
  



 

2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників комунального вищого навчального закладу 

«Нікопольський медичний коледж» Дніпропетровської обласної ради»  

№
 з

/п
 Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім’я та 
по батькові 

Н
ай

м
ен

у
в
ан

н
я 

п
о
са

д
и

 

Найменування закладу, який 
закінчив (рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація 

згідно з документом про 
вищу освіту) 

Кваліфікаційна категорія, 

педагогічне звання, 
результат останньої 

атестації, рік 

П
ед

аг
о
гі

ч
 н

и
й

 

ст
аж

  

Підвищення кваліфікації 

за фахом (найм. закладу 
або ін. юрид. особи, що 

має право на підвищення 

кваліфікації, номер, дата 
видачі документа про 

підвищення кваліфікації) 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

1 Директор коледжу 

Капінус 

Валентина 

Андріївна 

Директор 
коледжу 

«Дніпропетровський 

медичний інститут», 1992р. 

«Лікувальна справа», лікар. 

Відповідає займаній 
посаді, 2017р. 

10 

«Національний медичний 
університет ім. О.О. 

Богомольця», посвідчення, 

«Сучасні психолого-

педагогічні аспекти 
діяльності керівного 

складу медичних коледжів 

та училищ України. 
Акушерство та 

гінекологія», 20.05.2016. 

2 

Методист Сиротіна 
Юлія 

Григорівна 

 
 

 

Методист 
Запорізький державний 

педагогічний університет, 

2002, «Мова та література 
(англійська)» філолог, 

викладач англійської мови та 

літератури, викладач 

німецької мови 

Відповідає займаній 

посаді та  

раніше присвоєній 
кваліфікаційна категорія 

«спеціаліст вищої 

категорії», 

2016 

16 
 

 

 
 

 

Класичний приватний 

університет 
СПК  №09284,2016, 

педагогічні та науково 

педагогічні кадри 
(методисти ВНЗ  І-ІІ р.а.) 

 

Іноземна мова 

 

викладач 

іноземної мови 

Запорізький державний. 

медичний університет 

СПК №705/34, 2018, 
англійська мова  

 

3 

 
 

Українська мова 

та література 

Рєзун 
Вікторія 

Олексіївна 

 

 
 

викладач 
української 

мови та 

літератури, 

зарубіжної 
літератури 

Криворізький державний 
педагогічний 

університет,2004, «Педагогіка 

і методика середньої освіти, 

українська мова і література»,  
вчитель української мови та 

Відповідає присвоєній 
кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої  

категорії», 2019 

 
 

22 
 

 

 

 
 

Комунальний заклад вищої 
освіти «Дніпровська 

академія неперервної 

освіти» Дніпропетровської 

обласної ради», 
«Українська мова та 



 
 

літератури, зарубіжної 
літератури  

 
 

 

 
 

література. Зарубіжна 
література», СПК №ДН 

41682253/72, 25.01.2019р. 

 

Зарубіжна 

література 

Харківська медична 

академія післядипломної 

освіти 

СПК №23835744,2017, 
викладач зарубіжної 

літератури 

4 
Іноземна 

мова 

Чорновіл Ірина 

Сергіївна 

викладач 
іноземної 

мови 

Запорізький національний 
університет, 2008, «Мова і 

література (англійська)», 

Філолог. Викладач англійської 

мови та літератури. Викладач 
німецької мови, «Педагогіка 

вищої школи», магістр з 

педагогіки  вищої школи 

Присвоєна кваліфікаційна 

категорія «спеціаліст 

першої категорії»,  
2016 

12 

Полтавський університет 

економіки і торгівлі,  

СПВ №131689, 2015р., 
 іноземна мова 

5 

Математика 

Чорновіл Тетяна 

Сергіївна 

викладач 

математики 

Нікопольське училище 

Криворізького державного 

педагогічного університету, 

2007, «Початкове навчання», 
вчитель початкових класів, 

вчитель інформатики 

Класичний приватний 
університет,2012, 

«Фінанси і кредит»,магістр з 

фінансів і кредиту 
Мелітопольський державний 

педагогічний 

університет,2018, 

«Математика»,  вчитель 
математики 

спеціаліст 

 
3 

- 

 Інформатика 

6 

Історія України 

Федулова Оксана 

Олександрівна 

викладач 

історії  

Запорізький національний 

університет,2011, «Історія», 
історик, викладач історії 

спеціаліст 

 
3 

- 

 

Всесвітня історія  

Людина і світ 

Громадянська 

освіта 

 Біологія і екологія Каштан Наталія викладач Криворізький державний Відповідає присвоєній 23 Харківська медична 



7 
 

 

 

Олександрівна 
 

 

 

біології та 
хімії 

 

 

педагогічний інститут, 1984, 
«Біологія з додатковою 

спеціальністю хімія»,  

 
викладач біології і хімії 

кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 

категорії», 2018 

 

 
 

 

 

академія післядипломної 
освіти 

СПК №681938,2017, 

викладач біології, 
медичної біології 

Хімія Дніпропетровська медична 

академія 

СПК №86, 2016, хімія, 
медична хімія 

Медична біологія 

8 

Географія 

Алексеенко 
Володимир 

Віталійович 

викладач 
фізики та 

астрономії 

Полтавський державний 

педагогічний інститут,1986, 
«Фізика і математика», 

вчитель фізики і математики 

середньої школи 

спеціаліст 

21 

«КЗВО «Дніпровська 

академія неперервної 
освіти» ДОР», «Вчителі 

фізики, астрономії, які 

одночасно викладають 

математику»,                           
№ ДН 24983906/7711,  

03.11.2017р. 

 

Фізика і 

астрономія  

Відповідає присвоєній 
кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст другої 

категорії», 2019 
Захист Вітчизни «КЗВО «Дніпровська 

академія неперервної 

освіти» ДОР», «Вчителі 

предмету «Захист 
Вітчизни», № ДН 

41682253/6657, 

26.10.2018р. 

9 Фізична культура 
Купріянова Ірина 

Анатоліївна 

викладач 

фізичного 

виховання та 
фізичної 

культури 

Ленінградський інститут 
фізичної культури, 1985, 

«Фізична культура і спорт», 

викладач фізичної культури 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої 

категорії», 2018 

 

32 

«КЗВО «Дніпровська 

академія неперервної 

освіти» ДОР», «Викладач 

фізичної культури та  
№ ДН 41682253/8567, 

21.12.2018, 

 

 

10 

Керівник 

фізичного 

виховання 
Гаркава Тетяна 

Віталіївна 

Керівник 

фізичного 

виховання 

Полтавський державний 
педагогічний інститут, 1995, 

«Загальнотехнічні 

дисципліни, праці та 
фізвиховання», вчитель 

загальнотехнічних дисциплін, 

праці та фізвиховання 

Відповідає займаній 

посаді, присвоєна  

кваліфікаційна категорія 
«спеціаліст вищої 

категорії», 2015 

23 

«КЗВО «Дніпровська 
академія неперервної 

освіти» ДОР»,Вчитилі 

фізичної культури , 
викладач фізичного 

виховання 

№ ДН 41682253/7882, 

Фізична культура 

викладач 
фізичного 

виховання та 

фізичної 



культури 23.11.2018, 

 

 

11 
 

 

 

 
 

Фізична культура 

Войцеховська 

Лілія 
Володимирівна 

викладач 

фізичного 

виховання та 
фізичної 

культури 

Київський державний інститут 
фізичної культури, 1991,  

«Фізична культура і спорт», 

викладач фізичної культури 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст І категорії», 

2016 

29 

Дніпропетровський  

обласний інститут 
післядипломної 

педагогічної освіти 

СПК № 1620, 2014, 

фізична культура 

12  Технології 

Артеменко 

Анастасія 
Сергіївна 

викладач основ 

медсестринства 

Житомирський інститут 

медсестринства, 
2016,  

«Сестринська справа», сестра 

медична, бакалавр 

Державний вищий навчальний 
заклад «Тернопільський 

державний медичний 

університет імені  
І.Я.Горбачевського 

Міністерства охорони 

здоров’я України»,2019, 
«Медсестринство»,  

магістр медсестринства 

спеціаліст 2 - 

 

 
 

 

 
 

 

 

13 
 

 

 
 

 

 

 

 Технології 
Кругла  
Тетяна 

Олександрівна  

викладач основ 

медсестринства 

Житомирський інститут 
медсестринства, 

2016,  

«Сестринська справа», сестра 
медична, бакалавр 

Державний вищий навчальний 

заклад «Тернопільський 

державний медичний 
університет імені  

І.Я.Горбачевського 

Міністерства охорони 
здоров’я України»,2018, 

«Медсестринство»,  

магістр медсестринства 

спеціаліст 2 - 



 


