико-математичного 

факультету Національного 

педагогічного Уніварситету ім. К.Д. 

Ушинського: матеріали ХVII 

Всеукраїнської конференції 

студентів і молодих науковців. 

(Одеса: 24 квітня, 2020.). С.130;  

4) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 
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загальною кількістю три 

найменування: Шитикова Т.В., 

Романенко І.А., Шитиков К.Т. 

Електронний методичний посібник 

Меd-test.in.ua для самостійної 

роботи студентів з підготовки до 

складання державного 

комплексного ліцензійного іспиту 

КРОК-М. / за ред. Т.В. Шитикова. 

Черкаси: ФОП ІІІ категорії з 

надання комп'ютерних послуг, 2017. 

Шитикова Т.В. Показники 

гомеостазу крові: навч. посіб. з 

дисципліни Патологічна анатомія та 

патологічна фізіологія. Кам’янське: 

2018. 60 с. Шитикова Т.В. 

Електронний портфель студента для 

самостійної роботи з підготовки до 

семестрового іспиту: метод. посіб. 

Кам’янське: 2018. 
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41 Клінічне 

медсестрин

ство в 

педіатрії 

 

Соціальна 

медицина та  

організація 

охорони 

здоров’я 

 

Виробнича 

та 

переддипло

мна 

практика (за 

фахом), 

методичне 

керівництво 

 

Підсумкова 

атестація 

 

Шостак 

Світлана 

Іванівна 

виклад

ач 

Диплом 

спеціаліста 

видано 

закладом: 

Дніпропетро

вський 

ордена 

Трудового 

Червоного 

Прапору 

медичний 

інститут, Рік 

закінчення: 

1971, 

Спеціальніс

ть: 

Педіатрія, 

Кваліфікація

: Лікар-

педіатр 

 38 – років 

досвід 

практичної 

роботи в 

закладах 

охорони 

здоров᾽я, з 

них: 

8 років - 

завідуюча 

дитячим 

відділенням 

центральної 

районної 

лікарні. 

9 років – 

головний 

педіатр, 

головний 

спеціаліст-

педіатр 

міського 

відділу 

охорони 

здоров᾽я. 

15 років – 

головний 

лікар дитячої 

міської 

лікарні 

м.Кам᾽янське. 

1. ДЗ «Дніпропетровська 

медична академія», ФПО. 

«Менеджмент та маркетинг в 

охороні здоров'я», «Соціальна 

медицина та організація 

охорони здоров’я», 2016р.  

Посвідчення про проходження 

підвищення кваліфікації до 

диплому № Э 994648.  

2. Харківська медична 

академія післядипломної 

освіти. «Фізіологія та 

патологія підліткового віку», 

2017р.  Посвідчення про 

проходження підвищення 

кваліфікації до диплому № Э 

994648.  

3. Харківська мед. академія 

післядипломної освіти  

«Психолого-педагогічні 

основи професійної діяльності 

викладачів ЗВО» (для 

директорів, заст. директорів, 

методистів, викладачів мед. 

коледжів), 2019р. Посвідчення 

про проходження підвищення 

кваліфікації до диплому № Э 

994648.  

4. Житомирський медичний 

інститут. «Інноваційні 

технології у вищий медичній 

освіті з формуванням 

професійної майстерності 

через компетентнісну 

складову. Теорія і методика 

викладання медсестринства в 

педіатрії, клінчного 

медсестринства в педіатрії» 

20) досвід практичної роботи за 

спеціальністю 

(спеціалізацією)/професією не 

менше п’яти років (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, 

наукової діяльності) із зазначенням 

посади та строку роботи на цій 

посаді: 38 – років досвід практичної 

роботи в закладах охорони 

здоров’я, з них: 8 років - завідуюча 

дитячим відділенням центральної 

районної лікарні. 9 років – головний 

педіатр, головний спеціаліст-

педіатр міського відділу охорони 

здоров’я. 15 років – головний лікар 

дитячої міської лікарні 

м.Кам’янське.;  

Організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділе

ння (наукової установи)/ 

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: Організаційна 

робота на посаді завідувача 

навчально-виробничою практикою.  
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Відмінник 

охорони 

здоров᾽я. 

 

12 років – 

досвід 

педагогічної 

діяльності. 

Свідоцтво ЖІ № 

02011284/002136-20, від 

23.10.2020 р. 30 год. /1 кредит 

ЄКТС  

5. Національна медична 

академія післядипломної 

освіти ім.  П.Л. Шупика. 

«Підготовка до сезону грипу в 

рамках циклу Практична 

педіатрія під час пандемії» 9 

год. Сертифікат № 337 від 

30.09.2020 р. 

 6. Національний медичний 

університет ім. О.О. 

Богомольця. «Від зачаття до 

успішних пологів: крок за 

кроком. Від доказової 

медицини до клінічної 

практики» Сетрифікат № 557 

від 19.10.2020 р. 3 год. 

 7. Національна медична 

академія післядипломної 

освіти ім.  Національна 

медична академія 

післядипломної освіти ім.  

П.Л. Шупика «Академія 

сімейного лікаря» Сертифікат 

№ 466 від 08.10.2020 р. 10 

балів.  

8. Національний медичний 

університет ім. О.О. 

Богомольця. «Жіноче здоров`я 

від А до Я в рамках циклу 

Професійний розвиток 

лікарів-акушерів-гінекологів» 

Сертифікат № 255 від 

09.10.2020 р.  

Керівник відділу з науково-

дослідної роботи.;  

12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій: Сотник В.Л., 

Шостак С.І. За 15 кроків до 

століття. Сестра милосердя 

:професійний медичний журнал №4, 

2016. С.38-40. Шостак С.І. 

Практичне навчання – складова 

навчального процесу  в медичному 

коледжі.  Свідоцтво №ЕS278598 

про публікацію на сайті vseosvita.ua, 

2019. Шостак С.І., Маглиш Л.Б. На 

чому вчимося? Хто вчить? Погляд 

зсередини. Знайомство під новим 

кутом зору. / Свідоцтво № 

АЕ742621 про публікацію на сайті 

vseosvita.ua, 2019. Шостак С.І. 

Практичне навчання як основна 

сфера формування професійних 

компетенцій студентів медичного 

коледжу. Актуальні наукові 

дослідження у сучасному світі: 

(Переяслав-Хмельницький, 2019р). 

Журнал вип.2 (46) частина 2. 

Переяслав-Хмельницький, 2019.С. 

81-86.  Шостак С.І. Інтегроване 

ведення хвороб дитячого віку, 

значення його у формуванні 

компетентності студента медика. 

Сучасний рух науки:тези доповіді 

VIII міжнар. наук. інтернет – 

конф.(Дніпро,3-4 жовтня 2019р.) 
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9. Міжнародна он-лайн 

конференція для лікарів з 

міжнародною участю 

«Інфекційний контроль. Від 

вакцинації до лікування» 

Сертифікат № 01846 від 

27.11.2020 р. 8 год.  

10. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

Сертифікат № 02358. 3-4 

грудня 2020 р 16 год. м. 

Кривий Ріг.   

11. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 00062, 9-10 

квітня 2020 р. 15 год. м. 

Херсон   

12. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 02060, 15 год. 

2-3 квітня 2020 р. м. Суми. 

 13. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 03259, 14-15 

Т.3 Дніпро 2019. С. 665-667. 

Шостак С.І. Симуляційне навчання 

студентів для оцінки, розпізнання та 

стабілізації невідкладних станів у 

дітей./ Свідоцтво № ВS216947 про 

публікацію на сайті vseosvita.ua, 

2019. Шостак С.І., Клименкова С.В. 

Міждисциплінарні технології у 

підготовці медичних сестер-

бакалаврів: Перспективи розвитку 

сучасної науки та освіти (частина 

ІІ): матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції м. 

Львів, 13-14 листопада 2019 р. 

Львів: Львівський науковий форум, 

2019. С. 56. Шостак С.І. Організація 

викладання дисципліни «Клінічне 

медсестринство в педіатрії» 

студентам-бакалаврам. 

Перспективи розвитку сучасної 

науки та освіти (частина ІІ): 

матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції м. Львів, 

13-14 листопада 2019 р. Львів: 

Львівський науковий форум, 2019. 

С. 55.;  

14) керівництво студентом, який 

зайняв призове місце на I або ІІ 

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 
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травня 2020 р. 20 год. м. 

Полтава.  

14. Центр розвитку 

медсестринства МОЗ України. 

Семінар «Медсестринство на 

первинній ланці в Україні: 

кращі практики». Сертифікат 

від 25 вересня 2020 р. м. Київ 

15. Житомирський медичний 

інститут. ХІ Науково-

практична конференція з 

міжнародною участю «Вища 

освіта та практика в 

медсестринстві» 22-23 жовтня 

2020 р. м . Житомир. 12 год. 

16. Дніпропетровський 

обласний навчально-

методичний центр практичної 

психології і соціальної роботи. 

Рефлексивний практикум 

«Професійне благополуччя 

педагогічних працівників» 

Сертифікат від 27 жовтня 2020 

р. м. Кам’янське. 3 год. 

 17. Академія цифрового 

розвитку. «Цифрові 

інструменти GOOGLE для 

організації ефективного 

зворотнього зв’язку між 

учасниками освітнього 

процесу під час дистанційного 

навчання» Сертифікат № В-

0121-2287 від 08.01.2021 р. 2 

год.  

18. Онлайн курс для медиків 

від лекторів з Чехії та Польші. 

«Сучасний догляд за 

новонародженними» 

гуртком / проблемною групою; 

керівництво студентом, який став 

призером або лауреатом 

Міжнародних, Всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, фестивалів 

та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у 

складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких 

конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів (для 

забезпечення провадження 

освітньої діяльності на третьому 

(освітньо-творчому) рівні); 

керівництво здобувачем, який став 

призером або лауреатом 

міжнародних мистецьких конкурсів, 

фестивалів, віднесених до 

Європейської або Всесвітньої 

(Світової) асоціації мистецьких 

конкурсів, фестивалів, робота у 

складі організаційного комітету або 

у складі журі зазначених 

мистецьких конкурсів, фестивалів); 

керівництво студентом, який брав 

участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній 

та Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубка 

світу та Європи, чемпіонаті 

України; виконання обов’язків 

тренера, помічника тренера 

національної збірної команди 

України з видів спорту; виконання 

обов’язків головного секретаря, 

головного судді, судді міжнародних 

та всеукраїнських змагань; 
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Сертифікат від 10.01.2021 р. 

18 год.  

19. ГО Всеукраїнська 

асоціація дитячої імунології». 

Семінар «Впровадження 

вакцин проти COVID 19 - 

оновлення даних». Сертифікат 

№1673 від 20.01.2021р. 2 год. 

20. Міністерство охорони 

здоров’я України. XI 

Міжнародний конгрес 

«Медсестри проти COVID-

19», присвяченому 

Міжнародному дню медичної 

сестри. Сертифікат від 

12.05.2020р. 

 21. ВУМ-online: «Академічна 

доброчесність в університеті». 

Сертифікат № 016269 від 

28.11.2019 р. 1 год.  

22. ВУМ-online: «Академічна 

доброчесність в університеті». 

Сертифікат № 048349 від 

24.02.2021 р. 3 год.  

23. Міністерство охорони 

здоров’я України. онлайн «XIІ 

Міжнародний конгрес "STOP 

COVID Медсестри в справі", 

присвяченому Міжнародному 

дню медичної сестри» 

12.05.2021 р. 4 години. 

Сертифікат від 12.05.2021р. 

24. ДУ «Інститут неврології, 

психіатрії та наркології 

НАМН України» науково-

практична онлайн 

конференція. "Якість 

медичних послуг в сфері 

керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, 

суддівського корпусу: Учасник у 

складі організаційного комітету ІІ 

етапу Всеукраїнського конкурсу 

професійної майстерності серед 

випускників вищих медичних 

навчальних закладів «Ескулап» І-ІІ 

р.а. з 2013р. по 2019р.;  

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: Участь у 

професійних об'єднаннях за 

спеціальністю: в засіданнях 

обласного методичного об'єднання 

викладачів педіатрії, акушерства і 

гінекології. Асоціація педіатрів 

України (членська картка № 00696). 

Участь у регіональних та 

Всеукраїнських науково-

практичних конференціях, 

семінарах та тренінг-програмах для 

лікарів (сертифікати: 2014-2019 

рр.). Дійсний член Асоціації 

превентивної та антиейджинг-

медицини.;  

4) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 
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психічного здоров'я" 20.05-

21.05.2021 р., 10 балів 

Сертифікат від 21.05.2021 р. 

25. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна . « Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток та плідну 

педагогічну діяльність 

протягом 2020/2021 

навчального року». 2021 р.  

26. Міністерство охорони 

здоров’я України Центр 

розвитку медсетринства. 

онлайн-семінар «Належні. 

Профілактика та лікування.» 2 

години. Сертифікат від 

25.05.2021 р.  

27. ТОВ «Всеосвіта» вебінар 

(дистанційно) «Законодавчі 

аспекти організації 

інклюзивного навчання у 

закладах освіти-практичний 

підхід» 28.05.2021 р., 2 

години/0,06 кредиту ЄКТС. 

Сертифікат від 28.05.2021 р. 

28. ТОВ «Всеосвіта» 

Всеукраїнська педагогічна 

рада онлайн «Успішне 

завершення освітнього 

процесу-запорука правильного 

старту нового навчального 

року» 4 години/0,1 кредиту 

ЄКТС. Сертифікат від 

10.06.2021 р.  

29. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна «Подяка за 

відкритість інноваціям, 

загальною кількістю три 

найменування: Шостак С.І., 

Клименкова С.В. Антибактеріальна 

терапія в педіатрії : навч. посіб. 

Кам’янське: 2019. 40 с . Верник 

Г.Г., Вільгусевич В.Ф., Казакевич 

Л.І, Шостак С.І. Інтерактивні 

методи навчання клінічним 

дисциплінам в медичному коледжі. 

Методичний порадник викладачам 

клінічних дисциплін. Кам'янське: 

2020р.-6 с. Шостак С.І., Василенко 

Є.П. Медсестринство в педіатрії:  

збірник ситуаційних задач. 

Кам’янське: 2019. 36 с. Шостак С.І., 

Василенко Є.П., Повітряно-

краплинні інфекції у дітей: 

навч.посіб. для студентів-

бакалаврів. Кам’янське: 2019. 60с. 

Шостак С.І., Василенко Є.П., 

Сучасні підходи до вакцинації  

дитячого населення: навч. посіб. 

для студентів-бакалаврів. 

Кам’янське: 2019. 24с. 
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постійний професійний 

розвиток і плідну діяльність у 

сфері охорони здоров'я» 
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42 Клінічне 

медсестрин

ство у 

внутрішній 

медицині 

Якубови

ч 

Наталія 

Олексан

дрівна 

виклад

ач, 

голова 

циклов

ої 

комісії 

Диплом 

спеціаліста 

видано 

закладом: 

Дніпропетро

вський 

ордена 

Трудового 

Червоного 

Прапору 

медичний 

інститут, Рік 

закінчення: 

1980, 

Спеціальніс

ть: 

Лікувальна 

справа, 

Кваліфікація

: Лікар 

 34 роки – 

досвід 

педагогічної 

діяльності. 

Голова 

обласного 

методичного 

об’єднання 

викладачів 

дисциплін 

терапевтично

го профілю. 

 

5 – років 

досвід роботи 

в закладах 

охорони 

здоров’я на 

посаді лікаря-

терапевта, 

кардіоревмат

олога. 

1. Харківська медична 

академія післядипломної 

освіти.  «Психолого-

педагогічні основи 

професійної діяльності 

викладачів ЗВО» (для 

директорів, заст. директорів, 

методистів, викладачів мед. 

коледжів), 2019р. Посвідчення 

про проходження підвищення 

кваліфікації до диплому № Д-І 

302455.  

2. ДЗ «Дніпропетровська 

медична академія МОЗ 

України». «Внутрішня 

медицина». Довідка про 

підвищення кваліфікації 

(стажування), 2020 р.  3. 

Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 00509, 9-10 

квітня 2020р. 15 год. м. 

Херсон  

 4. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 02073, 2-3 

квітня 2020р. 15 год. м. Суми. 

5. Всеукраїнська науково-

практична он-лайн 

конференція для лікарів 

20) досвід практичної роботи за 

спеціальністю 

(спеціалізацією)/професією не 

менше п’яти років (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, 

наукової діяльності) із зазначенням 

посади та строку роботи на цій 

посаді: 5 – років досвід роботи в 

закладах охорони здоров’я на 

посаді лікаря-терапевта, 

кардіоревматолога.;  

19) діяльність за спеціальністю у 

формі участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях: Голова 

обласного методичного об'єднання 

викладачів дисциплін 

терапевтичного профілю.; 

Організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника 

(заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділе

ння (наукової установи)/ 

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: голова циклової 

комісії терапії та хірургії.; 
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«Мистецтво лікування» 

(післядипломний курс 

професійного вдосконалення). 

Сертифікат № 03328, 14-15 

травня 2020 р. 20 год. м. 

Полтава  

6. Центр розвитку 

медсестринства  МОЗ 

України. Семінар 

«Медсестринство на 

первинній ланці в Україні: 

кращі практики». Сертифікат 

від 25 вересня 2020 р. м. Київ 

7. Дніпропетровський 

обласний навчально-

методичний центр практичної 

психології і соціальної роботи. 

Рефлексивний практикум 

«Професійне благополуччя 

педагогічних працівників» 

Сертифікат від 27 жовтня 2020 

р. м. Кам’янське. 3 год.  

8. Академія цифрового 

розвитку. «Цифрові 

інструменти GOOGLE для 

організації ефективного 

зворотнього зв’язку між 

учасниками освітнього 

процесу під час дистанційного 

навчання» Сертифікат № В-

0121-2310 від 08.01.2021 р. 2 

год.  

9.Міністерство охорони 

здоров’я України. XI 

Міжнародний конгрес 

«Медсестри проти COVID-

19», присвяченому 

Міжнародному дню медичної 

 14) керівництво студентом, який 

зайняв призове місце на I або ІІ 

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; 

керівництво студентом, який став 

призером або лауреатом 

Міжнародних, Всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, фестивалів 

та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у 

складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких 

конкурсів, інших культурно-

мистецьких проектів (для 

забезпечення провадження 

освітньої діяльності на третьому 

(освітньо-творчому) рівні); 

керівництво здобувачем, який став 

призером або лауреатом 

міжнародних мистецьких конкурсів, 

фестивалів, віднесених до 

Європейської або Всесвітньої 

(Світової) асоціації мистецьких 

конкурсів, фестивалів, робота у 

складі організаційного комітету або 

у складі журі зазначених 

мистецьких конкурсів, фестивалів); 

керівництво студентом, який брав 

участь в Олімпійських, 
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сестри. Сертифікат від 

12.05.2020р.  

10. ВУМ-online: «Академічна 

доброчесність в університеті». 

Сертифікат № 048347 від 3 

год. 24.02.2021 р.  

11. Міністерство охорони 

здоров’я України. онлайн «XIІ 

Міжнародний конгрес "STOP 

COVID Медсестри в справі", 

присвяченому Міжнародному 

дню медичної сестри» 

12.05.2021 р. 4 години. 

Сертифікат від 12.05.2021р. 

12. ДУ «Інститут неврології, 

психіатрії та наркології 

НАМН України» науково-

практична онлайн 

конференція. "Якість 

медичних послуг в сфері 

психічного здоров'я" 20.05-

21.05.2021 р., 10 балів 

Сертифікат від 21.05.2021 р. 

13. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна . « Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток та плідну 

педагогічну діяльність 

протягом 2020/2021 

навчального року». 2021 р.  

14. ТОВ «Всеосвіта» вебінар 

(дистанційно) «Законодавчі 

аспекти організації 

інклюзивного навчання у 

закладах освіти-практичний 

підхід» 28.05.2021 р., 2 

години/0,06 кредиту ЄКТС. 

Паралімпійських іграх, Всесвітній 

та Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубка 

світу та Європи, чемпіонаті 

України; виконання обов’язків 

тренера, помічника тренера 

національної збірної команди 

України з видів спорту; виконання 

обов’язків головного секретаря, 

головного судді, судді міжнародних 

та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, 

суддівського корпусу: Керівництво 

постійно діючим науково-

дослідним гуртком внутрішньої 

медицини. Керівник науково-

дослідного гутрка, який брав участь 

в науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «COVID-19: 

Заходи та методи безпеки 

сьогодення», грудень 2020 р.;  

9) робота у складі експертної ради з 

питань проведення експертизи 

дисертацій МОН або у складі 

галузевої експертної ради як 

експерта Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти, 

або у складі Акредитаційної комісії, 

або міжгалузевої експертної ради з 

вищої освіти Акредитаційної 

комісії, або трьох експертних 

комісій МОН/зазначеного 

Агентства, або Науково-методичної 

ради/науково-методичних комісій 

(підкомісій) з вищої або фахової 
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Сертифікат від 28.05.2021 р. 

15. ТОВ «Всеосвіта» 

Всеукраїнська педагогічна 

рада онлайн «Успішне 

завершення освітнього 

процесу-запорука правильного 

старту нового навчального 

року» 4 години/0,1 кредиту 

ЄКТС. Сертифікат від 

10.06.2021 р.  

16. Цифрове видавництао 

МЦЕФР Україна «Подяка за 

відкритість інноваціям, 

постійний професійний 

розвиток і плідну діяльність у 

сфері охорони здоров'я» 2021 

р.  

17.Collegium MAZOVIA у 

Седльцях Інноваційний 

університет. Міжнародна 

конференція студентських 

наукових гуртків під назвою 

«Роль медсестри та акушерки 

у протидії хворобам 

цивілізації». Сертифікат від 

25.05.2021р. Седльце 

передвищої освіти МОН, 

наукових/науково-

методичних/експертних рад органів 

державної влади та органів 

місцевого самоврядування, або у 

складі комісій Державної служби 

якості освіти із здійснення планових 

(позапланових) заходів державного 

нагляду (контролю): Робота у складі 

експертних комісій МОН з 

акредитації медичних коледжів м. 

Харків, м. Богодухів, м. 

Красноград.;  

12) наявність апробаційних та/або 

науково-популярних, та/або 

консультаційних (дорадчих), та/або 

науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше 

п’яти публікацій: Якубович Н.О. 

Можливості використання 

технології міждисциплінарної 

інтеграції при викладанні клінічних 

дисциплін: Розвиток наукової та 

інноваційної діяльності в освіті: 

Здобутки, проблеми, перспективи: 

збірка матеріалів міжнародної 

науково-практичної інтернет-

конференції (Умань, 13-14 жовтня 

2016 р.). Умань: Уманський 

державний педагогічний 

університет ім. Павла Тичини, 2016. 

С. 14. Шитикова Т.В., Якубович 

Н.О., Брилевич О.А., Гук О.В. 

Інтернаціоналізація освіти вищого 

навчального закладу (з досвіду 

роботи Кам'янського медичного 

коледжу). Сучасний рух науки: 
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матеріали VІІІ Міжнародної 

науково-практичної інтернет-

конференції (Дніпро, 3 - 4 жовтня 

2019.). Т.2. Дніпро, 2019. С. 703. 

Якубович Н.О., Миршавка Л.І. 

Використання сучасних методів 

організації самостійної поза 

аудиторної роботи студентів у 

закладах вищої освіти. Перспективи 

розвитку сучасної науки та освіти 

(ч. 2): матеріали Міжнародної наук.-

практ. конференції (Львів, 13-14 

листопада 2019.). Львів: Львівський 

науковий форум, 2019. С. 68 

Шитикова Т. В., Якубович Н.О., 

Івко М. С., Давиденко І.В. 

Особистий time – відпочинок (тези 

науково-дослідної роботи 

студентського аналітичного гуртка 

дисципліни патологічна анатомія та 

патологічна фізіологія 

«Дослідження психосоматичних 

наслідків порушень тайм 

менеджменту сну у студентської 

молоді»). І Міжнародна науково-

практична конференція “WORLD 

SCIENCE: PROBLEMS, 

PROSPECTS AND INNOVATIONS” 

1-3 жовтня 2020. Торонто, Канада,  

с. 683-688. Якубович Н.О., 

Миршавка Л.І. Методи клінічного 

обстеження пацієнтів / Свідоцтво № 

UH 939738 про публікацію на сайті 

vseosvita.ua, 2019. Якубович Н.О., 

Найда В.М., Варяниця Ю.А. 

Оцінювання стану серцево - 

судинної системи / за ред. Н.О. 

Якубович. Свідоцтво № SV155434 
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про публікацію на сайті vseosvita.ua, 

2019. Якубович Н.О. Обстеження 

системи травлення / Свідоцтво № 

LX626106 про публікацію на сайті 

vseosvita.ua, 2019. Якубович Н.О., 

Варяниця Ю.А., Найда В.М. 

Обстеження дихальної системи / за 

ред. Н.О. Якубович. Свідоцтво № 

HВ 025858 про публікацію на сайті 

vseosvita.ua, 2019. Kazakevych 

Larysa, Yakubovych Nataliia, 

Boroshchuk Volodymyr, Vilhusevych 

Valentyna. " ВИВЧЕННЯ 

РОЗПОВСЮДЖЕНОСТІ 

ФАКТОРІВ РИЗИКУ 

АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У 

ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

КАМ'ЯНСЬКОГО МЕДИЧНОГО 

КОЛЕДЖУ" II International 

Scientific and Practical Conference 

"ACHIEVEMENTS AND 

PROSPECTS OF MODERN 

SCIENTIFIC RESEARCH" BUENOS 

AIRES 11-13 January 2021 sci-

conf.com.ua;  

4) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного 

навчання, електронних курсів на 

освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій/ робочих 

програм, інших друкованих 

навчально-методичних праць 

загальною кількістю три 

найменування: Якубович Н.О., 
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Борощук В.О., Гоциридзе О.К. 

Показники загально клінічного 

аналізу периферичної крові: навч. 

посіб. для самостійної роботи з 

дисципліни Обстеження та оцінка 

стану здоров’я людини. Кам’янське: 

2019.36 с. Якубович Н.О., 

Миршавка Л.І. Додаткові методи 

обстеження пацієнта: навч. посіб. 

для самостійної роботи з 

дисципліни Обстеження та оцінка 

стану здоров’я людини. Кам’янське: 

2019. 22 с. Вільгусевич В.Ф., 

Якубович Н.О., Миршавка Л.І. 

Сучасні погляди на захворювання 

органів кровообігу. Гіпертонічна 

хвороба.: навч. посіб. для 

самостійної роботи з дисципліни 

Обстеження та оцінка стану 

здоров’я людини. Кам’янське: 2019 

р. 29 с. Борощук В.О., Гоциридзе 

О.К., Якубович Н.О. Клінічне 

тлумачення та діагностичне 

значення результатів біохімічних 

досліджень у діагностиці ішемічної 

хвороби серця: навч. посіб. з 

дисципліни Обстеження та оцінка 

стану здоров’я людини. Кам’янське. 

2019. 25 с. Войтенко Т.О., 

Пономаренко О.А., Якубович Н.О. 

Алгоритми діагностичних навичок і 

вмінь при захворюваннях системи 

травлення: навч. посіб. з 

дисципліни Обстеження та оцінка 

стану здоров’я людини. Кам’янське, 

2019. 25с. 

 


