
2. Якісний склад кадрового забезпечення освітньої діяльност за професією 5132 Екстрений медичний технік 
за видом підготовки професійно-технічна освіта на І рівні професійної (професійно-технічної) освіти

Найменування
навчального

предмета

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача, 
майстра 

(інструктора)

Найменування 
посади (для осіб, 
що працюють за 
сумісництвом, - 
місце основної 

роботи, 
найменування 
посади), стаж 

роботи

Повне найменування 
закладу, який закінчив 

викладач, майстер 
(інструктор)

(рік закінчення, 
спеціальність 

(професія), кваліфікація 
згідно з документом 

про освіту)

Кваліфікаційна 
категорія, педагогічне 

звання(для 
викладачів), 

педагогічне звання, 
розряд або категорія 

(для майстрів 
виробничого 

навчання, 
інструкторів); 

інформація про досвід 
роботи за фахом (із 

зазначенням посади та 
строку роботи на цій 

посаді)

Педагогічний
стаж

викладача, 
майстра 

(інструктора), 
повних років 

(у разі 
наявності)

Відомості про підвищення 
кваліфікації викладача, 
майстра (інструктора) 

(найменування закладу, вид 
документа, тема, дата видачі, 

тривалість навчання 
(кількість годин і 

навчальних кредитів)

Особи, які процюють за основним місцем роботи
1. Загальнопрофесійна підготовка

Основи
правових знань

Оглезнева
Юлія
Г еннадіївна

викладач Полтавський 
державний університет 
імені В.Г.Короленка,
2001 р.
Педагогіка і методика 
середньої освіти. 
Історія і правознавство, 
вчитель історії і 
правознавства.

Кваліфікаційна 
категорія «спеціаліст 
вищої категорії»,
20 років.
(викладач з 
30.08.2001р. 
по теперішній час)

20 Полтавський університет 
економіки і торгівлі 
Свідоцтво №
ПК01254634/00909-2021 
«Право», 19.11.2021р. 
Тривалість навчання: 
25.10.2021 р.-19.11.2021 р. 
(120 годин -  4 кредити 
ЄКТС)

Основи
інформаційних
технологій

Лук’яненко
Марина
Миколаївна

викладач Полтавський 
державний університет 
імені В.Г.Короленка, 
2007 р.
Педагогіка і методика 
середньої освіти.

Кваліфікаційна 
категорія «спеціаліст 
першої категорії»,
11 років.
(викладач з 
01.09.2010р. 
по теперішній час)

11 Полтавський національний 
педагогічний університет 
імені В.Г.Короленка. 
Сертифікат № 39/01-75/22 
«Досвід реалізації методики 
викладання предмету 
«Технології»» 24.09.2021р.



Математика та основи 
інформатики, вчитель 
математики та основи 
інформатики.

Тривалість навчання:
13.09.2021р.-24.09.2021р.
(60 годин -  2 кредити ЄКТС)

Сумський державний
університет
Свідоцтво
С С №  05408289/3256-21 
«Інформаційні технології»
12.11.2021р.

Тривалість навчання:
08.11.2021р.-12.11.2021р.
(30 годин -  1 кредит СКТС)

Основи систем,
складників
спеціальних
колісних
транспортних
засобів

Воробйов
Віктор
Вікторович

викладач Полтавське вище 
зенітне ракетне 
командне училище ім. 
генерала армії М.В. 
Ватутіна, 1976 р., 
Командно тактична. 
Інженер по 
експлуатації 
радіотехнічних засобів. 
Регіональний сервісний 
центр МВС в 
Полтавській області. 
Спеціаліст з напряму 
підготовки водіїв: ПДР 
таОБДР, 2017р., 
Спеціаліст з напряму 
підготовки водіїв: 
будова та експлуатація 
ТЗ, 2017 р.,
Спеціаліст з напряму 
підготовки водіїв: 
керування ТЗ категорії 
«А,В,С», 2017 р. 
Посвідчення водія

Кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст»

Заплановано на 2022 р. 
Полтавський обласний 
інститут післядипломної 
педагогічної освіти 
ім. М.В. Остроградського



КХА № 144021 
категорії транспортних 
засобів на керування 
якими видано 
посвідчення А,В,С.

Охорона праці Янко
Андрій
Леонідович

викладач Харківський 
національний 
університет ім. 
В.Н.Каразіна.
Історія.
Історик, викладач 
історії та суспільно- 
політичних дисциплін.

Кваліфікаційна 
категорія «спеціаліст 
вищої категорії», 
кандидат історичних 
наук, 2 роки, 
(викладач 
з 02.09.2019 р. по 
теперішній час)

15 Українська медична 
стоматологічна академія, 
Посвідчення №06-05/5130 
«Охорона праці в галузі та 
безпека життєдіяльності»,
01.11.2019 р.
Тривалість стажування:
21.10.2019 р.-ОІ.І 1.2019 р. 
(72 години -  2,4 кредити 
ЄКТС)

ІІолтавський обласний 
інститут післядипломної 
педагогічної освіти 
ім. М.В. Остроградського 
Сертифікат № 00718 
«Сучасні технології 
навчання і методики 
викладання дисциплін у 
закладах фахової 
передвищої освіти»
05.04.2020 р.
Тривалість навчання:
01.04.2020 р.-05.04.2020 р. 
(30 годин -  1 кредит СКТС)

2. Професійно-теоретична підготовка
Принципи 
роботи екстреної 
медичної служби

Стафійчук
Олександр
Петрович

викладач Українська медична 
стоматологічна 
академія, 1996 р. 
Лікувальна справа, 
лікар.

Кваліфікаційна 
категорія «спеціаліст 
вищої категорії»,
23 роки.(викладач 
3 01.02.1998 р. по 
теперішній час)

23 Українська медична 
стоматологічна академія, 
Посвідчення №06-05/4639 
«Невідкладні стани», 
23.11.2017 р.
Тривалість стажування:



13.11.2017 р.-23.11.2017 р. 
(72 години — 2,4 кредити 
ЄКТС)

Полтавський державний 
медичний університет 
Сертифікат № 189/21 
«Невідкладні стани в 
хірургії», 19.11.2020 р. 
Тривалість навчання: 
03.11.2020 р ,-19.11.2020 р. 
(78 годин -  2,6 кредити 
ЄКТС)

Основи
медичних знань 
та фармакології

Могила 
Віта Іллівна

викладач Полтавський 
державний медичний 
стоматологічний 
інститут, 1993 р. 
Стоматологія, 
лікар-стоматолог.

Кваліфікаційна 
категорія «спеціаліст 
вищої категорії»,
28 років.
(викладач 
з01.08.1993 р. 
по теперішній час)

28 Українська медична 
стоматологічна академія. 
Сертифікат № 139 
«Сучасні мультимедійні 
системи навчання та їх 
використання при 
викладанні фармакології та 
медичної рецептури», 
25.09.2020р.
Тривалість стажування: 
14.09.2020 р.-25.09.2020 р. 
(60 годин -  2 кредити 
ЄКТС)

Полтавський державний 
медичний університет 
Сертифікат № 192/21 
«Підвищення рівня 
теоретичної та практичної 
підготовки, педагогічної 
майстерності під час 
викладання дисципліни 
«Фармакологія та медична



рецептура» освоєння 
сучасних методик навчання 
студентів», 19.11.2021р. 
03.11.2020 р.-19.11.2020 р. 
(78 годин -  2,6 кредити 
ЄКТС)

Правила 
поведінки на 
місці події

Дорогейко
Любов
Іванівна

викладач Харківський медичний 
інститут, 1983 р. 
Педіатрія, 
лікар-педіатр.

Кваліфікаційна 
категорія «спеціаліст 
вищої категорії»,
28 років.
(викладач 
з28.08.1993 р. 
по теперішній час)

32 Українська медична 
стоматологічна академія, 
Сертифікат № 137 
«Формування 
конкурентоспроможності 
майбутнього фахівця 
шляхом упровадження 
вітагенних технологій та 
підвищення професійної 
компетентності викладачів», 
25.09.2020р.
Тривалість стажування: 
14.09.2020 р.-25.09.2020 р. 
(60 годин -  2 кредити 
ЄКТС)

Полтавський обласний 
інститут післядипломної 
педагогічної освіти ім. М.В. 
Остроградського 
Сертифікатів 00912 
«Активні га інтерактивні 
методи навчання у закладі 
фахової передвигцої освіти»
26.01.2021р.
Тривалість навчання:
18.01.2021р.-26.01.2021р.
(30 годин -  1 кредит ЄКТС)



Основи огляду 
постраждало го

Бражник
Анна
Сергіївна

викладач Українська медична 
стоматологі чна 
академія, 2018 р. 
Лікувальна справа, 
лікар.

Кваліфікаційна 
категорія 
«спеціаліст», 
(викладач 
з 01.09.2021 р. 
по теперішній час)

1 Іолтавський державний 
медичний університет 
Сертифікат № 193/21 
«Підвищення рівня 
теоретичної та практичної 
підготовки, педагогічної 
майстерності під час 
викладання дисципліни 
«Невідкладні стани в 
акушерстві та гінекології» 
освоєння сучасних методик 
навчання студентів», 
19.11.2021р.

03.11.2020 р.-19.11.2020 р. 
(78 годин -  2,6 кредити 
ЄКТС)

Основи надання 
допомоги при 
невідкладних 
медичних станах

Серажим
Світлана
Миколаївна

викладач Українська медична 
стоматологічна 
академія, 1997 р. 
Лікувальна справа, 
лікар.

Кваліфікаційна 
категорія «спеціаліст 
вищої категорії»,
13 років.
(викладач 
з 15.08.2008 р. 
по теперішній час)

13 Українська медична 
стоматологічна академія, 
Сертифікат № 132 
«Формування 
конкурентоспроможності 
майбутнього фахівця 
шляхом упровадження 
вітагенних технологій та 
підвищення професійної 
компетентності викладачів», 
15.06.2020р.
Тривалість стажування:
01.06.2020 р.-12.06.2020 р.
(60 годин -  2 кредити 
ЄКТС)

Полтавський обласний 
інститут післядипломної 
педагогічної освіти 
ім. М.В. Остроградського



Сертифікат № 00708 
«Сучасні технології 
навчання і методики 
викладання дисциплін у 
закладах фахової 
передвищої освіти»,
05.04.2020 р.
Тривалість навчання:
01.04.2020 р.-05.04.2020 р. 
(30 годин -  1 кредит СКТС)

Основи підйому 
та переміщення 
пацієнта

і_________________________

Суббота
Олена
Миколаївна

викладач Полтавський 
державний медичний 
стоматологічний 
інститут, 1992 р. 
Лікувальна справа, 
лікар.

Кваліфікаційна 
категорія «спеціаліст 
першої категорії»,
13 років.
(викладач 
з 15.08.2008 р. 
по теперішній час)

13 Вінницький інститут ЗВО 
«Відкритий міжнародний 
університет розвитку 
людини «Україна» 
Сертифікат № Л'4АОІ- 
СЕ000425
«Інклюзія та дистанційне 
навчання», 10.02.2021 р. 
Тривалість навчання:
01.02.2021 p--10.02.2021 р.
(30 годин -  1 кредит СКТС)

Українська медична 
стоматологічна академія. 
Сертифікат № 131 
«Вітагенні технології, як 
основа професійно- 
орієнтованого навчання у 
розвитку освіти в Україні», 
15.06.2020р.
Тривалість стажування:
01.06.2020 р.-12.06.2020 р.
(60 годин -  2 кредити 
СКТС)



Основи
до госпітальних 
умов з надання 
першої 
допомоги 
постраждалим

Зінченко
Наталія
Василівна

викладач Українська медична 
стоматологічна 
академія, 2007 р. 
Педіатрія, 
лікар-педіагр

Кваліфікаційна 
категорія «спеціаліст 
першої категорії»,
12 років.
(викладач 
3 01.09.2009 р. 
по теперішній час)

12 Українська медична 
стоматологічна академія. 
Посвідчення №06-05/4111 
«Невідкладні стани в 
педіатрії», 13.10.2017 р. 
Тривалість стажування: 
02.10.2017 p--13.10.2017 р. 
(72 години — 2,4 кредити 
СКТС)

Полтавський обласний 
інститут післядипломної 
педагогічної освіти 
ім. М.В. Остроградського 
Сертифікат № 00916 
«Активні та інтерактивні 
методи навчання у закладі 
фахової передвищої освіти»
26.01.2021р.
Тривалість навчання:
18.01.2021 р.-26.01.2021р.
(30 годин -  1 кредит СКТС)

Основи
особливостей
патологічних
порушень

Ніжніченко
Оксана
Сергіївна

викладач Державний вищий 
навчальний заклад 
«Тернопільський 
державний медичний 
університет» 
ім.І.Я. Горбачевського 
МОЗ України, 2017 р. 
Сестринська справа, 
ступінь вищої освіти 
магістр.

Кваліфікаційна 
категорія «спеціаліст 
другої категорії»,
9 років.
(викладач 
з 01.09.2012 р. 
по теперішній час)

9 Українська медична 
стоматологічна академія. 
Сертифікат № 152 
«Підвищення професійної 
та фахової компетентності 
викладача навчального 
закладу при викладанні 
патоморфолог ії»,
13.11.2020р.
Тривалість стажування: 
02.11.2020 р .-1341.2020 р. 
(60 годин -  2 кредити 
СКТС)



Полтавський державний 
медичний університет 
Сертифікат № 191/21 
«Підвищення рівня 
теоретичної та практичної 
підготовки, педагогічної 
майстерності під час 
викладання дисципліни 
«Патоморфологія» освоєння 
сучасних методик навчання 
студентів», 19.11.2021р. 
03.11.2020 р.-19.11.2020 р. 
(78 годин -  2,6 кредити 
ЄКТС)

Основи надання 
першої 
допомоги 
постраждалим

Козіна
Наталія
Миколаївна

викладач Українська медична 
стоматологічна 
академія, 2000 р. 
Лікувальна справа, 
лікар.

Кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст», 1 рік. 
(викладач з 
01.09.2020 р. 
по теперішній час)

1 Українська медична 
стоматологічна академія, 
Сертифікат № 142 
«Сучасні мультимедійні 
системи навчання та їх 
використання при 
викладанні хірургії», 
30.10.2020р.
Тривалість стажування: 
19.10.2020 р.-ЗО. 10.2020 р. 
(60 годин -  2 кредити 
ЄКТС)
Полтавський обласний інститут 
післядипломної педагогічної 
освіти
ім. М.В. Остроградського 
Сертифікат № 00921 
«Активні та інтерактивні 
методи навчання у закладі 
фахової передвигцої освіти»
26.01.2021р.
Тривалість навчання:
18.01.2021р.-26.01,2021р.
(ЗО годин -  1 кредит ЄКТС)



3. Професійно-практична підготовка
Виробниче
навчання

Кулай
Наталія
Іванівна

Майстер 
виробничого 

навчання 
(за наявності 

групи)

Українська медична 
стоматологічна 
академія, 1998 р. 
Лікувальна справа, 
лікар.

Харківська медична 
академія
післядипломної освіти, 
лікар медицини 
невідкладних станів, 
2005 р.

КЗО Полтавський 
базовий медичний 
фаховий коледж 
Полтавської обласної 
ради,
Відділення підвищення 
кваліфікації молодших 
спеціалістів з 
медичною освітою, 
2021 р., майстер 
виробничого навчання 
Екстрений медичний 
технік

Кваліфікаційна 
категорія «спеціаліст 
вищої категорії», 16 
років.
(працює в коледжі з 
01.09.2005 р. 
по теперішній час)

16 EUROPEAN
RESUSCITATION COUNCIL
Сертифікат
ERC-101-299738
«BASIC Life Support (BLS)»,
02.02.2019 p.
Тривалість навчання: 
31.01.2019p.-01.02.2019p.
(24 години -  0,8 кредитів 
ЄКТС)

EUROPEAN
RESUSCITATION COUNCIL 
Сертифікат 
ERC-101-312727 
«Advanced Life Support 
(ALS)»; 15.03.2019 p. 
Тривалість навчання: 
13.03.2019p.-l 5.03.2019р.
(24 години -  0,8 кредитів 
ЄКТС)

American Academy of 
Pediatrics
«Pediatric Advanced Life 
Support»
Сертифікат 15-2819 7/16 
«(PALS) Program»,

28.07.2019 p.
Тривалість навчання: 
26.07.2019p.-28.07.2019p.
(24 години -  0,8 кредитів 
ЄКТС)

International Trauma Life 
Support



Certificate of Participation № 
294950-37666
«Advanced Provider Cource», 
23.06.2019
Тривалість навчання:
21.06.2019р.-23.06.2019р.
(24 години -  0,8 кредитів 
ЄКТС)

Державна установа 
«Науково методичний центр 
вищої та фахової передвищої 
освіти»
Сертифікат СС 
38282994/0425-21 
«Інноваційна педагогічна 
діяльність у закладах 
освіти», 16.02.2021р. 
Тривалість навчання:
15.02.2021р.-16.02.2021р.
(16 години -  0,5 кредитів 
ЄКТС)

Грігор’ева
Ірина
Миколаївна

Майстер 
виробничого 

навчання 
(за наявності 

групи)

Полтавський медичний 
стоматологічний 
інститут, 1990 р. 
Лікувальна справа, 
лікар.

КЗО Полтавський 
базовий медичний 
фаховий коледж 
Полтавської обласної 
ради,
Відділення підвищення 
кваліфікації молодших 
спеціалістів з 
медичною освітою,

Кваліфікаційна 
категорія «спеціаліст 
вищої категорії», 20 
років.
(працює в коледжі з 
29.08.2001 р. 
по теперішній час)

20 EUROPEAN
RESUSCITATION COUNCIT
Сертифікат
ERC-101-457539
«BASIC Tife Support (BLS)»,
12.03.2019 p.

Тривалість навчання:
10.03.2019р.-12.03.2019р.
(24 години -  0,8 кредитів 
ЄКТС)

Полтавський обласний 
інститут післядипломної 
педагогічної освіти 
ім. М.В. Остроградського



2021 р.. майстер 
виробничого навчання 
Екстрений медичний 
технік

Сертифікат № 00905 
«Активні та інтерактивні 
методи навчання у закладі 
фахової передвищої освіти»
26.01.2021р.
Тривалість навчання:
18.01.2021 р.-26.01,2021р.
(30 годин -  1 кредит ЄКТС)

Вінницький інститут ЗВО 
«Відкритий міжнародний 
університет розвитку 
людини «Україна» 
Сертифікат № ГГ4АОІ- 
СЕ000249
«Інклюзія та дистанційне 
навчання», 10.02.2021 р. 
Тривалість навчання:
01.02.2021 p--10.02.2021 р.
(30 годин -  1 кредит ЄКТС)

Виробнича
практика

L

Синенко
Олена
Анатоліївна

Майстер 
виробничого 
навчання (за 

наявності групи)

Українська медична 
стоматологічна 
академія. 1996 р. 
Лікувальна справа, 
лікар.

NAEMT Advancing the 
EMS profession 
Certificate of completion 
№ 125697/158-7 «Naemt 
Online Instructor 
Preparation Course» 
27.02.2020

Кваліфікаційна 
категорія «спеціаліст 
вищої категорії, 
кандидат медичних 
наук»,
24 роки.
(працює в коледжі з 
01.08.1997 р. 
по теперішній час)

24 Полтавський обласний 
інститут післядипломної 
педагогічної освіти 
ім. М.В. Остроградського 
Сертифікат № 01806 
«Активні та інтерактивні 
методи навчання у закладі 
фахової передвищої освіти»
26.01.2021р.
Тривалість навчання:
18.01.2021 р.-26.01.2021 р.
(30 годин -  1 кредит ЄКТС)

Вінницький інститут ЗВО 
«Відкритий міжнародний 
університет розвитку 
людини «Україна»



U
 CQ

Сертифікат № ЛЧАОІ- 
СЕ000146
«Інклюзія та дистанційне 
навчання», 10.02.2021 р. 
Тривалість навчання:
01.02.2021 р ,-10.02.2021 р.
(ЗО годин -  1 кредит ЄКТС)

Полтавський університет 
економіки і торгівлі 
Свідоцтво №
ПК01597997/00908-2021

Г ромов 
ергій 
ікторови1

Майстер 
виробничого 

 ̂ навчання (за 
наявності групи)

Полтавське медичне 
училище, 1997 р. 
Лікувальна справа, 
фельдшер.

КЗО Полтавський 
базовий медичний 
фаховий коледж 
Полтавської обласної 
ради.

Кваліфікаційна 
категорія «спеціаліст 
вищої категорії»,
18 років.
(працює в коледжі 
з 08.09.2003 р. 
по теперішній час)

18

«Система управління якістю 
діяльності закладу 
освіти», 30.10.2021 р. 
Тривалість навчання: 
04.10.2021 р.-ЗО. 10.2021 р.
(120 годин -  4 кредити 
ЄКТС)

EUROPEAN
RESUSCITATION COUNCIL
Сертифікат
ERC-101-537346 
«BASIC Life Support (BLS)», 
12.03.2019 p.

Тривалість навчання:
10.03.2019р.-12.03.2019р.
(24 години -  0.8 кредитів 
ЄКТС)

Відділення підвищення 
кваліфікації молодших 
спеціалістів з 
медичною освітою, 
2021 р.. майстер 
виробничого навчання

EUROPEAN
RESUSCITATION COUNCIL
Сертифікат
ERC №856867
«BASIC Life Support (BLS)
Instructor Candidate»,



Екстрений медичний 
технік

Директор

14.03.2021 р.
Тривалість навчання:
13.03.2021 р ,-14.03.2021р.
(24 години -  0.8 кредитів 
ЄКТС)

Полтавський обласний 
інститут післядипломної 
педагогічної освіти ім. М.В. 
Остроградського 
Сертифікат № 00906 
«Активні та інтерактивні 
методи навчання у закладі 
фахової передвищої освіти»
26.01.2021р.
Тривалість навчання:
18.01.2021 р.-26-ОІ .2021р.
(30 годин -  1 кредит ЄКТС)

Полтавський обласний 
інститут післядипломної 
педагогічної освіти ім. М.В. 
Остроградського 
Сертифікат № ПО 
22518134/3002-21 
«Розвиток загальних 
компетентностей 
педагогічних працівників» 
30.09.2021р.
Тривалість навчання: 
20.09.2021р.- 30.09.2021р.
(72 години -  2,4 кредити 
ЄКТС)____________________

Олена СИНЕПКО


