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 Перспективний план 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників  

Чемеровецького медичного фахового коледжу на 2023 рік 

 

№ 

П\П 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Тема (напрям, 

найменування) 

Суб’єкт 

підвищення 

кваліфікації 

Об’єкт  

(тривалість) 

Вид Форма 

(форми) 

Строки Вартість та 

джерела 

фінансу-

вання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Адміністрація коледжу 

1. Шерстюк 

Петро 

Ярославович 

Інноваційні технології у 

вищій медичній освіті з 

формування професійної 

майстерності через  

компетентнісну 

складову. Теорія і  

методика викладання    

внутрішньої медицини. 

 

Житомирський 

медичний 

інститут 

Житомирської 

обласної ради 

30 год./1 

ЄКТС 

 

 

 

 

 

Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

 

Дистанційно 

 

 

 

 

 

 

Жовтень 

2023р. 

За кошти 

фізичної 

особи 

 Шерстюк 

Петро 

Ярославович 

Підвищення кваліфікації   

керівників закладів 

фахової передвищої 

освіти 

Науково-

методичний центр   

фахової 

передвищої 

освіти  

 

  16 год./0,5    

ЄКТС 

Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації. 

Дистанційно 

 

 

 

 

  Березень 

2023р. 

 

 

За кошти 

фізичної 

особи 

2.  Похно  

Сергій  

Віталійович 

Підвищення кваліфікації  

викладачів   біології та 

екології 

Хмельницький 

обласний інститут 

післядипломної 

освіти 

педагогічних 

працівників 

16 год./0,5 

ЕКТС  

Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Дистанційно Травень  

2023р. 

За кошти 

фізичної 

особи 

3. Дикунець  

Альона  

Віталіївна 

Інноваційні технології у 

вищій медичній освіті з 

формування професійної 

майстерності через  

компетентнісну 

складову. Теорія і  

Житомирський 

медичний 

інститут 

Житомирської 

обласної ради 

30 год./1 

ЄКТС 

 

 

 

Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Дистанційно 

 

 

 

 

 

Листопад 

2023р. 

За кошти 

фізичної 

особи 



методика викладання     

внутрішньої медицини 

 

4.  Задорожна  

Валентина 

Миколаївна 

Інноваційні технології у 

вищій медичній освіті з 

формування професійної 

майстерності через  

компетентнісну 

складову. Теорія і  

методика викладання   

медсестринства в 

педіатрії 

 

Житомирський 

медичний 

інститут 

Житомирської 

обласної ради 

30 год./1 

ЄКТС 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Дистанційно 

 

 

 

 

 

 

 

Травень  

2023р. 

За кошти 

фізичної 

особи 

5. Задорожний  

Роман  

Володимирович 

Інноваційні технології у 

вищій медичній освіті з 

формування професійної 

майстерності через  

компетентнісну 

складову. Теорія і  

методика викладання   

анестезіології і 

реаніматології 

 

Житомирський 

медичний 

інститут 

Житомирської 

обласної ради 

  30 год. /1 

ЄКТС 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Дистанційно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травень  

2023р. 

За кошти 

фізичної 

особи 

6.  Бойчук  

Галина  

Яківна 

Підвищення кваліфікації  

методистів  закладів 

фахової передвищої 

освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науково-

методичний центр   

фахової 

передвищої 

освіти  

 

  16 год./0,5    

ЄКТС 

Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації. 

 

 

Дистанційно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Жовтень 

2023р. 

 

 

 

За кошти 

фізичної 

особи 

Комісія  гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

1.  Безверхній 

 Михайло 

 Іванович 

 

 

Сучасні технологічні 

підходи в освітньому 

процесі  (соціально-

психологічна 

ЦПО ТНПУ 

імені В.Гнатюка 
 

30 год./1 

ЄКТС 

 

Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Дистанційно 

 
Березень 

2023р. 

За кошти 

фізичної 

особи 



компетентність) 

 

2. Гончар  

Катерина  

Михайлівна 

Сучасні технологічні 

підходи в освітньому 

процесі  (соціально-

психологічна 

компетентність) 

 

ЦПО ТНПУ 

імені В.Гнатюка 
 

30 год./1 

ЄКТС 

 

Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Дистанційно 

 
Березень 

2023р. 

За кошти 

фізичної 

особи 

2.  Мала 

Надія 

Володимирівна 

Сучасні технологічні 

підходи в освітньому 

процесі  (соціально-

психологічна 

компетентність) 

 

ЦПО ТНПУ 

імені В.Гнатюка 
 

30 год./1 

ЄКТС 

 

Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Дистанційно 

 
Березень 

2023р. 

За кошти 

фізичної 

особи 

3.  Цнота 

Людмила 

Вікторівна 

Сучасні технологічні 

підходи в освітньому 

процесі  (соціально-

психологічна 

компетентність) 

 

ЦПО ТНПУ 

імені В.Гнатюка 
 

30 год./1 

ЄКТС 

 

Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Дистанційно 

 
Березень 

2023р. 

За кошти 

фізичної 

особи 

Комісія  загальноосвітніх дисциплін 

1. 

 

 

 

 

 

Берладін 

Інна 

Петрівна 

Електронні (цифрові) 

освітні ресурси 

Сумський 

державний 

університет 

30 год./1 

ЄКТС 

 

Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Дистанційно 

 
Березень 

2023р. 

За кошти 

фізичної 

особи 

2. Гаєвський  

Андрій 

Олександрович 

Теорія та методика 

викладання 

інформатики та 

інформаційних 

технологій 

Сумський 

державний 

університет 

30 год./1 

ЄКТС 

 

Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Дистанційно 

 
Березень 

2023р. 

За кошти 

фізичної 

особи 



3. Горяча  

Аліна 

Петрівна 

Формування 

компетентностей учнів у 

шкільному  курсі 

фізики, астрономії 

Сумський 

державний 

університет 

30 год./1 

ЄКТС 

 

 

 

Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

 

Дистанційно 

 

 

 

 

Березень 

2023р.  

За кошти 

фізичної 

особи 

4.  Гук 

Василь 

Пилипович 

Сучасні  підходи до 

організації та 

проведення занять 

фізичної культури 

Сумський 

державний 

університет 

30 год./1 

ЄКТС 

 

 

 

Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

 

Дистанційно 

 

 

 

 

 

Березень 

2023р. 

За кошти 

фізичної 

особи 

5.  Лебідь  

Ігор  

Васильович 

Перебуває на фронті     - -  

 

1. Гадзіна 

Наталія 

Василівна 

 

Інноваційні технології у 

вищій медичній освіті з 

формування професійної 

майстерності через  

компетентнісну 

складову. Теорія і  

методика викладання   

екології  

 

Житомирський 

медичний 

інститут 

Житомирської 

обласної ради 

30 год./1 

ЄКТС 

 

Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Дистанційно 

 
 Листопад 

2023р. 

За кошти 

фізичної 

особи 

2. Глошанчук  

Алла 

Антонівна 

 

 

 

Інноваційні технології у 

вищій медичній освіті з 

формування професійної 

майстерності через  

компетентнісну 

складову. Теорія і  

методика викладання    

хімії, медичної хімії 

 

Житомирський 

медичний 

інститут 

Житомирської 

обласної ради 

30 год./1 

ЄКТС 

 

Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Дистанційно 

 
Листопад 

2023р. 

За кошти 

фізичної 

особи 

3.  Худик  

Лариса 

Олександрівна 

Інноваційні технології у 

вищій медичній освіті з 

формування професійної 

майстерності через  

компетентнісну 

Житомирський 

медичний 

інститут 

Житомирської 

обласної ради 

30 год./1 

ЄКТС 

 

Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Дистанційно 

 
Листопад 

2023р. 

За кошти 

фізичної 

особи 



складову. Теорія і  

методика викладання    

біології, медичної 

біології 

 

4.  Яковенчук 

Ольга 

Тимофіївна 

Інноваційні технології у 

вищій медичній освіті з 

формування професійної 

майстерності через  

компетентнісну 

складову. Теорія і  

методика викладання   

фармакології 

 

Житомирський 

медичний 

інститут 

Житомирської 

обласної ради 

30 год./1 

ЄКТС 

 

Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Дистанційно 

 
Листопад 

2023р. 

За кошти 

фізичної 

особи 

Комісія професійної та практичної підготовки терапевтичних дисциплін 

1. Глушковська 

Наталія 

Володимирівна 

Інноваційні технології у 

вищій медичній освіті з 

формування професійної 

майстерності через  

компетентнісну 

складову. Теорія і  

методика викладання    

медсестринства у 

внутрішній медицині. 

 

Житомирський 

медичний 

інститут 

Житомирської 

обласної ради 

30 год./1 

ЄКТС 

 

Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Дистанційно 

 
Жовтень 

2023р. 

За кошти 

фізичної 

особи 

2.  Кузняк  

Оксана 

Василівна 

Інноваційні технології у 

вищій медичній освіті з 

формування професійної 

майстерності через  

компетентнісну 

складову. Теорія і  

методика викладання   

внутрішньої медицини, 

медсестринства у 

внутрішній медицині. 

 

Житомирський 

медичний 

інститут 

Житомирської 

обласної ради 

30 год./1 

ЄКТС 

 

Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Дистанційно 

 
Листопад 

2023р. 

За кошти 

фізичної 

особи 

3.  Куца  

Олеся 

Олександрівна 

Інноваційні технології у 

вищій медичній освіті з 

формування професійної 

майстерності через  

компетентнісну 

Житомирський 

медичний 

інститут 

Житомирської 

обласної ради 

   30 год./1 

ЄКТС 

 

Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Дистанційно 

 
Травень 

2023р. 

За кошти 

фізичної 

особи 



складову. Теорія і  

методика викладання   

основ медсестринства та 

догляду за хворими. 

 

4. Лиськів  

Анатолій 

Михайлович 

Інноваційні технології у 

вищій медичній освіті з 

формування професійної 

майстерності через  

компетентнісну 

складову. Теорія і  

методика викладання   

внутрішньої медицини, 

медсестринства у 

внутрішній медицині. 

 

Житомирський 

медичний 

інститут 

Житомирської 

обласної ради 

30 год./1 

ЄКТС 

 

Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікаці 

Дистанційно 

 
Листопад 

2023р. 

За кошти 

фізичної 

особи 

5. Чайковська 

Альона  

Вікторівна 

 

Інноваційні технології у 

вищій медичній освіті з 

формування професійної 

майстерності через  

компетентнісну 

складову. Теорія і  

методика викладання   

основ медсестринства та 

догляду за хворими. 

 

Житомирський 

медичний 

інститут 

Житомирської 

обласної ради 

30 год./1 

ЄКТС 

 

Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Дистанційно 

 
Травень 

2023р. 

За кошти 

фізичної 

особи 

Комісія професійної та практичної підготовки  акушерсько-гінекологічних та педіатричних дисциплін 

1. Вельган  

Альона  

Леонідівна 

Інноваційні технології у 

вищій медичній освіті з 

формування професійної 

майстерності через  

компетентнісну 

складову. Теорія і  

методика викладання   

медсестринства в 

педіатрії. 

 

Житомирський 

медичний 

інститут 

Житомирської 

обласної ради 

30 год./1 

ЄКТС 

 

Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Дистанційно 

 
Травень 

2023р. 

За кошти 

фізичної 

особи 

2.  Лиськова 

Світлана  

Володимирівна 

Інноваційні технології у 

вищій медичній освіті з 

формування професійної 

майстерності через  

Житомирський 

медичний 

інститут 

Житомирської 

30 год./1 

ЄКТС 

 

Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Дистанційно 

 
Листопад 

2023р. 

За кошти 

фізичної 

особи 



компетентнісну 

складову. Теорія і  

методика викладання   

медсестринства в 

педіатрії. 

 

обласної ради 

3.  Макошко 

Тетяна 

Анатоліївна 

Відпустка за власний 

рахунок 

       - - - -   - 

 

4.  Рапацька 

Алла 

Володимирівна 

Інноваційні технології у 

вищій медичній освіті з 

формування професійної 

майстерності через  

компетентнісну 

складову. Теорія і  

методика викладання   

медсестринства в  

акушерстві і гінекології. 

 

Житомирський 

медичний 

інститут 

Житомирської 

обласної ради 

30 год./1 

ЄКТС 

 

Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

 

Дистанційно 

 
Травень 

2023р. 

За кошти 

фізичної 

особи 

Комісія професійної та практичної підготовки  хірургічних дисциплін 

1. Гладкий  

Микола 

Іванович 

Інноваційні технології у 

вищій медичній освіті з 

формування професійної 

майстерності через  

компетентнісну 

складову. Теорія і  

методика викладання   

медсестринства в  

оториноларингології. 

 

Житомирський 

медичний 

інститут 

Житомирської 

обласної ради 

30 год./1 

ЄКТС 

 

Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Дистанційно 

 
Листопад 

2023р. 

За кошти 

фізичної 

особи 

2.  Задорожний 

Анатолій  

Анатолійович 

Інноваційні технології у 

вищій медичній освіті з 

формування професійної 

майстерності через  

компетентнісну 

складову. Теорія і  

методика викладання   

медсестринства в  

хірургії. 

 

Житомирський 

медичний 

інститут 

Житомирської 

обласної ради 

30 год./1 

ЄКТС 

 

Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Дистанційно 

 
Травень 

2023р. 

За кошти 

фізичної 

особи 



3.  Задорожний  

Анатолій 

Йосипович 

Інноваційні технології у 

вищій медичній освіті з 

формування професійної 

майстерності через  

компетентнісну 

складову. Теорія і  

методика викладання   

медсестринства в  

хірургії. 

 

Житомирський 

медичний 

інститут 

Житомирської 

обласної ради 

30 год./1 

ЄКТС 

 

Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Дистанційно 

 
Травень 

2023р. 

За кошти 

фізичної 

особи 

4. Москалюк 

Людмила  

Анатоліївна 

Інноваційні технології у 

вищій медичній освіті з 

формування професійної 

майстерності через  

компетентнісну 

складову. Теорія і  

методика викладання   

медсестринства у 

внутрішній медицині   

та онкології. 

 

Житомирський 

медичний 

інститут 

Житомирської 

обласної ради 

  16 год./0,5 

ЄКТС 

 

 

 

Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Дистанційно 

 
Травень 

2023р. 

За кошти 

фізичної 

особи 

6.  

 

Чорна  

Галина 

Прокопівна 

Інноваційні технології у 

вищій медичній освіті з 

формування професійної 

майстерності через  

компетентнісну 

складову. Теорія і  

методика викладання   

медсестринства  в 

хірургії. 

   

Житомирський 

медичний 

інститут 

Житомирської 

обласної ради 

30 год./1 

ЄКТС 

 

Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Дистанційно 

 
Листопад 

2023р. 

За кошти 

фізичної 

особи 

Комісія професійної та практичної підготовки   вузьких спеціальностей 

1. Гордійчук  

Тетяна 

Миколаївна 

Інноваційні технології у 

вищій медичній освіті з 

формування професійної 

майстерності через  

компетентнісну 

складову. Теорія і  

методика викладання   

медсестринства  в  

інфектології. 

Житомирський 

медичний 

інститут 

Житомирської 

обласної ради 

30 год./1 

ЄКТС 

 

Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Дистанційно 

 
Жовтень 

2023р. 

За кошти 

фізичної 

особи 



2. Гречанюк  

Олена 

Володимирівна 

Інноваційні технології у 

вищій медичній освіті з 

формування професійної 

майстерності через  

компетентнісну 

складову. Теорія і  

методика викладання   

медсестринства  в 

неврології, анатомії 

людини. 

 

Житомирський 

медичний 

інститут 

Житомирської 

обласної ради 

30 год./1 

ЄКТС 

 

Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

       

Дистанційно 
Жовтень 

2023р. 

За кошти 

фізичної 

особи 

3.  Деберчук  

Наталія 

Миколаївна 

Інноваційні технології у 

вищій медичній освіті з 

формування професійної 

майстерності через  

компетентнісну 

складову. Теорія і  

методика викладання   

геронтології, геріатрії та 

паліативної  медицини і 

медсестринства в 

геронтології, геріатрії та 

паліативної медицини. 

 

Житомирський 

медичний 

інститут 

Житомирської 

обласної ради 

30 год./1 

ЄКТС 

 

Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Дистанційно 

 
Жовтень 

2023р. 

За кошти 

фізичної 

особи 

4.  Шерстюк 

Любов 

Аркадіївна 

Інноваційні технології у 

вищій медичній освіті з 

формування професійної 

майстерності через  

компетентнісну 

складову. Теорія і  

методика викладання   

неврології,психіатрії та 

наркології,  

медсестринства в 

неврології, психіатрії та 

наркології. 

Житомирський 

медичний 

інститут 

Житомирської 

обласної ради 

30 год./1 

ЄКТС 

 

Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Дистанційно 

 
Жовтень 

2023р. 

За кошти 

фізичної 

особи 

 

 


