
ВІДОМОСТІ 

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення  

за спеціальністю 223 Медсестринство освітньо-професійною програмою Лікувальна справа 

у сфері фахової передвищої освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем 

 молодшого спеціаліста/фахового молодшого бакалавра 

 
Првівище, 

ім’я, по 

батькові 

викладача 

Найменування посади Найменування 

закладу,який закінчив 

викладач, рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту 

Науковий 

ступінь, шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності, 

тема дисертації, 

вчене звання, за 

якою кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно, або 

категорія,педагог

ічне звання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, які 

закріплені за 

викладачем, та 

кількість лекційних 

годин з кожної 

навчальної 

дисципліни 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа,тема,дата 

видачі) 

Приміт

ки 

І. Предметна комісія  викладачів соціально-економічних та гуманітарних дисциплін 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (у тому числі за суміщенням) 

 
Мала Надія 

Володимирі

вна 

Викладачка української мови і 

української літератури, 

культорології 

Івано- 

Франківський 

державний 

педагогічний 

інститут,1978р., 

філологічний 

факультет,вчитель 

української мови і 

літератури 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач - 

методист 

Культурологія 1. Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна 

академія, 

стажування на 

кафедрі педагогіки, 

посвідчення №18 

/20 від 28.02.2020р.  

 (180 год. ( 6 

кредитів) 

2. Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна 

академія, участь  у  

 



міжвузівській 

науково-

практичній 

конференції на 

тему «Інноваційні 

підходи до 

організації 

освітнього процесу 

у закладах вищої 

освіти», сертифікат 

№237 від 27-

28.02.2020р.  

(12 год.). 

3. Оргкомітет 

олімпіади 

Г.В.Федосюк, 

участь у підготовці    

двох   студентів  

для участі в 

обласному етапі Х 

Всеукраїнської 

олімпіади з 

української мови, 

сертифікат  

(16 год. ) 

4. Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені  

Івана Огієнка, 

участь у науково-

практичному 

семінарі 

«Морально-етичні 

феномени: 

літературознавчий, 

мовознавчий, і 



дидактичний 

аспекти», 

сертифікат, від 

14.02.2020р.  

(6 год.) 

- 5. ЦПО 

Тернопільський 

національний 

педагогічний  

університет імені 

В.Гнатюка,  напрям 

навчання «Сучасні 

ІКТ в 

освіті»(цифрова 

компетентність), 

свідоцтво ПК 

№1687    від  

26.02.2021 р. 

-    (30 год.) 

- 6.  ЦПО 

Тернопільський 

національний 

педагогічний  

університет імені 

В.Гнатюка,  напрям 

навчання 

«Методика 

удосконалення 

освітнього 

процесу»( 

мовленнєва 

компетентність), 

свідоцтво ПК 

№5223    від  

05.05.2022р. 

   (30 год.) 
Безверхній Викладач історії України, Кам’янець- Спеціаліст Захист 1.  Хмельницька  



Михайло 

Іванович 

всесвітньої історії Подільський 

педагогічний 

інститут,1988р., 

історичний 

факультет,вчитель 

історії і суспільство-

знавства 

вищої 

категорії, 

викладач – 

методист 

України.,історія 

України,), 

всесвітня історія, 

географія 

гуманітарно-

педагогічна 

академією, 

стажування на 

кафедрі    

педагогіки, 

свідоцтво  

 №03/20  від 

02.03.2020 р.  

(180 год., 6 

кредитів)  

2. Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна 

академія,  участь  у 

міжвузівській  

науково-

практичній 

конференції  на 

тему «Інноваційні 

підходи  до 

організації 

освітнього процесу 

у закладах  вищої 

освіти», сертифікат 

№223  від 27-

28.2020р. (12год.) 

3. ЦПО 

Тернопільського 

державного 

педагогічного 

університету імені 

В.Гнатюка, напрям 

навчання «Сучасні 

ІКТ в 

освіті»(цифрова 

компетентність), 



свідоцтво ПК№ 

00533 від 

02.02.2021 р.   

(30 год.) 

 
Цнота 

Людмила 

Вікторівна 

Викладач англійської мови, 

англійська мова за 

професійним спрямуванням 

 

Кам’янець- 

Подільський 

педагогічний 

інститут,1995р., 

філологічний 

факультет,вчитель 

української мови і 

літератури та 

англійської мови 

Спеціаліст вищої 

категорії, 

викладач – 

методист 

Англійська 

мова,англійська 

мова зпа 

професійним 

спрямуванням. 

1. Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені  

Івана Огієнка, 

участь в науково-

практичній 

конференції на 

тему «Морально-

етичні феномени: 

літературознавчий 

і дидактичний 

аспекти», 

сертифікат від 

14.02.2020р. 

 (6 год.) 
2. Науково-

методичний центр 

вищої та фахової 

передвищої освіти, 

участь в онлайн-

семінарі «Куратор 

групи як ключовий 

суб’єкт 

формування 

особистості 

молодого фахівця»,  

сертифікат   №СС 

38292994/1591-20 

від 07.10.2020р.  

(8 год.) 

3. Кам’янець-

 



Подільський 

університет імені 

Івана Огієнка, 

участь в науково-

практичній 

конференції на 

тему «Розвиток 

креативних 

можливостей та 

комунікативності 

студентів на 

заняттях 

англійської мови» 

(6 год.) 

4.  Кам’янець-

Подільський 

педагогічний  

університет імені 

Івана Огієнка, 

курсова  

перепідготовка  на  

кафедрі  іноземної 

мови,  посвідчення 

від 02.11.2020р до 

30.11.2020р.  

(30 год.). 

5.ЦПО   

Тернопільського 

національного 

педагогічного 

університету імені 

В.Гнатюка, напрям 

навчання «Сучасні 

ІКТ в 

освіті»(цифрова 

компетентність), 

свідоцтво ПК 



№000543 від 

02.02.2021р.  

(30 год.) 

6.Кам’янець-

Подільський 

педагогічний  

університет імені 

Івана Огієнка, 

участь у VІ 

Міжнародній 

науково- 

практичній 

конференції на  

тему «Актуальні    

проблеми 

психології 

особистості на 

європейському 

просторі», 

сертифікат від  

15.02.2021р. 

 (6 год.) 

7. Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка, 

участь в VI  

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

«Актуальні 

проблеми 

психології 

особистості та 

міжособистісних 



взаємин», 

сертифікат від 

23.04.2021 р.  

(6 год.) 

8. Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка, 

участь в VI  

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

«Актуальні 

проблеми 

експериментальної 

психології: досвід 

та перспективи 

,сертифікат від 

26.10.2021 р. 

 (6 год.) 

9. Тернопільського 

державного 

педагогічного 

університету імені 

В.Гнатюка напрям 

навчання 

«Мовленнєва 

компетентність» 

свідоцтво  ПК 

№5230 від 

05.05.2022 р., (30 

год). 

 
Накутна 

Галина 

Викладачка соціології,основ 

філософії 

Кам’янець- 

Подільський 

Спеціаліст 

вищої категорії, 

Соціологія,основи 

економічної 

1.Інститут 

модернізації змісту 
 



Аркадіївна  Національний 

державний 

педагогічний 

інститут,1989 р., 

вчитель історії 

старший 

викладач.  
теорії.,основи 

філософських 

знань 

освіти «Перша 

психологічна 

допомога під час та 

після війни» 30 год, 

2.Київський 

інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

«Сучасні 

інструменти 

колективної роботи 

в умовах 

дистанційного 

навчання при 

вивчені соціально-

економічних 

дисциплін» 30 год. 
Горяча Алла 

Володимирі

вна 

Викладач української мови і 

української літератури, 

культурології, зарубіжної 

літератури 

Кам’янець-

Подільський 

державний 

педагогічний  інститут, 

1996р.,спеціальність 

українська мова та 

література. 

Кваліфікація вчитель 

української мови та 

літератури  

Спеціаліст вищої 

категорії, 

викладач – 

методист 

Українська мова, 

українська 

література,зарубіжн

а 

література,українсь

ка мова за 

професійним 

спрямуванням 

1. Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені  

Івана Огієнка, 

участь в науково-

практичному 

семінарі на тему 

«Морально-етичні 

феномени: 

літературознавчий 

і дидактичний 

аспекти», 

сертифікат від 

14.02.2020р. 

 (6 год.) 

2. ЦПО 

Тернопільського 

державного 

педагогічного 

 



університету імені 

В.Гнатюка, напрям 

навчання «Сучасні 

ІКТ в 

освіті»(цифрова 

компетентність), 

свідоцтво ПК 

№1680 від 

26.02.2021р.  

(30 год.) 

3. ЦПО 

Тернопільського 

державного 

педагогічного 

університету імені 

В.Гнатюка, напрям 

навчання 

«Методика 

удосконалення  

освітнього 

процесу»  

( мовленнєва 

компетентність), 

свідоцтво ПК 

№1677 від 

05.12.2019р.   

(30 год.) 

 
Бойчук 

Галина 

Яківна 

Методист 

 

Кам’янець- 

Подільський 

державний 

педагогічний 

інститут, 1971 р., 1989 

р.,філологічний 

факультет,вчитель 

української мови і 

літератури, російської 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач - 

методист 

       1. Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна 

академія 

(методистка), 

стажування на 

кафедрі педагогіки, 

посвідчення   

    № 27/20 від 

 



мови і літератури. 02.03.2020р.  

   (180 год.,  6 

кредитів ЄКТС)  

     2. Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна 

академія, 

стажування на 

кафедрі  ділової 

української мови, 

посвідчення  

   № 05/20 від 

02.03.2020р. 

    (180 год.,  6 

кредитів ЄКТС)  

  3.  Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна 

академія, участь у 

міжвузівській 

науково-

практичній 

конференції 

«Інноваційні 

підходи до 

організації 

освітнього процесу 

у закладах вищої 

освіти», сертифікат 

№ 225 від 27-

28.02.2020р. 

   (12 год.) 
-   4. ТОВ 

«Всеосвіта», участь 

у вебінарі  

«Скрайбінг на 

уроках  



гуманітарного 

циклу в середній та 

старшій школі», 

сертифікат 

     № SХ 009936  

    від 09.01.2020 р. 

    (2 год.) 

 5.   ТОВ 

«Всеосвіта»,  участь 

у вебінарі 

«Формування  

оцінювання як засіб  

підвищення  

ефективності 

освітнього процесу» 

,  сертифікат  

№ МВ 321485 від 

25.02.2020р. 

 (2 год. (0,06 

кредиту ЕКТС) 

-  6. Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка, 

участь  у науково-

практичному  

семінарі  на тему 

«Морально-етичні 

феномени: 

літературознавчий, 

мовознавчий і 

дидактичний 

аспекти»,  

сертифікат від 

14.02.2020р.  

(6 год.) 



- 7.Науково-

методичний  центр 

вищої та фахової 

передвищої освіти, 
навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

методистів, 

завідувачів 

методичного 

кабінету закладів 

фахової 

передвищої освіти  

за напрямом 

«Сучасні 

методологічні та 

дидактичні засади 

організації 

інноваційного 

освітнього 

середовища в 

умовах 

діджиталізації 

освітнього 

процесу»,  

сертифікат 

№СС38282994/266

6-20  від 

08.12.2021р. 

-  (16 год. ) 

- 8. ЦПО 

Тернопільський 

національний 

педагогічний  

університет імені 

В.Гнатюка за 



напрямом «Сучасні 

ІКТ в 

освіті»(цифрова 

компетентність), 

свідоцтво ПК 

№000574  від  

02.02.2020р.   

- (30 год.) 

 
Гончар 

Катерина 

Михайлівн

а 

Викладачка німецької мови, 

німецька мова за професійним 

Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна академія,  

 2013р.,філологічний 

 факультет,філолог, 

викладач німецької 

мови та літератури 

Спеціаліст 

другої категорії 

Німецька мова, 

німецька мова за 

професійним 

спрямуванням, 

зарубіжна 

література, основна 

загальна та медична 

психологія 

1.ФПК 
Національний 
медичний 
університет імені 
О.О.Богомольця, 
посвідчення  
№ 55 від 
18.09.2015р. 
Сучасна методика 
навчання у вищій  
медичній освіті. 
Іноземна мова (за 
професійним 
спрямуванням 
2.Хмельницька 
гуманітарно-
педагогічна 
академія за 
напрямом «Форми 
та методи  
інтенсифікації 
освітнього процесу 
при викладання 
німецької мови», 
посвідчення № 
09/20 від 
02.03.2020 р. (180 
год). 

 



3.PR METHEUS за 
напрямом «Перша 
допомога в умовах 
війни» (15 год.) 
 

Особи, які працюють за сумісництвом 
       

 

Предметна комісія викладачів загальноосвітніх дисциплін 
Гаряча      

Аліна  

Петрівна 

Викладачка фізики, біофізики 

 

Кам’янець- 

Подільський 

педагогічний 

університет,1997р. 

фізико- 

математичний 

факультет,вчитель 

фізики та основ 

інформатики 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач - 

методист 

Фізика,біофізика, 

фізика і астрономія 
1. Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна 

академія, 

стажування на 

кафедрі педагогіки, 

посвідчення 

№10/20 від 

02.03.2020р.                           

(6 кредитів, 180 

год.) 

2. Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна 

академія, участь у 

міжвузівській 

науково-

практичній 

конференції 

«Інноваційні 

підходи до 

організації 

освітнього процесу 

у закладах вищої 

освіти», сертифікат 

№230, від 27-

28.02.2020р.  

 



(12 год.) 
3. ТОВ «Урок»,  

участь у Інтернет - 

конференції 

«Інтернет - ресурси 

у навчальному 

процесі»,  

свідоцтво № К27-

808848 від 

14.03.2020р. 

 (10 год. 0,33 

кредити) 

4.  Регіональне  

об′єднання 

викладачів фізики 

закладів  фахової 

передвищої освіти. 

Участь в засіданні 

обласного 

методичного 

об’єднання 

викладачів фізики 

закладів фахової 

передвищої освіти, 

сертифікат від 

22.02.2020, №2  

(3 год.)  
 5.  Науково-

методичний центр 

вищої та фахової 

передвищої освіти, 

онлайн-семінар 

«Куратор групи як 

ключовий суб’єкт 

формування 

особистості 

молодого фахівця»,  



сертифікат 

№СС382829941618

-20 від 07.10.2020р. 

(8 год.) 
6. ЦПО 

Тернопільського  

національного 

педагогічного 

університету ім. 

В.Гнатюка , напрям 

навчання «Сучасні 

ІКТ в освіті» 

(цифрова 

компетентність), 

свідоцтво 

ПК№000562 від 

02.02.2021р.  

(30 год.) 

 
Гаєвський 
Андрій 
Олександро
вич 

Викладач 

інформатики.медичної 

інформатики 

 

Кам’янець- 

Подільський 

педагогічний 

університет,2002р 

«Педагогіка і 

методика середньої 

освіти.Математика та 

основи інформатики», 
вчитель математики 
та основ інформатики 

Спеціаліст 
вищої 
категорії 

Медична 
інформатика, 
інформатика. 

   1. Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна 

академія, 

стажування на базі 

кафедри 

природничо-

математичних 

дисциплін, 

посвідчення 

№06/20 від 

02.03.2020р. (180 

год. ( 6 кредитів) 

2. Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна 

академія, участь  у  

міжвузівській 

 



науково-

практичній 

конференції 

«Інноваційні 

підходи до 

організації 

освітнього процесу 

у закладах вищої 

освіти», сертифікат 

№226 від 27-

28.02.2020р.  

(12 год.) 

   3. ТОВ «На Урок». 

Участь в Інтернет - 

конференції 

«Безпека в 

Інтернеті»,  

свідоцтво №К25-

140593 від 

08.02.2020р. (15 

год. 0,5 кредиту 

ЄКТС) 

    4.ЦПО 

Тернопільський 

державний  

педагогічний 

університет імені 

В.Гнатюка,   

напрям  навчання 

«Використання 

LMS Moodle в 

умовах 

дистанційного 

навчання»,   

свідоцтво ПК 

№000702 від 

02.02.2021р.  



(30 год.) 

5. ТОВ «Академія 

цифрового 

розвитку2 Участь в 

онлайн-семінарі на 

тему «Цифрові 

інструменти  

GCCGLE для 

вищої освіти» . 

сертифікат ЦІВО-

1480, від 

23.06.2022 р. (2 

год.) 

 
Берладін 

Інна 

Петрівна 

Викладачка математики Кам’янець- 

Подільський 

державний 

педагогічний інститут, 

2002 р.,спеціальність 

«Педагогіка і методика 

середньої 

освіти.Математика та 

основи інформатики», 

вчитель математики та 

основ інформатики. 

Спеціаліст 
вищої 
категорії, 

старший-

викладач 

Математика 1. Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна 

академія,  

стажування на 

кафедрі педагогіки, 

посвідчення 

№04/20 від 

02.03.2020р. (180 

год. ( 6 кредитів)  

- 2. Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна 

академія, участь  у  

міжвузівській 

науково-

практичній 

конференції на 

тему «Інноваційні 

підходи до 

організації 

освітнього процесу 

у закладах вищої 

 



освіти», сертифікат 

№224 від   27-

28.02.2020р.  

(12 год.) 
3. Хмельницький 

обласний  інститут 

післядипломної, 

участь у тренінгу 

на тему 

«Особливості 

організації 

освітнього процесу 

для   ефективної 

підготовки до ЗНО 

та ДПА з 

математики», 

сертифікат від 

13.02.2020р.  

(12 год.) 

4.Науково-

методичний центр 

вищої та фахової 

перед вищої освіти, 

участь в онлайн - 

семінарі «Куратор 

групи, як ключовий 

суб’єкт 

формування 

особистості 

молодого фахівця», 

сертифікат СС 

38282994/1613-20 

від 07.10.2020 р.,  

(8 год.) 

5.Хмельницький 

обласний інститут 

післядипломної 



освіти 

педагогічних 

працівників, 

напрям навчання  

«Підвищення 

кваліфікації 

викладачів 

математики».серти

фікат СПК 

№02139802/5719-

21 від 29.10.2021 р. 

(30 год.) 

6.Сумський 

державний 

університет. Центр 

розвитку кадрового 

потенціалу.ГО»Цен

тр освіти впродовж 

життя». Напрям 

підвищення 

«Організація 

дистанційного 

навчанняв закладах 

освіти», свідоцтво 

СП 

«05408289/1063-22, 

від 25.06.2022р. (30 

год.) 

 

 

Похно 

Сергій 

Віталійович 

Викладач біології і екології Хмельницьке 

педагогічне училище, 

1993р. спеціальність 

вчитель початкових 

класів.  

Тернопільський 

державний 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач - 
методист 

Біологія 1.Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна 

академія, 

стажування на 

кафедрі біології та 

екології, 

 



педагогічний 

університет 2001р., 

спеціальність 

«Педагогіка і методика 

середньої 

освіти.Біологія». 

кваліфікація вчитель 

біології, валеології та 

основ екології. 

посвідчення №29/20 

від 02.03.20р. (180 

год., 6 кредитів). 

2.Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна 

академія,  участь  у  

міжвузівській 

науково-практичній 

конференції на тему 

«Інноваційні 

підходи до 

організації 

освітнього процесу 

у закладах вищої 

освіти», сертифікат 

№239, від 

28.02.2020р.  

(12 год.) 

3. Науково-

методичний центр 

вищої  та фахової 

передвищої освіти, 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

заступників 

директорів з 

навчальної роботи 

«Ефективне 

управління освітнім 

процесом», сертифікат    

№282994/1910-20 від 

28.10.2020р. (16 год.) 

4. Участь у вебінарі 

«Як розбудувати 



систему 

забезпечення якості 

освіти: нові 

офіційні 

рекомендації 

 (1 год.) 

5. ЦПО 

Тернопільського 

національного 

педагогічного  

університету, 

напрям навчання 

«Менеджмент в 

освіті» 

(управлінська 

компетентність), 

 свідоцтво ПК 

№1509 від 

19.02.2021р. 

 (30 год./1 кредит) 

  

6. Участь у онлайн-

вебінарі «Як завучу 

організувати 

освітній процес у 

2021-2022 

н.р.»,сертифікат від 

25.06.2021 р. (1 

год.) 

 
Гук Василь 

Пилипович 

Викладач фізичного 

виховання 

Кам’янець- 

Подільський 

педагогічний 

інститут,1996р., 

спеціальність фізич-

ного виховання, 

вчитель 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

старший 

викладач 

 

Фізичне 

виховання,фізку

льтура. 

1. ЦПО 

Тернопільський 

державний 

педагогічний 

університет імені 

В.Гнатюка, напрям 

навчання «Сучасні 

 



фізичного виховання ІКТ в освіті» 

(цифрова 

компетентність), 

свідоцтво ПК№ 

1681 від 

26.02.2021р. 

 (30 год.) 

2. ЦПО 

Тернопільський 

державний 

педагогічний 

університет імені 

В.Гнатюка, напрям 

навчання 

«Методика 

удосконалення  

освітнього процесу» 

(мовленнєва 

компетентність), 

свідоцтво ПК № 

001129 від 

24.12.2020 р. 

 (30 год.) 

 Лебідь   Ігор 

 Васильович 

Викладач фізичного 

виховання 

 

Кам’янець-

Подільський 

державний 

педагогічний 

університет, 1998р., 

факультет фізичного 

виховання,вчитель  

фізичного виховання 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

 

Фізвиховання 1. ЦПО 

Тернопільський 

державний 

педагогічний 

університет імені 

В.Гнатюка, напрям 

навчання 

«Методика 

удосконалення  

освітнього процесу» 

(мовленнєва 

компетентність), 

свідоцтво ПК № 

2336 від 27.10.2021 

 



р. (30 год.) 

2.ЦПО 

Тернопільський 

державний 

педагогічний 

університет імені 

В.Гнатюка, напрям 

навчання 

«Іноваційні 

підходи до процесу 

спортивного 

тренування в 

обраному виді 

спорту»,сертифікат 

ПК « 3343 від 

09.12.2021 р.,  

(36 год.)  

Предметна комісія викладачів природничо – наукової підготовки 
Яковенчук 

Ольга 

Тимофіївна 

Викладачка 

фармакології,основ екології та 

професійної медецини 

Тернопільський 

медичний 

інститут,1979р., 

лікувальна 

справа, лікар- 

лікувальник 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач – 

методист 

Фармакологія , 

основи екології та 

професійної 

медецини 

1.ЦПО  

Тернопільського 

державного 

педагогічного 

університету імені 

В.Гнатюка, напрям 

навчання 

«Методика 

удосконалення  

освітнього 

процесу» 

(мовленнєва 

компетентність), 

свідоцтво ПК№ 

001137 від 

24.12.2020р. 

 (30 год.) 

2.Тернопільський 

національний 

 



медичний 

університет імені 

І.Я.Горбачевського , 

стажування на 

кафедрі 

фармакології з 

клінічною 

фармакологією за 

напрямом 

«Використання 

сучасних активних 

форм та методів 

навчання при 

викладання 

фармакології», 

довідка №02/ 3856 

від 18.10.2021  

(60 год). 

3. Сумський 

державний 

університет. Центр 

розвитку кадрового 

потенціалу. 

ГО»Центр освіти 

впродовж життя», 

свідоцтво СП 

№05408289/1100-22, 

від 25.06.2022 р. 

(30год.) 

 

Гадзіна    

Наталія 
Василівна 

Викладач основи 

права,БЖД,основи ОП та ОП 

в галузі 

 

Кам’янець-

Подільський 

педагогічний інститут,  

 1992р.,факультет 

історичний, вчитель 

історії та правознавства 

 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач – 

методист 

Основи  права 

БЖД.,основи ОП та 

ОП в  галузі 

1. Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна 

академія, 

стажування на базі 

кафедри педагогіки 

 



посвідчення №07/20 

від 02.03.2020р. 

 (180 год. (6 

кредитів ЄКТС) 

2.Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна 

академія, участь у 

міжвузівській 

науково-

практичній 

конференції 

«Інноваційні 

підходи до 

організації 

освітнього процесу 

у закладах вищої 

освіти», сертифікат 

№227 від 27-

28.02.2020р.  

(12 год.) 

3. ТОВ «На урок», 

участь в інтернет-

конференції 

«Інтернет-ресурси 

у навчальному 

процесі»,  

свідоцтво № К27-

812119 від 

14.03.2020р. 

 (10 год. (033 

кредиту  ЄКТС)  

4. ЦПО 

Тернопільський 



державний 

педагогічний 

університет імені 

В.Гнатюка, напрям 

навчання  «Сучасні 

ІКТ в освіті 

(цифрова 

компетентність), 

свідоцтво ПК№  

1682 від 

26.02.2021р.  

(30 год.) 
5. . Сумський 

державний 

університет. Центр 

розвитку кадрового 

потенціалу. 

ГО»Центр освіти 

впродовж життя», 

свідоцтво СП 

№05408289/1067-22, 

від 25.06.2022 р. 

(30год.) 

Трач 

Людмила 

Йосипівна 

Викладачка 

мікробіології,фізіології,епіде

міології, основ екології та 

професійної медецини 

Тернопільський 

медичний інститут, 

1995р.,лікувальна 

справа, лікар 

Спеціаліст вищої 

категорії 

Епідеміологія, 

мікробіологія , 

мікробіологія. 

фізіологія 

1. Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна 

академія,  

стажування на 

кафедрі педагогіки, 

свідоцтво 22/20 від 

02.03.2020р. (180 

год., 6 кредитів)  

2. Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна 

академія,   участь у 

міжвузівській 

 



науково-практичній 

конференції 

«Інноваційні 

підходи до 

організації 

освітнього процесу 

у закладах вищої 

освіти», сертифікат 

№241 від 27-

28.02.2020р.  

(12 год.)  

3.  Науково-

методичний центр 

вищої та фахової 

передвищої освіти, 

участь в онлайн - 

семінарі 

«Соціально-

педагогічні засади 

формування 

громадянської 

відповідальності 

студентів», 

сертифікат №СС 

38282994/1366-20 

від 30.09.2020р.  

(8 год.)  
4. Науково-

методичний центр 

вищої та фахової 

передвищої освіти,  

участь в онлайн - 

семінарі «Куратор 

групи як ключовий 

суб’єкт формування 

особистості 

молодого фахівця», 



сертифікат № СС 

38282994/1617-20 

від 07.10.2020р. 

 (8 год.)  

5. ЦПО  

Тернопільського 

державного 

педагогічного 

університету імені 

В.Гнатюка, напрям 

навчання «Сучасні 

ІКТ в 

освіті»(цифрова 

компетентність), 

свідоцтво ПК№ 

1690 від 

26.02.2021р.  

(30 год.) 
Глошанчук 

Алла 

Антонівна 

Викладачка медична 

хімія,хімія 
Чернівецький орден 

Трудового Червоного 

Прапора державного 

університету, 1989 р., 

спеціальність хімія, 

кваліфікація хіміка. 

Викладача 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач - 
методист 

Медична хімія, 

11 клас, хімія 

1. ЦПО 

Тернопільський 

державний 

педагогічний 

університет імені 

В.Гнатюка, напрям 

навчання «Сучасні 

ІКТ в освіті 

(цифрова 

компетентність), 

свідоцтво ПК№ 

1678 від 

26.02.2021р. 

 (30 год.) 

2.  ЦПО 

Тернопільський 

державний 

педагогічний 

університет імені 

 



В.Гнатюка, напрям 

навчання 

«Методика 

удосконалення  

освітнього процесу» 

(мовленнєва 

компетентність), 

свідоцтво ПК № 

001121 від 

24.12.2020р. 

 (30 год.) 
3. Науково-

методичний центр 

вищої та фахової 

передвищої освіти, 

участь в онлайн-

семінарі «Куратор 

групи як ключовий 

суб’єкт формування 

особистості 

молодого фахівця», 

сертифікат 

СС№38282994/1604-

20 від 07.10.2020р.  

(8 год.) 

4. ЦПО 

Тернопільський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

В.Гнатюка, напрям 

навчання «Сучасні 

ІКТ в освіті 

(цифрова 

компетентність), 

свідоцтво ПК 

№1678 від 



26.02.2021 р.  

(30 год.) 

5.ЦПО 

Тернопільський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

В.Гнатюка, напрям 

підвищення»Впрова

дження 

інноваційних 

технологій при 

вивчені хімічних 

дисциплін», 

свідоцтво ПК 

№5252 від 

12.05.2022 р. (30 

год.) 
  

Худик 

Лариса 

Олександрів

на 

Викладачка медичної 

біології,біологія 

Чернівецький ордена 

Трудового Червоного 

Прапора  державний 

університет,1985р«Біо

логія» 

біолог,викладач 

біології  і хімії 

 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач- 

методист 

Медична біологія, 

біологія і 

економіка. 

1. Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна 

академія , 

стажування на 

кафедрі, 

посвідчення №14/20 

від 02.03.2020 р. 

(180 год., 6 

кредитів ЄКТС) 

2. Науково-

методичний центр 

вищої та фахової 

передвищої освіти, 

участь в онлайн - 

семінарі «Куратор 

групи як ключовий 

суб’єкт формування 

 



особистості 

молодого фахівця»,  

сертифікат №СС 

38282994 від 

07.10.2020р. (8 год.)  

3. ЦПО  

Тернопільського 

державного 

педагогічного 

університету імені 

В.Гнатюка, напрям 

навчання «Сучасні 

ІКТ  в освіті» 

(цифрова 

компетентність) 

свідоцтво ПК№ 

1691 від 

26.02.2021р.  

(30 год.) 

4. Сумський 

державний 

університет. Центр 

розвитку кадрового 

потенціалу. 

ГО»Центр освіти 

впродовж життя», 

свідоцтво СП 

№05408289/1097-22, 

від 25.06.2022 р. 

(30год.) 

Предметна комісія викладачів професійної і практичної підготовки педіатричного та акушерсько-гінекологічного 

профілю 
Макошко 
Тетяна 
Миколаївна 

Викладачка медсестринства в 
акушерстві та гінекології 

Буковинська медична 

академія,2002р.,лікува

льна справа, лікар 

Спеціаліст 

вищої категорії 

Репродуктивне 

здоров’я 
1. Медична 

академія 

післядипломної 

освіти, напрям 

 



навчання 

Післядипломний 

курс професійного 

вдосконалення», 

сертифікат № 0590 

від  2020р. (6 год.) 

2. Медична 

академія 

післядипломної 

освіти імені 

П.Л.Шупика, 

напрям навчання 

«Репродуктивне 

здоров′я : 

мультидисциплінар

ний підхід  в 

безперервному 

професійному 

розвитку», 

сертифікат №679 

від 2020р., (5 год.) 

3. Медична 

академія 

післядипломної 

освіти імені 

П.Л.Шупика, 

напрям навчання 

«Післядипломний 

курс професійного 

вдосконалення», 

сертифікат 

№01851, від 2020р. 

(12 год.) 

4. Асоціація 

алергологів в 

Україні, участь  у 

Всеукраїнській 



конференції 

«Актуальні 

питання виявлення 

та лікування  

алергійних 

захворювань у 

вагітних жінок», 

сертифікат 

№140520-3235  

(6 год.) 

5. Медична 

академія  

післядипломної 

освіти імені П Л. 

Шупика  Тема 

Діагностика та 

ведення вагітних 

жінок з COVID- 

19», сертифікат 

№995 від 2020р.  

 (6 год.) 
6. Медична 

академія  

післядипломної 

освіти імені П Л. 

Шупика.  Тема 

«Жіноче здоров’я 

від А до Я», 

сертифікат № 316 

від 2020, (6 год.) 

7. Медична 

академія  

післядипломної 

освіти імені П Л. 

Шупика. Тема «Від 

зачаття до 

успішних пологів: 



крок за кроком» 

(курс професійного 

вдосконалення), 

сертифікат №351 

від 2020р. (3,5 год.)  

8. Медична 

академія  

післядипломної 

освіти імені П Л. 

Шупика  Тема 

«Укр. Медінфо 

2020» (мистецтво 

лікування), 

сертифікат 

№ 02826 від 2020р. 

(12 год.) 

9. Медична 

академія  

післядипломної 

освіти імені П Л. 

Шупика. Тема 

«Інфекції сечових 

шляхів - зони 

відповідальності», 

сертифікат №657 

від 2020 р. (2 год.)  

10. Медична 

академія  

післядипломної 

освіти імені П Л. 

Шупика  Тема   

«Жіноче здоров’я  

від А до Я в рамках 

циклу. 

Професійний 

розвиток лікарів  

акушерів-



гінекологів», 

сертифікат  

№ 279від 2020 р. 

(6,5 год.) 

11. Медична 

академія  

післядипломної 

освіти імені П Л. 

Шупика  Тема « 

Нове в 

можливостях 

терапії  в період 

вірусних інфекцій 

у вагітних», 

сертифікат  

№ 236 від 2020р,  

(1 год.) 

12. Медична 

академія  

післядипломної 

освіти імені П. Л. 

Шупика. Тема 

«Здоров′я    

молочних залоз: як 

захистити 

найціннішу 

привабливість   

жінки. Нове в 

можливостях 

терапії в період 

вірусних інфекцій 

у вагітних», 

сертифікат №723 

від 2020р. (20 год.) 

13. Науково-

методичний центр 

вищої та  фахової 



передвищої освіти, 

напрям 

 навчання  

«Курсова 

перепідготовка  

голів предметних 
циклових комісій», 

сертифікат  

СС№38282994/055

6-21, від 

18.02.2021р.   

(16 год.) 

14. ВГО «Асоціація  

гінекологів-

ендокринологів 

України», напрям 

навчання 

«Запалення та біль: 

обираємо 

правильний вектор 

діагностичної 

тактики»,  

сертифікат 

№802ДО 10476-

2021 від 

03.02.2021р.(4 год.) 

15. ВГО «Асоціація 

гінекологів –

ендокринологів 

України», участь в 

науково-

практичному 

семінарі з онлайн-

трансляцією  на 

тему «Контроль 

менструального 

циклу у жінок  з 



ендокринопатіями 

клінічний 

консиліум 

гінеколога та 

ендокринолога», 

сертифікат № 

810Д100483-2021 

від 25.02.2021р,  

(4 год.) 

16. ГО «Українська 

рада медичної 

освіти», участь у 

Всеукраїнському 

семінарі з онлайн-

трансляцією на 

тему «Стрес. 

Тривога . 

Психоемоційне 

здоров’я», 

сертифікат  

№01393 від 

26.02.2021р. 

 (4 год.) 

17. ДУ «Інститут 

педіатрії, 

акушерства і 

гінекології імені 

О.М.Лук′янової 

НАМН України, 

участь в науково-

практичному 

семінарі з онлайн –

трансляцією на 

тему «Вагітність в 

фокусі . 

Прегравідарна  

підготовка 



сімейної пари», 

сертифікат № 815 

ДО 10419-2021 від 

04.03.2021р.  

(4 год.) 

18. Національний 

університет імені 

О.О.Богомольця, 

участь у 

Всеукраїнському 

конгресі 

«Профілактика  

Антиейджинг. 

Україна», 

сертифікат № 

01240 від 03-

05.03.2021р.  

(30 год.) 

19. Асоціація  

дієтологів України, 

участь в онлайн-

навчанні під час 

вебінару на тему 

«Невизначений 

діагноз у 

гастроентерології» 

(лікування 

порушень  ШКТ у 

вагітних), 

сертифікат №446 

від 29.01.2021р . 

 (5 год.) 

20. ДУ «Інститут 

педіатрії 

акушерства і 

гінекології імені 



О.М.Лук’янової 

НАМН України». 

Тема «СОVID в 

акушерстві. 

Експертні поради із 

особистого 

клінічного 

портфоліо». (4год.) 

21. Асоціація 

дієтологів України. 

Тема «Не 

визначений діагноз 

у гастроентерології» 

 ( лікування 

порушень ШКТ у 

вагітних) ( 5 год.) 

22. ВГО «Асоціація 

гінекологів –

ендокринологів 

України Тема 

«Запалення та біль: 

обираємо 

правильний вектор 

діагностичної 

тактики» ( 4 год. )  

23. ВГО «Асоціація 

гінекологів –

ендокринологів 

України». Тема 

«Запальні стани в 

гінекології . 

Обираємо 

правильний вектор 



діагностичної 

тактики із 

гінекологом та 

невропатологом» 

 ( 4 год.) 

24. НМЦ вищої та 

фахової перед 

вищої освіти.  Тема 

«Інноваційна 

педагогічна 

діяльність у 

закладах фахової 

перед вищої освіти 

«(16год ). 

25 ВГО Асоціація 

гінекологів – 

ендокринологів 

України. Тема 

«Контроль 

менструального 

циклу у жінок з 

ендокринопатіями 

клінічний 

консиліум 

гінеколога та 

ендокринолога». 

(4год.) 

26. ГО  Українська 

рада медичної 

освіти. «Стрес. 

Тривога. 

Психоемоційне 

здоров’я». (4 год.) 



27. ВГО «Асоціація 

гінекологів –

ендокринологів 

України». Тема 

 «Гормональний 

профіль жінки: 

складаємо 

лабораторні пазли в 

клінічних 

діагнозах». (2год.) 

28. ВГО «Асоціація 

гінекологів –

ендокринологів 

України».Тема 

«Ендокринологія 

вагітності 

( від прегравідарної 

підготовки до 

пологів».  

(2 год).  

29. ДУ «Інститут 

педіатрії акушерства 

і гінекології імені 

О.М. Лук’янової 

НАМН України». 

Тема «Вагітність в 

фокусі. 

Прегравідарна 

підготовка сімейної 

пари»   

(4 год.)  

30 Національний 

університет ім. О.О. 

Богомольця. 

Всеукраїнський 



конгрес   

«Профілактика. 

Антиейджинг.Украї

на». 

 (30 год ). 

31. ВГО «Асоціація 

гінекологів – 

ендокринологів 

України». Тема 

«Синдром 

полікістозних 

яєчників та 

метаболічний 

синдром».  

(4 год.) 

32. СПКЯ та 

метаболічні 

порушення в 

організмі.  (4год.) 

33. Перезаванта- 

ження поглядів: 

Аномалії маткової 

кровотечі. 

( 4 год.) 
34. Вагітність 

високого ризику. 

Демографічний 

виклик – чи є 

рішення ?  

 (4 год.) 

35. ВГО «Асоціація 

гінекологів – 

ендокринологів 



України. Тема 

«Скарбниця 

жіночності. Як 

зберегти здоров’я 

молочних залоз в 

умовах тотального 

стресу та пандемії» 

ВГО  ( 4год.)  

36. ВГО «Асоціація 

гінекологів – 

ендокринологів 

України.»  Тема 

«Порушення 

менструального 

циклу в пери 

менопаузі» (4год.)  

37. Фахова 

тематична школа 

MEDICUS, участь у 

фаховій школі на 

тему «Практика 

сімейного лікаряв 

запитаннях та 

відповідях», 

сертифікат « 098373 

від 11-12.09.2021 р. 

(30год.) 

38. ВГО Асоціація 

гінекологів-

ендокринологів 

України, участь в 

науково-

практичному 

онлайн-семінарі на 



тему «Якість життя 

жінки елегантного 

віку. Відверта 

розмова про емоції 

та розлади 

психологічного 

здоров’я», 

сертифікат 

№863Д46062122021 

від 02.09.2021 р. 

(4 год.) 

39. ДУ «Інститут 

педіатрії, 

акушерства і 

гінекології імені 

академіка 

О.М.Лук’янової 

НАМН України», 

участь у науково-

практичному 

онлайн семінарі « 

Феродифіцит та 

вагітність, що 

робити та коли 

починати?» 

сертифікат №864Д 

1404602021 від 

07.09.2021 р. (4 год.) 

 

Задорожна  

Валентина 
Миколаївна 

Викладачка медсестринство в     

педіатрії, педіатрія 

 

Тернопільський 

медичний  

інститут, 1976р., 

лікувальна справа, 

лікар- лікувальник 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач- 

методист 

 - 1.  ЦПО 

Тернопільський 

національний 

педагогічний  

університет імені 

В.Гнатюка,   

напрям навчання 

«Сучасні ІКТ в 

 



освіті» (цифрова 

компетентність), 

свідоцтво ПК 

№1683 від  

26.02.2021р.. 

-   (30 год.) 
    2. Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна 

академія, 

стажування на базі 

кафедри педагогіки, 

посвідчення  

№13/20 від 

02.03.2020р.  

   (180 год.,  6 

кредитів ЄКТС)          

      3.  Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна 

академія, участь у 

міжвузівській 

науково-практичній 

конференції 

«Інноваційні 

підходи до 

організації 

освітнього процесу 

у закладах вищої 

освіти», сертифікат 

№231 від 27-

28.02.2020р.  

(12 год.) 

      4. Центр розвитку 

медсестринства,  

у   участь у 

конференції 



«Актуальні 

проблеми 

медсестринської 

освіти», сертифікат 

від 21.02.2020р. ,  

(6 год.)  

      5.  Центр вищої 

та фахової 

передвищої освіти, 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

завідувачів 

відділень закладів 

фахової передвищої 

освіти 

«Впровадження 

інноваційних 

технологій в 

освітній процес», 

сертифікат від 12-

13.11.2020р.  

(16 год.)   
6.ДО Центр  

тестування 

професійної 

компетентності 

фахівців з вищою 

освітою напрямів 

підготовки 

«Медицина» і 

«Фармація» при 

МОЗ України «, 

участь у циклі 

навчальних 

тренінгів для 



розробників 

тестових завдань , 

сертифікат від 

17.03.2021 р., (6 

год./0.2 кредити) 

7. Цент розвитку 

медсестринства , 

участь в 

мультидисциплінар

ному онлайн 

семінарі до 

Міжнародного дня 

медичної сестрита 

брата, сертифікат 

від 12.05.2021 р.  

(3 год.). 
8. Сумський 

державний 

університет. Центр 

розвитку кадрового 

потенціалу. 

ГО»Центр освіти 

впродовж життя», 

свідоцтво СП 

№05408289/1075-

22, від 25.06.2022 р. 

(30год.) 

Вельган     

Альона 
Леонідівна 

Викладачка медсестринство в 
педіатрії, педіатрія 

 

Буковинський 

державний медичний 

університет,2006р.,  

факультет педіатрії, 

лікар 

Спеціаліст 

першої категорії 
 1. ГО «Академія 

розвитку  медичної 

освіти», участь у 

Всеукраїнській  

науково-практичній  

онлайн- конференції 

для лікарів 

«Мистецтво 

 



лікування», 

сертифікат № 00224 

від 20.03-

21.03.2020р. (15 

балів).  

2.Науково-

методичний центр  

вищої та фахової 

передвищої освіти, 

участь в онлайн – 

семінарі  «Куратор   

групи  як ключовий  

суб’єкт  формування  

особистості 

молодого фахівця», 

сертифікат №СС 

38282994/ 1614-20 

від 07.10. 2020р. 

( 8 год.) 
3. ЦПО  

Тернопільського 

державного 

педагогічного 

університету імені 

В.Гнатюка, напрям 

навчання «Сучасні 

ІКТ  в освіті» 

(цифрова 

компетентність) 

свідоцтво ПК№ 

000563 від 

02.02.2021р. 

 (30 год.) 

4.ЦПО  

Тернопільського 



державного 

педагогічного 

університету імені 

В.Гнатюка, напрям 

навчання 

«Методика 

удосконалення 

освітнього 

процесу"(мовленнєв

а компетентність) 

свідоцтво ПК№ 

000679 від 

24.12.2020р. (30год.) 

5.Асоціація 

педіатрів Укроаїни  

Національний 

медичний 

університет імені 

О.Богомольця , 

участь у роботі 

онлайн 

XXIIIВсеукраїнські

й науково-

практичній 

конференції 

«Актуальніпитання 

педіатрії»(сідельнік

овські читання)(до 

18-

річчяНаціонально 

медичного 

університету імені 

О.О. 

Богомольця),сертиф

ікат №42730747 

від17.09.2021р. 

(18 год.) 



6. Сумський 

державний 

університет. Центр 

розвитку кадрового 

потенціалу. 

ГО»Центр освіти 

впродовж життя», 

свідоцтво СП 

№05408289/1066-22, 

від 25.06.2022 р. 

(30год.) 
 

Лиськова 

Світлана 

Володимирі

вна 

Викладачка  педіатрії Буковинська медична 
академія, 2002р., 
лікувальна справа, 
лікар 

Спеціаліст вищої 
категорії 

Педіатрія, 

невідкладні стани 

в педіатрії 

1.Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна 

академія, 

стажування на базі 

кафедри педагогіки, 

посвідчення  

№ 17/20 від 

02.03.2020р.  

(180 год. (6 

кредитів ЄКТС)  

  2..Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна 

академія, участь у 

міжвузівській 

науково-практичній 

конференції 

«Інноваційні 

підходи до 

організації 

 



освітнього процесу 

у закладах вищої 

освіти»,  сертифікат 

№236 від 27-

28.02.2020р. (12 

год.)   

3. ЦПО  

Тернопільського 

державного 

педагогічного 

університету імені 

В.Гнатюка, напрям 

навчання «Сучасні 

ІКТ  в освіті» 

(цифрова 

компетентність), 

свідоцтво ПК№ 

1686 від 

26.02.2021р.  

(30 год.) 

   
Рапацька 
Алла 
Володимир
івна 

Викладачка медсестринства в 
акушерстві та гінекології 

Чернівецький 

державний 

медичний 

інститут,1997р., 

лікувальна 

справа,лікар 

Спеціаліст вищої 

категорії, 

старший 

викладач 

 

Акушерство, 

гінекологія, 

репродуктивне 

здоров’я 

1. Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна 

академія, 

стажування на базі 

кафедри педагогіки, 

посвідчення №21/20 

від 02.03.2020р. (180 

год. ( 6 кредитів 

ЄКТС)  

 2. Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна 

академія,  участь у 

міжвузівській 

 



науково-практичній 

конференції 

«Інноваційні 

підходи до 

організації 

освітнього процесу 

у закладах вищої 

освіти» , сертифікат 

№240 від 27-

28.02.2020р.  

(12 год.) 

3. ЦПО  

Тернопільського 

державного 

педагогічного 

університету імені 

В.Гнатюка, напрям 

навчання «Сучасні 

ІКТ  в освіті» 

(цифрова 

компетентність) 

свідоцтво ПК№ 

000542 від 

02.02.2021р.  

(30 год.) 

4. Сумський 

державний 

університет. Центр 

розвитку кадрового 

потенціалу. 

ГО»Центр освіти 

впродовж життя», 

свідоцтво СП 

№05408289/1093-22, 

від 25.06.2022 р. 

(30год.) 

Предметна комісія викладачів вузьких спеціальностей 



Шерстюк 

Любов 

Аркадіївна 

Викладачка неврології та 

психіатрії 

Тернопільський 

медичний  

інститут, 

1979р.,лікувальна 

справа,лікар- 

лікувальник 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач- 

методист 

Неврологія., 

психіатрія 
1. Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна 

академія, 

стажування на базі 

кафедри педагогіки, 

посвідчення №24/20 

від 02.03.2020р. (180 

год. ( 6 кредитів 

ЄКТС)  

 2. Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна 

академія,  участь у 

міжвузівській 

науково-практичній 

конференції 

«Інноваційні 

підходи до 

організації 

освітнього процесу 

у закладах вищої 

освіти» , сертифікат 

№244 від 27-

28.02.2020р.  

(12 год.) 

3.ЦПО  

Тернопільського 

державного 

педагогічного 

університету імені 

В.Гнатюка, напрям 

навчання «Сучасні 

ІКТ  в освіті» 

(цифрова 

компетентність), 

свідоцтво ПК№ 

 



000544 від 

02.02.2021р.  

(30 год.) 

ЦПО  

4.Тернопільського 

державного 

педагогічного 

університету імені 

В.Гнатюка, напрям 

навчання 

«Методика 

удосконалення 

освітнього процесу» 

(мовленнєва 

компетентність), 

свідоцтво ПК № 

5226 від 05.05.2022 

р.  

(30 год.) 

 

 

Гордійчук 
Тетяна 
Миколаївна 

Викладачка інфектології, 

медсестринство в інфектології 

Чернівецький 

медичний 

інститут,1988р., 

факультет педіатрії, 

лікар-педіатр 

Спеціаліст вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

Інфектологія 1. ЦПО  

Тернопільського 

державного 

педагогічного 

університету імені 

В.Гнатюка, напрям 

навчання 

«Методика 

удосконалення 

освітнього 

процесу»(мовленнєв

а компетентність), 

свідоцтво ПК№ 

001123 від 

24.12.2020р. 

 (30 год.) 

 



2. ЦПО  

Тернопільського 

державного 

педагогічного 

університету імені 

В.Гнатюка, напрям 

навчання «Сучасні 

ІКТ  в освіті» 

(цифрова 

компетентність) 

свідоцтво ПК№ 

1679 

від26.02..2020р.  

(30 год.) 

3.ВГО «Асоціація 

превентивної та 

антиейжинг 

медицини». Участь 

у науково-

практичній 

конференції 

«Медична практика 

в освітній час» 

сертифікат « 02336 

від 26.05.2022 р. (5 

год.) 

 

Гречанюк  

Олена 
Володимирі
вна 

Викладачка анатомії людини, 
патоморфології, неврології 

 

Буковинська  

державна медична 

академія, 2002р., 

лікувальна справа, 

лікар 

Спеціаліст 

вищої категорії 

Анатомія 

людини,неврологія

. 

1. Асоціація  

превентивної 

антиейджинг 

медицини 

«Мистецтво 

лікування»,  участь  

у тренінг – програмі 

на тему «Практичні 

 



навички з 

профілактики, 

скринінгу, 

діагностики та 

лікування  

хронічних 

неінфекційних  

захворювань», 

сертифікат № 1135 

від 30.01.2020 р. 

 (15 балів). 

2. Асоціація  

превентивної та  

антиейджинг 

медицини 

«Мистецтво 

лікування», участь  

у Всеукраїнській  

науково-практичній  

конференції для 

лікарів «Мистецтво 

лікування», 

сертифікат № 1135 

від 30.01.2020  р.  

( 8 год.) 

3. Асоціація  

превентивної та  

антиейджинг 

медицини 

«Мистецтво 

лікування»,  участь 

у тренінг–програмі  



«Практичні  

навички з 

профілактики, 

скринінгу, 

діагностики та 

лікування 

неінфекційних  

захворювань»,  

сертифікат  

 № 00761 від 28-

29.05.2020р.  

(20 год.) 

4. ЦПО  

Тернопільського 

державного 

педагогічного 

університету імені 

В.Гнатюка, напрям 

навчання «Сучасні 

ІКТ  в освіті» 

(цифрова 

компетентність), 

свідоцтво ПК№ 

000561 від 

02.02.2021р.  

(30 год.) 

5. ЦПО  

Тернопільського 

державного 

педагогічного 

університету імені 

В.Гнатюка, напрям 

навчання 

«Методика 

удосконалення 



освітнього процесу» 

(мовленнєва 

компетентність), 

свідоцтво ПК 

№001127   від 

24.12.2020р. 

 (30 год.) 

6.ВГО «Асоціація 

превентивної та 

антиейджинг 

медицини». Участь 

у Всеукраїнській 

науково-практичній 

онлайн-конференції 

для лікарів 

«Мистецтво 

лікування» 

(післядипломний 

курс професійного 

вдосконалення, 

сертифікат «00535 

від 15.16.07.2021 р. 

(20 год.) 

7.ГО 

«Всеукраїнська 

асоціація 

психосоматичної 

медицини», участь в 

онлайн IV науково-

практичній 

конференції з 

міжнародною 

участю 

«Психосоматична 

медицина:наука та 

практика», 

сертифікат № 



02010787/120/19-

4380-0685 від 

5.11.2021 р.  

(10 балів). 

8. Тернопільського 

державного 

педагогічного 

університету імені 

В.Гнатюка, напрям 

навчання 

«Методика 

удосконалення 

освітнього процесу» 

(мовленнєва 

компетентність), 

свідоцтво ПК № 

5226 від 05.05.2022 

р.  

(30 год.) 

 

Деберчук   

Наталія  
Миколаївна 

Викладачка геронтології, ріст 
і розвиток людини, 
патоморфології 

 

Буковинський 

державний медичний 

університет,2006р.,   

факультет педіатрії, 
лікар 

Спеціаліст 

першої категорії 

Патоморфологія, 

геронтологія 
1. ГО «Асоціація  

превентивної та 

антиейджинг   

медицини, участь у  

Всеукраїнській  

науково-практичній  

конференції для 

лікарів «Мистецтво 

лікування» 

(післядипломний 

курс професійного 

вдосконалення), 

сертифікат №00456 

від 20-21.03.2020р. 

 (8 год. (5 балів) 

 



2. ГО «Академія 

розвитку медичної 

освіти», участь в 

тренінг-програмі 

«Практичні навички 

з профілактики, 

скринінгу, 

діагностики та 

лікування хронічних 

неінфекційних 

захворювань», 

сертифікат №0926 

від 06.02.2020р.  

(15 балів) 

3. ГО «Академія 

розвитку медичної 

освіти», участь у 

Всеукраїнській 

науково-практичній 

конференції для 

лікарів, сертифікат 

№0926 від 

06.02.23020р. 

 (5 балів). 

4. Житомирський 

медичний  інститут, 

курсова 

перепідготовка за  

програмою 

«Інноваційні 

технології у вищій 

медичній освіті з 



формування 

професійної 

майстерності через 

компетентнісну 

складову. Теорія і 

методика 

викладання 

медсестринства в 

геронтології, 

геріатрії та 

паліативній 

медицині», 

свідоцтво ЖІ № 

02011284/00409-21 

від 12.02.2021р.( 30 

год.) 

5.ЦПО 

Тернопільського 

національного 

педагогічного 

університету імені 

В.Гнатюка, напрям 

навчання 

«Методика 

удосконалення 

освітнього 

процесу»(мовленнєв

а компетентність), 

свідоцтво ПК№ 

001130 від 24 

.12.2020р. (30 год.) 

6.Тернопільського 



державного 

педагогічного 

університету імені 

В.Гнатюка, напрям 

навчання 

«Методика 

удосконалення 

освітнього процесу» 

(мовленнєва 

компетентність), 

свідоцтво ПК № 

5221 від 05.05.2022 

р.  

(30 год.) 

 

 
Новосилецьк

а Анастасія 

Михайлівна 

Викладачка медичної і 

соціальна 

реабілітація.репродуктивне 

здоров’я 

Буковинський 

державний медичний 

університет. 2016 р., 

спеціальність 

«лікувальна справа» 

лікар 

Спеціаліст Медична і 

соціальна 

реабілітація 

1. ГО «Асоціація  

превентивної та 

антиейджинг   

медицини, участь у  

Всеукраїнській  

науково-практичній  

конференції для 

лікарів «Мистецтво 

лікування» 

(післядипломний 

курс професійного 

вдосконалення),  

сертифікат №1277 

від 30.01.2020р. 

 (8 год., 5 балів) 

2. ГО «Асоціація 

превентивної та 

антиейджинг 

 



медицини», участь у 

практичному 

тренінгу 

«Мистецтво 

лікування» 

(післядипломний 

курс професійного 

вдосконалення), 

сертифікат №1277 

від 30.01.2020р.  

(15 балів) 

3. Національна  

онлайн-платформа з 

цифрової 

грамотності, участь 

в практичному 

тренінгу «Онлайн-

сервіси для 

вчителів», від 

24.03.2020р.  

4. Національна 

онлайн-платформа з 

цифрової 

грамотності, участь 

у фаховій школі в 

онлайн-форматі 

«Академії сімейного 

лікаря», сертифікат 

№189 від 

22.04.2020р. (10 

балів) 

5. Науково-



методичний центр 

неперервної вищої, 

фахової передвищої 

освіти, участь у 

навчальному модулі 

на тему 

«Коронавірусна 

хвороба-2019» 

(COVIA-19), 

сертифікат  

№А-Ва-46/59746 від 

14.07.2020р. (2 год. ( 

1 бал) 

6. ГО «Асоціація 

превентивної та 

антиейджинг 

медицини», участь у 

Всеукраїнській 

науково-практичній 

конференції на тему 

«Мистецтво 

лікування» 

(післядипломний 

курс професійного 

вдосконалення, 

сертифікат  №00197 

від 23-24.04.2020р. 

(18 год.( 9 балів) 

7. ГО «Асоціація 

превентивної та 

антиейджинг 

медицини»,  участь 



в Міжнародному 

онлайн-симпозіумі 

на тему «Мистецтво 

лікування» 

(міждисциплінарні 

дискусії), 

сертифікат № 01039 

від 23.07.2020р. (8 

год. ( 8 балів) 

8. Вінницький 

національний 

медичний 

університет ім. 

М.І.Пирогова 

(ФПК), участь у 

науково-практичній 

конференції на тему 

«Терапія 2020: 

досягнення в 

діагностиці та 

лікуванні», 

сертифікат №217211 

від 24.07. до 25. 

07.2020р.  (10 балів) 

9. ГО «Асоціація 

превентивної та 

антиейджинг 

медицини», участь у 

Всеукраїнській 

науково-практичній 

конференції з 

міжнародною 



участю на тему 

«Мистецтво 

лікування» 

(післядипломний 

курс професійного 

вдосконалення), 

сертифікат №02203 

від 30.09 до 

01.10.2020р.  

(19 год. ( 19 балів) 

10. ГО «Асоціація 

превентивної та 

антиейджинг 

медицини», участь в 

онлайн-конференції 

з міжнародною 

участю на тему 

«Інфекційний 

контроль. Від 

вакцини - до 

лікування», 

сертифікат №02013 

від 02.10.2020р. 

(6 годин ( 6 балів) 

11. Рrogress platform, 

участь в 

сателітному 

симпозіумі на тему 

«PRO Діабет»,  

сертифікат №27 від 

14.11.2020р. 

 (5 год. ( 5 балів) 



12. ЦПО  

Тернопільського 

державного 

педагогічного 

університету імені 

В.Гнатюка, напрям 

навчання « 

Інноваційні 

технології в 

діяльності 

викладача» 

свідоцтво ПК№ 

000678 від 

24.12.2020р. 

 (30 год.) 

13. ЦПО  

Тернопільського 

державного 

педагогічного 

університету імені 

В.Гнатюка, напрям 

навчання « 

Інноваційні 

технології в 

діяльності 

викладача» 

свідоцтво ПК№ 

1689 від 

26.02.2021р. (30 

год.) 

14.. Всеукраїнська 

громадська 



організація 

«Асоціація 

превентивної та 

антиейджинг 

медицини». 

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція  

«Мистецтво 

лікування» 

(післядипломний 

курс професійного 

вдосконалення), 

сертифікат  № 

05243, 16 год. (15 

балів).  

15. Українська рада 

медичної освіти. 

Національний 

медичний 

університет 

 ім. О. О. 

Богомольця 

Онлайн - 

конференція 

«Стрес. Тривога. 

Психоемоційне 

здоров’я», 

сертифікат № 02318  

( 4 год. (2 бали)  

 16. Національна 

медична академія 

післядипломної 

освіти ім. П. Л. 

Шупика. 

Фахова  школа в 

онлайн-форматі. 



Тема «Кашель: 

Інфекція vs 

Алергія», 

сертифікат 

 №766 (2 бали).  

17. ТОВ 

«Всеосвіта». Тема 

«Партнерська 

програма 

«Всеосвіта ПЛЮС», 

ВQ 296547  

18. ТОВ 

«Всеосвіта» 

Всеукраїнська  

 науково-

практична 

конференція на 

тему «Респіраторні 

читання 2021», № 

4/63/0226 (10 

балів).  

19. Вебінар «Онлайн 

тести від 

«Всеосвіти» як 

інструмент для 

організації 

ефективної цифрової 

взаємодії із 

здобувачами освіти» 

( 2 год. ) 

20.ВГО «Асоціація 

лікарів-інтерні 

України»участь в 

регіональній 

онлайн-регіональній 

конференції на 

тему»Мультидисци



плінарний підхід до 

лікування 

внутрішніх хвороб 

заснований на нових 

вітчизняних та 

закордонних 

клінічних 

настановах» 

сертифікат №75 від 

17.03.2021 р.(5 

год./5 балів) 

 

Дромашко 

Марія 

Василівна 

Викладачка шкірних та 

венеричних 

хвороб,медсестринства в 

шкірних та венеричних 

хворобах 

Буковинський 

державний  медичний 

університет, 2011р., 

лікувальна справа, 

лікар 

 

Спеціаліст 

першої категорії 

Дерматовенерологі

я, медсестринство 

в дермато-

венерології 

1. ГО «Академія 

розвитку медичної 

освіти», участь у 

тренінг-програмі 

(практичні навички 

з профілактики, 

скринінгу, 

діагностики та 

лікування хронічних 

неінфекційних 

захворювань) 

(післядипломний 

курс професійного 

вдосконалення), 

сертифікат №1182 

від 06.02.2020р. 

 (15 балів)  

2. Участь у 

Всеукраїнській 

науково-практичній 

онлайн-конференції 

для лікарів 

«Мистецтво 

лікування» 

(післядипломний 

 



курс професійного 

вдосконалення з 

міжнародною 

участю), сертифікат 

№05094 від 

02.06.2020р.  

(10 год.)   

3. ТОВ «Всеосвіта»,  

участь у 

Всеукраїнському 

освітньому онлайн-

марафоні з 

підвищення 

кваліфікації на тему 

«Траєкторія 

розвитку сучасного 

педагога»,  

сертифікат від 

21.08.2020р.  

(15 год. (0,5 

кредиту у ЄКТС) 

  4.  Всеукраїнська   

асоціація 

дерматовенерології, 

участь  у 

Всеукраїнському  

семінарі з онлайн 

трансляцією на тему 

«Точки дотику в 

дерматології та 

алергології, 

сертифікат від 

1909.2020р.   

(години чи бали  не 

вказано). 

5. ГО «Академія  

розвитку  медичної 



освіти», участь у 

Всеукраїнській 

науково-практичній 

конференції для   

лікарів «Мистецтво 

лікування» 

(післядипломний 

курс професійного 

вдосконалення), 

сертифікат № 1182 

від 06.02.2020р  

(5 балів) 

 

Предметна комісія викладачів професійної і практичної підготовки терапевтичного профілю 
Кузняк 
Оксана 
Василівна 

Викладачка медсестринства 

внутрішньої медецини, 

невідкладні стани 

внутрішній медецині 

Івано-Франківський 
державний медичний 
інститут, 1989р., 
лікувальна справа, 
лікар-лікувальник 

Спеціаліст вищої 

категорії, 

викладач - 

методист 

 1.Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна 

академія, 

стажування на 

кафедрі педагогіки, 

посвідчення №14/20 

від 02.03.2020р. (180 

год., 6 кредитів 

ЄКТС) 

2.Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна 

академія, участь у 

міжвузівській 

науково-практичній 

конференції 

«Інноваційні 

підходи до 

організації 

освітнього процесу 

у закладах вищої 

 



освіти», сертифікат 

№233 від 27-

28.02.2020р.  (12 

год.) 
3.  Науково-

методичний центр 

вищої та фахової 

передвищої освіти,  

участь в онлайн - 

семінарі на тему 

«Куратор групи як 

ключовий суб’єкт 

особистості 

молодого фахівця», 

сертифікат 

СС38282994/1623-

20 від 07.10.2020р. 

(8 год.) 

4.ВГО «Асоціація 

превентивної та 

айтиеджинг 

медицини», участь в 

науково-практичній 

конференції 

«Післядипломний 

курс професійного 

вдосконалення 

«Мистецтво 

лікування», 

сертифікат №0636 

від 30.01.2020р. (15 

балів) 

5. Науково-

методичний центр 

вищої та фахової 

передвищої освіти,  

участь в онлайн - 



семінарі «Куратор 

групи як ключовий 

суб’єкт формування 

особистості 

молодого фахівця»,  

сертифікат №СС 

38282994 від 

07.10.2020р, 

 (8 год.)  

6. ЦПО  

Тернопільського 

державного 

педагогічного 

університету імені 

В.Гнатюка, напрям 

навчання «Сучасні 

ІКТ  в освіті» 

(цифрова 

компетентність) 

свідоцтво ПК№ 

000532 від 

02.02.2021р. (30 

год.) 

7. Сумський 

державний 

університет . Центр 

розвитку кадрового 

потенціалу. ГО 

«Центр освіти 

впродовж життя», 

Напрям підвищення 

«Використання 

безкоштовних 

онлайн-ресурсів для 

організації 

навчального 

процесу в 



дистанційній 

формі», СП 

№05408289/0777-22 

від 29.04.2022 р. (30 

год.) 

 
Шерстюк 
Петро 
Ярославович 

Викладач внутрішньої 

медецини 

Тернопільський 
медичний інститут, 
1979р., лікувальна 
справа, лікар-
лікувальник 

Кандидат 

медичних наук, 

спеціаліст вищої 

категорії, 

викладач-

методист, 

відмінник освіти 

України 

 1. Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна 

академія, 

стажування на 

кафедрі педагогіки, 

посвідчення 

 № 01/20  

 від 02.03 2020р. 

 (180 год. (6 

кредитів) 

2. Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна 

академія, участь у  

міжвузівській 

науково-практичній 

конференції на тему    

«Інноваційні 

підходи до 

організації 

освітнього процесу 

у закладах вищої 

освіти» сертифікат 

№ 243 від 27.02-

28.02.2020р. (12 

 



год.) 

3. ЦПО 

Тернопільського 

національного 

педагогічного  

університету, 

напрям  навчання 

«Менеджмент в 

освіті» 

(управлінська 

компетентність), 

 свідоцтво ПК 

№1511 

 від 19.02.2021р. (30 

год./1 кредит)  

4.Міжнародний 

педагогічний 

семінар  

«Integratijn of 

Professionai 

Universities in the 

European 

Educational Space 

Development of 

international 

cooperation”, 

сертифікат NOWSA 

/2021/05/209 від 

27.04.2021р.(0.2 

кредити, 6 год.) 

5.Науково-

методичний центр 

вищої і фахової 

перед вищої освіти, 

підвищення 

кваліфікації 



керівників закладів 

фахової перед 

вищої освіти, 

сертифікат СС 

38282994/4612-21 

від 01.12.2021 р. (16 

год.) 

6. ЦПО 

Тернопільського 

національного 

педагогічного  

університету, 

напрям  навчання 

«Технологія 

Кайдзен» в 

освітньому процесі 

(креативна 

компетентність)», 

 свідоцтво ПК 

№5229 

 від 05.05.2022р. (30 

год./1 кредит)  

 

 
Задорожний 
Роман  
Володимирови
ч 

Викладач догляд за 

хворими,внутрішня 

медецина,невідкладні стани 

у внутрішній медецині, 

анестезіології та реанімації 

Тернопільський 
державний 
медичний інститут, 
1991р., лікувальна 
справа, лікар 

Спеціаліст вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

Внутрішня 

медицина,анестезіо

логія та реанімація 

1. Онлайн-

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

завідувачів 

навчально-

виробничої 

практики закладів 

фахової 

передвищої освіти  

«Сучасні 

методологічні та 

 



дидактичні засади 

організації 

інноваційного 

освітнього 

середовища в 

умовах 

діджиталізації 

освітнього 

процесу», 

сертифікат    

(16 год.) 

2. Цифрове 

видавництво 

MCFR, участь у 

вебінарі «Лікарська 

таємниця: що 

потрібно знати 

керівнику 

медичного 

закладу» 

сертифікат від 

16.12.2020 р. (1 

год.) 

3. Цифрове 

видавництво 

MCFR, участь у 

онлайн –вебінарі 

«Як надавати 

невідкладну 

медичну допомогу 

в умовах 

реформування», 

сертифікат від 

16.12.2020 р., (1 

год.) 

4. Онлайн-

навчання за 



програмою 

підвищення 

кваліфікації 

завідувачів 

навчально-

виробничої 

практики закладів 

фахової 

передвищої освіти  

«Сучасні 

методологічні та 

дидактичні засади 

організації 

інноваційного 

освітнього 

середовища в 

умовах 

діджиталізації 

освітнього 

процесу», 

сертифікат CC 

38282994/24-17-20 

від 24.25.11.2020 р.  

(16 год.) 

5. Всеукраїнська 

ГО «Українська 

асоціація сімейної 

медицини», участь 

в онлайн-

конференції « 

Організаційні та 

клінічні 

питанняПМСД», 

сертифікат 

2503210233 від 

25.03.2021 р.  

(6 год.) 



6. Державний 

заклада «ДМА», 

участь в онлайн-

науково-

практичній 

конференції»Респір

аторні читання-

2021»,сертифікат 

«4/63/3485 від18-

19.03.2021 р.  

( 12 балів). 

7.МЦФР, України 

участь у онлайн-

вебінарі 

«Реєструктура 

КНП як директору 

позбутися традиції 

«совка»,сертифікат 

від 02.03.2021 р.  

(1 год.) 

8.Розробка 

навчально-

методичного 

посібника 

«Методичні 

рекомендації з 

алгоритмом дій до 

виконання 

ін’єкцій,(20год.) 

9. Асоцыацыя 

превентивноъ та 

антиеджинг 

медицини. 

Мистецтво 

лыкування , участь у 

Всеукраънськый в 

онлайн науково-



практичный 

конференцыъ 

«Питання 

внутрышньоъ 

медицини», 

сертифікат № 04184 

выд 22-23.04.2021 р. 

(26 год.) 

10. Суб’єкт МЦФР 

Цифрове 

видавництво. 

Пройшов міні курс 

«Використання 

засобів 

індивідуального 

захисту в 

медичному закладі» 

, сертифікат від 

24.06.2022 р, (3 год.) 
Дикунець 

Альона 

Віталіївна 

Викладачка 

медсестринство у 

внутрішній медецині 

Буковинську 

державну медичну 

академію 2003 р., 

спеціальність 

«лікувальна справа» 

кваліфікація,лікар. 
 

Спеціаліст вищої 

категорії 
 1. Науково-

методичний центр 

вищої та фахової 

передвищої освіти, 

курси підвищення 

кваліфікації  

завідувачів 

відділень закладів 

фахової передвищої 

освіти, сертифікат 

СС№38282994/2290

-20 від 12-

13.11.2020р.  

(16 год.)  

2. ГО «Освіторія», 

участь у вебінарі на 

тему «Креативний 

контент для 

 



дистанційного 

навчання: як 

перетворити 

карантин на 

крутезний та 

ефективний 

освітній марафон»,  

сертифікат 

№21/03.02.16446 від 

21.03.2020р. (2 год.)   

 3.  Асоціація 

превентивної та 

антиейджинг 

медицини 

«Мистецтво 

лікування», участь у 

тренінг-програмі 

«Тренінг-програма» 

(практичні навички 

з профілактики 

скринінгу, 

діагностики та 

лікування 

хронічних 

неінфекційних 

захворювань», 

сертифікат №1134 

від 30.01.2020р. 

 (15 балів) 

 4. ГО «Асоціація 

розвитку медичної 

освіти», участь в 

програмі-тренінгу 

«Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція для 

лікарів «Мистецтво 



лікування» 

(післядипломний 

курс професійного 

вдосконалення), 

сертифікат №1134 

від 30.01.2020р.  

(8 год.) 

5. ЦПО 

Тернопільський  

національний 

педагогічний 

університет імені 

В.Гнатюка, напрям 

навчання «Сучасні 

психологічні 

підходи в 

освітньому 

процесі»(соціально-

психологічна 

компетентність), 

сертифікат ПК № 

1786 від  

18.03.2021р.  

(30 год.) 

6. Науково-

практична 

конференція  

«Респіраторні 

захворювання лікуй 

респіраторно. 

Респіраторні 

інфекції – до чого 

готуватись цього 

сезону?», 

сертифікат 2022-

1208-100704 

№220459  



 
Глушковська 

Наталія 

Володимирівн

а 

Викладачка медсестринства 

в сімейній медецині, 

інфектології 

Буковинську 

державну медичну 

академію 2001 р., 

спеціальність 

«лікувальна справа» 

кваліфікація,лікар. 
 

Спеціаліст 

першої категорії 

Сімейна медицина 1.ВГО«Асоціація 

превентивної та 

антиейджинг 

медицини», участь 

в науково-

практичній 

конференції 

«Післядипломний 

курс професійного 

вдосконалення 

«Мистецтво 

лікування», 

сертифікат №0928 

від 06.02.2020р.  

(15 год.)  

2.ТОВ Всеосвіта», 

участь у вебінарі на 

тему «Домашні 

завдання та уроки 

онлайн-нові 

цифрові 

інструменти для 

ефективного 

управління 

навчанням», 

сертифікат FE 

223318 від 

12.10.2020р. 

 (2 год.)   

 3. Українська 

асоціація боротьби з 

інсультом, участь в 

тренінгу на тему 

«Стандартизація 

сестринського 

процесу надання 

 



медичної допомоги 

важкохворим 

пацієнтам 

неврологічного 

профілю, 

сертифікат № 0057 

від   2020р.  (6 год.) 

4. ВГО «Асоціація 

превентивної та 

антиейджинг 

медицини», участь 

у вебінарі на тему 

«Післядипломний 

курс професійного 

вдосконалення 

«Мистецтво 

лікування», 

сертифікат №0927 

від 06.02.2020р. 

 (5 балів) 

5. ЦПО  

Тернопільського 

державного 

педагогічного 

університету імені 

В.Гнатюка, напрям 

навчання 

«Методика 

удосконалення  

освітнього процесу» 

(мовленнєва 

компетентність) 

свідоцтво ПК№ 

001122 від 

24.12.2020р.  

(30 год.) 

6.ВГО «Асоціація 



превентивної та 

антиейджинг 

медицини», участь 

у Всеукраїнській 

науково-практичній 

конференції 

«Мистецтво 

лікування», 

сертифікат № 

001176 від 

01.07.2021 р.  

(10 год.)  

7. Українська 

асоціація лікарів 

амбулаторної 

медицини, участь у 

науково-

практичному  

онлайн-семінарі 

«Ревматологічні 

захворювання в 

практиці лікарів 

різних 

спеціальностей», 

сертифікат 

«43090403 від 

10.07.2021 р.  

(4 год.) 

8. Українська 

асоціація лікарів 

амбулаторної 

медицини, участь у 

науково-

практичному  

онлайн-семінарі 

«Ендокринні 

захворюванняв 



практиці лікарів 

різних 

спеціальностей», 

сертифікат 

№43130397 від 

17.07.2021 р.  

(4 год.) 
9.Житомирський 

медичний інститут , 

підвищення 

кваліфікації за 

напрямом 

«Інноваційнеі 

технології у вищій 

медичній освіті з 

формування 

професійної 

майстерності через 

компетентні сну 

складову. Теорія і 

методика 

викладання освітніх 

дисциплін». 

сертифікат ЖІ 

№02011284/002252-

21, від 18-22.10.2021 

р. (30 год.) 

10. Сумський 

державний 

університет. Центр 

розвитку кадрового 

потенціалу.ГО»Цент

р освіти впродовж 

життя», напрям 

підвищення  

«використання 

безкоштовних 



онлайн-ресурсів для 

організації 

навчального 

процесув 

дистанційній 

формі» свідоцтво 

СП 

№05408289/07777-

22, від 25.04.2022 р. 

(30год.) 
Куца Олеся 
Олександрівна 

Викладачка основ 

медсестринства, історія 

медсестринства, 

медсестринська етика, 

догляд 

 

Тернопільський 
державний медичний 
університет імені І.Я. 
Горбачевського 
Міністерства охорони 
здоров'я України,, 
2014р., науковий 

співробітник (сестринська 

справа, акушерство) 

 

 

Спеціаліст першоїї 

категорії 
Догляд   1.Хмельницька   

національна 

гуманітарно-

педагогічна 

академія, 

стажування на 

кафедрі педагогіки, 

посвідчення №15/20 

від 02.03.2020р. (180 

год. ( 6 кредитів 

ЄКТС)   

2. Хмельницька   

національна 

гуманітарно-

педагогічна 

академія, 

 участь в 

міжвузівській 

науково-

практичній 

конференції на 

тему «Інноваційні 

підходи до 

організації 

освітнього процесу 

в закладах вищої 

освіти»,  

 



сертифікат  

№ 234    

від 27-

28.02.2020року.  

(12 год.) 

2. Асоціація 

боротьби з 

інсультом,  участь 

в європейській 

школі 

медсестринства на 

тему 

«Стандартизація 

сестринського 

процесу надання 

медичної допомоги 

важкохворими 

пацієнтам 

неврологічного 

профілю», 

сертифікат від 

21.02.2020р.  

(6 год.) 
3. ТОВ «Освітній 

проєкт «На Урок»,  

участь у 

конференції на 

тему «Мотивація в 

освіті: 

інструменти, 

прийоми та 

принципи», 

свідоцтво №К24-

631474 від 

18.04.2020р.  

(10 год.) 

4. ГО «Академія 



розвитку медичної 

освіти», участь в 

тренінг-програмі 

(практичні навички 

з профілактики, 

скринінгу, 

діагностики та 

лікування 

хронічних 

неінфекційних 

захворювань 

(післядипломний 

курс професійного 

вдосконалення), 

сертифікат №1247 

від 30.01.2020р. 

 (15 балів)  
5. ЦПО  

Тернопільського 

державного 

педагогічного 

університету імені 

В.Гнатюка, напрям 

навчання «Сучасні 

ІКТ  в освіті» 

(цифрова 

компетентність) 

свідоцтво ПК№ 

1685 від 

26.02.2021р.  

(30 год.) 

6. Центр розвитку 

медсестринства, 

участь у 

Всеукраїнській  

онлайн-конференції 

«Сучасні  аспекти  



паліативної 

допомоги в 

медсестринстві», 

сертифікат №0239  

від 19-20.02.2021р.  

(12 год.). 

7.  Центр розвитку 

медсестринства 

МОЗ України.  

Всеукраїнська 

онлайн-конференція 

«Сучасні аспекти 

паліативної  

допомоги в 

медсестринстві», 

сертифікат №0239 

від 19-20.2021р.  

(5 балів)  
8.  Центр розвитку 

медсестринства 

МОЗ України.  

Всеукраїнська 

онлайн-конференція 

«Сучасні аспекти 

паліативної  

допомоги в 

медсестринстві», 

сертифікат №0239 

від 19-20.2021р.  

(5 балів)   
9.Івано-

Франківський 

навчально-

методичний центр 

паліативної 

допомоги, напрям 

підвищення 



«Принципи 

організації 

поліативноїдопомог

и (стаціонарні та 

мобільні 

служби)»,сертифіка

т № 65 від 

29.09.2021 р. (3 год.) 

10. Івано-

Франківський 

навчально-

методичний центр 

паліативної 

допомоги, напрям 

підвищення «Обсяг 

наркотичних 

речовину закладах 

охорони здоров’я», 

сертифікат №07 від 

06.10.2021 р. 

11. Івано-

Франківський 

навчально-

методичний центр 

паліативної 

допомоги, напрям 

підвищення»Профіл

актика 

професійного 

вигорання 

працівників служб 

паліативної 

допомоги», 

сертифікат№11 від 

11.10.2021 р. (3 год.) 

12.Центр розвитку 

медсестринства , 



участьв 

мультидисциплінар

ному онлайн-

семінарі до 

Міжнародного дня 

медичної сестри та 

брата, сертифікат 

від 12.05.2021 р. 

(3 год.) 
13.Центр розвитку 

медсестринства, 

участь в онлайн-

вебінарі на тему 

«Панічні атаки», 

19.05.2021 р., 

сертифікат від 

12.05.2021 р. (2 год.) 

14. . ЦПО 

Тернопільського 

національного 

педагогічного  

університету, 

напрям  навчання 

«Технологія 

Кайдзен» в 

освітньому процесі 

(креативна 

компетентність)», 

 свідоцтво ПК 

№5231 

 від 05.05.2022р. (30 

год./1 кредит)  

  

 
Лиськів 
Анатолій 
Михайлович 

Викладач внутрішньої 

медецини, невідкладні стани 

у внутрішній медецині 

Чернівецький 
медичний інститут, 
1999р.., лікувальна 

Спеціаліст вищої 

категорії,  

викладач-

Внутрішня 

медицина 
1. Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна 

 



 

 

справа, лікар-лікувальник методист академія, 

стажування на базі 

кафедри 

педагогіки, 

посвідчення 

№16/20 від 

02.03.20р. (180 год. 

( 6 кредитів 

ЄКТС)  
2. Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна 

академія, участь у 

міжвузівській 

науково-

практичній 

конференції на 

тему «Інноваційні 

підходи до 

організації 

освітнього процесу 

у закладах вищої 

освіти», сертифікат 

№235 від 27-

28.220р. (12 год.)   

3. Асоціація 

превентивної та 

антиейджинг 

медицини 

«Мистецтво 

лікування»,  участь 

у Всеукраїнській 

науково-

практичній 

конференції для 

лікарів «Мистецтво 

лікування», 



сертифікат №1137 

від 30.01.2020р.  

(8 год.) 

4. Асоціація 

превентивної та 

антиейджинг 

лікування, участь в 

тренінгу - програмі  

на  тему «Тренінг-

програма» 

(практичні навички 

з профілактики, 

скринінгу, 

діагностики та 

лікування 

хронічних 

неінфікованих 

захворювань,  

сертифікат №1137 

від 30.01.2020р. 

 (15 балів) 
5. Асоціація 

превентивної 

антиейджинг 

медицини 

«Мистецтво 

лікування , участь 

в тренінг – 

програмі  

«Мистецтво  

лікування»,  

сертифікат №1137 

від 30.01.2020р. (5 

балів /8 год.)     
6. Науково-

методичний центр  

вищої та фахової 



передвищої освіти, 

участь в онлайн- 

семінарі на тему 

«Куратор групи як 

ключовий суб’єкт 

формування 

особистості 

молодого фахівця», 

сертифікат №1616-

20 від 07.10.2020р.   

   (8 год.) 

7. ЦПО  

Тернопільського 

державного 

педагогічного 

університету імені 

В.Гнатюка, напрям 
навчання «Сучасні 

ІКТ  в освіті» 

(цифрова 

компетентність), 

свідоцтво ПК№ 

000541 від 

02.02.2021р., (30 

год.) 

8. . Сумський 

державний 

університет . Центр 

розвитку кадрового 

потенціалу. ГО 

«Центр освіти 

впродовж життя», 

Напрям 

підвищення 

«Використання 

безкоштовних 

онлайн-ресурсів 



для організації 

навчального 

процесу в 

дистанційній 

формі», СП 

№05408289/1083-

22 від 29.06.2022 р. 

(30 год.) 
 

Чайковська 

Альона 

Вікторівна 

Викладачка основи 

медсестринства, догляд за 

хворими 

Тернопільський 

державний медичний 

університет. 2013 р, 

спеціальність 

«Сестринська 

справа».науковий 

співробітник 

(сестринська справа, 

акушерство) 

Спеціаліст  1.ЦПО  

Тернопільського 

державного 

педагогічного 

університету імені 

В.Гнатюка, напрям 

навчання 

«Методика 

удосконалення  

освітнього процесу» 

(мовленнєва 

компетентність) 

свідоцтво ПК№ 

001135 від 

24.12.2020р. (30 

год.) 

2.ЦПО 

Тернопільського 

державного 

педагогічного 

університету імені 

В.Гнатюка, напрям 

навчання «Сучасні 

ІКТ  в освіті» 

(цифрова 

компетентність), 

свідоцтво ПК № 

1683 від 

 



26.02.2021р. (30 

год.) 

3. . Сумський 

державний 

університет . Центр 

розвитку кадрового 

потенціалу. ГО 

«Центр освіти 

впродовж життя», 

Напрям підвищення 

«Використання 

безкоштовних 

онлайн-ресурсів для 

організації 

навчального 

процесу в 

дистанційній 

формі», СП 

№05408289/0792-22 

від 29.04.2022 р. (30 

год.) 

Гончар       

Надія 

Василівна 

В ВикВикладачка основ 

медсестринства, історія 

медицини та 

медсестринства 

 

 

Тернопільський 

державний медичний 
університет, 2016р., 

«Сестринська справа», 
наукового 
співробітника 

(сестринська 
справа,акушерство) 

Спеціаліст другої 

категорії 

Основи 

медсестринства 
  

Предметна комісія викладачів професійної і практичної підготовки хірургічного профілю 
Москалюк 

Людмила 

Анатоліївна 

Голова ПЦК, викладачка 

медсестринство у 

внутрішній 

медицині,онкології 

Івано-Франківський 
державний медичний 
інститут, 1989р., 
лікувальна справа, 
лікар-лікувальник 

Спеціаліст вищої 

категорії, 

старший 

викладач 

Онкологія 1. Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна 

академія, 

стажування на 

кафедрі педагогіки, 

посвідчення №19/20 

 



від 02.03.2020р. 

 (180 год. ( 6 

кредитів)  

2. Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна 

академія, участь в 

міжвузівській 

науково-практичній 

конференції 

«Інновації 

освітнього процесу 

у закладах вищої 

освіти», сертифікат 

№238 від 27-

28.02.20р.  (12 год.) 

3. ВПО «Асоціація 

превентивної та 

антиейджинг 

медицини»,  участь 

у Всеукраїнській 

науково-практичній 

конференції для 

лікарів «Мистецтво 

лікування» 

(післядипломний 

курс професійного 

вдосконалення), 

сертифікат №1246 

від 30.01.2020р.  

(8 год.) 

4. ЦПО  

Тернопільського 

державного 

педагогічного 



університету імені 

В.Гнатюка, напрям 

навчання «Сучасні 

ІКТ  в освіті» 

(цифрова 

компетентність) 

свідоцтво ПК№ 

16888 від 

26.02.2021р.,  

(30 год.) 

 

5.ТОВ «Всеосвіта 

(ЕДРПОУ 

41526967), 

Всеукраїнський 

освітній онлайн-

марафон на тему 

«Толерантна освіта 

– запорука  

здорового 

суспільства»(інклюз

ивна освіта), 

сертифікат  LM 

№018711 від 

05.03.2021р.  

(15 год.) 

6.Національний 

медичний 

університет ім.. 

О.О.Богомольця  

НУОЗУ імені П.Л. 

Шупика,Київ.Взяла 

участь у онлайн –

симпозіумі на тему 

«Від тривоги і 

стресу до 

профілактики і 



лікування в умовах 

військового часу», 

сертифікат  №04580 

від 29.04.2022 р. (2 

год.) 

 
Гладкий 
Микола 
Іванович  

Викладач офтальмології, 

медсестринства в 

офтальмології, соціальної  

медецини та ООЗ 

медсестринства в педіатрії, 

невідкладні стани в педіатрії 

Вінницький державний 
медичний інститут, 
1982р., лікувальна 
справа, лікар 

Спеціаліст  вищої 

категорії 

Офтальмологія.,соціа

льна медицина та 

ООЗ 

1. Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна 

академія, 

стажування на 

кафедрі педагогіки, 

посвідчення 

№11/20 від 

02.03.2020р.  

(180 год. ( 6 

кредитів ЄКТС)  

  2.  Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна 

академія, участь у 

міжвузівській 

науково-

практичній 

конференції 

«Інноваційні 

підходи до 

організації 

освітнього процесу 

у закладах вищої 

освіти» сертифікат 

№232 від 27-

28.02.2020р. 

    (12 год.)   
.   3.  Житомирський 

медичний інститут,  

підвищення 

 



кваліфікації за 

напрямом 

«Інноваційні 

технології у вищій 

медичній  освіті з 

формування  

професійної 

майстерності через  

компетентнісну 

складову . Теорія і 

методика 

викладання 

освітніх 

дисциплін»,  

свідоцтво ЖІ № 

02011284 /000387-

21 від 22.02.2021р. 

(30 год.)  

 
Задорожний 
Анатолій 
Анатолійо-
вич 

Викладач анестезіології та 

реаніматології, 

медсестринства в хірургії, 

хірургії 

Івано-Франківський 
державний медичний 
університет, 2007р., 
лікувальна справа, лікар 

Спеціаліст 

першої категорії 
 1. Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна 

академія, 

стажування на базі 

кафедри педагогіки, 

посвідчення №11/20 

від 02.03.2020р. 

 (180 год. ( 6 

кредитів ЄКТС)  

 2. Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна 

академія, участь у 

міжвузівській 

науково-практичній 

конференції 

«Інноваційні 

 



підходи до 

організації 

освітнього процесу 

у закладах вищої 

освіти», сертифікат 

№232 від 27-

28.02.2020р. (12 

год.)   
3. Науково-

методичний центр 

вищої та фахової 

передвищої освіти, 

участь в онлайн - 

семінарі «Куратор 

групи як ключовий 

суб’єкт формування 

особистості 

молодого фахівця, 

сертифікат 

№СС38282994/1615-

20 від 07.10.2020р. 

(8 год.)    
4. Науково-

методичний центр 

вищої та фахової 

передвищої освіти, 

участь в онлайн - 

семінарі 

«Соціально-

педагогічні засади 

формування 

громадянської 

відповідальності 

студентів», 

сертифікат  

    

№СС382829941/135



2-20 від 30.09.2020р. 

(8 год.)    

    5. Житомирський 

медичний інститут,  

підвищення 

кваліфікації за 

напрямом 

«Інноваційні 

технології у вищій 

медичній  освіті з 

формування  

професійної 

майстерності через  

компетентнісну 

складову . Теорія і 

методика 

викладання 

освітніх 

дисциплін»,  

свідоцтво  

     ЖІ № 02011284 

/000385 -21  

від 22.02.2021р.  

(30 год.)  
6. Сумський 

державний 

університет . Центр 

розвитку кадрового 

потенціалу. ГО 

«Центр освіти 

впродовж життя», 

Напрям 

підвищення 

«Використання 

безкоштовних 

онлайн-ресурсів 

для організації 



навчального 

процесу в 

дистанційній 

формі», СП 

№05408289/0780-

22 від 29.04.2022 р. 

(30 год.) 

 
Задорожний 
Анатолій  
Йосипович 

Викладач медсестринство в 

хірургії 

Тернопільський 
державний медичний 
інститут, 1976р., 
лікувальна справа, 
лікар-лікувальник 

Спеціаліст вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

Хірургія 1. Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна 

академія, 

стажування на базі 

кафедри педагогіки, 

посвідчення №11/20 

від 02.03.2020р. 

 (180 год. ( 6 

кредитів ЄКТС)  

 2. Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна 

академія, участь у 

міжвузівській 

науково-практичній 

конференції 

«Інноваційні 

підходи до 

організації 

освітнього процесу 

у закладах вищої 

освіти», сертифікат 

№232 від 27-

28.02.2020р. (12 

год.)   
3.Науково-

методичний центр 

вищої та фахової 

 



передвищої освіти, 

участь в онлайн - 

семінарі «Куратор 

групи як ключовий 

суб’єкт формування 

особистості 

молодого фахівця, 

сертифікат 

№СС38282994/1615-

20 від 07.10.2020р. 

(8 год.)    
4.Науково-

методичний центр 

вищої та фахової 

передвищої освіти, 

участь в онлайн - 

семінарі 

«Соціально-

педагогічні засади 

формування 

громадянської 

відповідальності 

студентів», 

сертифікат  

    

№СС382829941/135

2-20 від 30.09.2020р. 

(8 год.)    

    5. Житомирський 

медичний інститут,  

підвищення 

кваліфікації за 

напрямом 

«Інноваційні 

технології у вищій 

медичній  освіті з 

формування  



професійної 

майстерності через  

компетентнісну 

складову . Теорія і 

методика 

викладання 

освітніх 

дисциплін»,  

свідоцтво  

     ЖІ № 02011284 

/000385 -21  

   від 22.02.2021р. (30 

год.)  
6 . Сумський 

державний 

університет . Центр 

розвитку кадрового 

потенціалу. ГО 

«Центр освіти 

впродовж життя», 

Напрям 

підвищення 

«Використання 

безкоштовних 

онлайн-ресурсів 

для організації 

навчального 

процесу в 

дистанційній 

формі», СП 

№05408289/0779-

22 від 29.04.2022 р. 

(30 год.) 

 
Чорна  
Галина 
Прокопівна 

Викладачка   хірургії, 

невідкладні стани в хірургії, 

медсестринство в хірургії 

Тернопільський 
державний медичний 
інститут, 1967р., 

Спеціаліст вищої 

категорії, 

викладач-

Хірургія, 

невідкладні стани в 

хірургії 

1. Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна 

 



 лікувальна справа, лікар-
лікувальник 

методист академія, 

стажування на 

кафедрі педагогіки, 

посвідчення 

№23/20 від 

02.03.2020р.  

(180 год. (6 

кредитів ЄКТС)  

2. Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна 

академія, участь у 

міжвузівській 

науково-

практичній 

конференції 

«Інноваційні 

підходи до 

організації 

освітнього процесу 

у закладах вищої 

освіти», сертифікат 

№242 від 27-

28.02.2020р. (12 

год.)   
3. Асоціація 

анестезіологів 

України, участь у 

роботі  V Науково-

практичній 

конференції з 

міжнародною 

участю «Галицькі 

анестезіологічні 

читання: актуальні 

питання 

анестезіології та 



інтенсивної 

терапії», 

сертифікат №120 

від 20-21.02.2020р.  

4. ЦПО  

Тернопільського 

державного 

педагогічного 

університету імені 

В.Гнатюка, напрям 

навчання 

«Інноваційні 

технології в 

діяльності 

викладача» 

свідоцтво ПК№  

1692 від 

26.02.2021р. 

(30 год.)       

5. ЦПО  

Тернопільського 

державного 

педагогічного 

університету імені 

В.Гнатюка, напрям 

навчання 

«Методика 

удосконалення 

освітнього 

процесу» свідоцтво 

ПК№ 5225 від 

05.05.2022р. 

(30 год.)       
Чорна Олена 
Павлівна 

Викладачка   хірургії, 

невідкладні стани в хірургії, 

медсестринство в хірургії 

Тернопільський 
державний медичний 
інститут, 1997р., 
лікувальна справа, 

Спеціаліст вищої 

категорії 

Хірургія    1. Житомирський 

медичний інститут,  

підвищення 

кваліфікації за 

 



лікар напрямом 

«Інноваційні 

технології у вищій 

медичній  освіті з 

формування  

професійної 

майстерності через  

компетентнісну 

складову . Теорія і 

методика 

викладання 

освітніх 

дисциплін»,  

свідоцтво ЖІ № 

02011284 /000386-

21 від 22.02.2021р. 

(30 год.)  

  2. ЦПО  

Тернопільського 

державного 

педагогічного 

університету імені 

В.Гнатюка, напрям 

навчання 

«Методика 

удосконалення 

освітнього  процесу 

(мовленнєва  

компетентність)  

свідоцтво ПК№  

001136 від 

24.12.2020р. (30 

год.)      
ЦПО  

3.Тернопільського 

державного 

педагогічного 



університету імені 

В.Гнатюка, напрям 

навчання 

«Методика 

удосконалення 

освітнього 

процесу» свідоцтво 

ПК№ 5225 від 

05.05.2022р. 

(30 год.)                                  

 

Особи, які працюють за сумісництвом 
Красовська 
Ірина 
Анатоліївна 

Викладачка стоматолічних 

захворювань 

Івано-Франківсьу 
державну медичну 

академію 
«Стоматологія» , лікар-

стоматолог 

Спеціаліст другої 

категорії 

Стоматологічні 

захворювання 
11.Департамент 

охорони здоров’я 

Хмельницької 

обласної державної 

адміністрації 

посвідчення №4623 

від 04.04.2023 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


