
Додаток 36 

до Ліцензійних умов 

ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення  

освітньої діяльності на рівні професійної  

(професійно-технічної) освіти  

1. Загальна інформація про забезпечення викладачами та іншими працівниками для 

провадження освітньої діяльності за професією 5132 Екстрений медичний технік за видом 

підготовки професійно-технічне навчання на першому (початковому) рівні професійної 

(професійно-технічної) освіти  

 

 

Викладачі закладу освіти Необхідна 

кількість, 

осіб 

Фактична 

кількість, осіб 

Відсоток 

потреби 

1. Викладачі, усього 
10 10 100 

у тому числі ті, що працюють за 

сумісництвом 

- - - 

2. Майстри (інструктори) 

виробничого навчання, усього 

2 2 100 

у тому числі ті, що працюють за 

сумісництвом  

- - - 

3. Інші, усього 
- - - 

у тому числі ті, що працюють за 

сумісництвом  

- - - 

Усього: 
12 12 11 

у тому числі ті, що працюють за 

сумісництвом 

- - - 

 

    

  

 

 

  

Директор коледжу                                                                                           Леся ВОВК 

 



2. Якісний склад кадрового забезпечення освітньої  діяльності за професією 5132 Екстрений медичний технік за видом підготовки професійно-

технічне навчання на першому (початковому) 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) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Основи 

правових знань 

Вітюк  

Неля 

Юліанівна 

Викладач,  

18 років 

Львівський 

Державний 

університет імені І. 

Франка  

КВ №776073  

історія, історик, 

викладач історії та 

радянського права  

1985 рік  

 

Спеціаліст другої 

категорії 

18 років 1. Національна Академія 

Педагогічних Наук 

України ДЗВО 

«Університет 

Менеджменту освіти» 

ЦІПО , Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

СП № 35830447/ДО123-22 

від 24 лютого 2022 р ., 150 

год/5 кред. 



Тема роботи: 

«Використання сучасних 

освітніх технологій в 

організації пізнавальної 

діяльності здобувачів 

освіти». 

2. Сертифікат №57/06-21 

виданий ДЗВО 

«Університет 

менеджменту освіти», ГО 

«Центр освітніх ініціатив 

«Толока», Громадська 

спілка «Всеукраїнська 

академія інноваційного 

розвитку освіти» про 

успішне завершення курсу 

«Цифрові технології в 

організації дистанційного 

та змішаного навчання в 

умовах закладів фахової 

перед вищої освіти» 

Кількість год/ кредитів 30/ 

1 від 22-26 червня 2021р 

Основи 

інформаційних 

технологій 

Лущ  

Ірина  

Іванівна 

Викладач Приватне акціонерне 

товариство “Вищий 

навчальний заклад 

“Міжрегіональна 

Академія управління 

персоналом”  

КВ № 43982951 

напрям підготовки 

“Менеджмент”, 

кваліфікація бакалавр 

з менеджменту, 

28.12.2012 

Кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст» 

 Національний 

педагогічний університет 

ім. М.П. Драгоманова, 

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації 000760-22, 

"Сучасні методики 

викладання інформатики в 

закладах фахової 

передвищої освіти", 

13.04.2022,  

150 год/5 кредитів 



Основи систем, 

складників 

спеціальних 

колісних 

транспортиних 

засобів 

 

 

Кашик  

Мар’ян 

Володимирович 

Викладач,  

16 років 

Львівський 

національний 

медичний університет 

імені Д. Галицького,  

спеціальність – 

«Лікувальна справа»; 

кваліфікація – лікар 

виданий 27 червня 

2003 р. 

ВК 22426625 

Спеціаліст вищої 

категорії 

16 років 1. Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

СП 35830447/Д0168-

21вид. Національна 

Академія Педагогічних 

Наук України ДЗВО 

«Університет 

Менеджменту освіти»  

01 лютого 2021 року 

150 год/ 5 кредитів ЄКТС 

Тема роботи: 

“Сучасні підходи до 

професійного розвитку 

викладача ЗФПО (коледжу 

, технікуму)” 

2. Передатестацій цикл 

«Перинатологія» 

 Львівський національний 

медичний університет 

ім.Д.Галицького . 

Факультет  

післядипломної освіти  

Стажування 

«Ультразвукова 

діагностика» 14 травня 

2020 Львівський 

Національний медичний 

університет. 

Факультет післядипломної 

освіти 

Охорона праці Балко  

Ігор 

Мирославович 

Викладач,  

3 роки 

Львівський 

лісотехнічний  

інститут, 1980р.,  

спеціальність –

«Лісове 

Кваліфікаційна 

категорія 

«спеціаліст» 

3 роки ДП «Західний експертно-

технічний центр 

Держпраці» , витяг з 

протоколу № 02-184 від 

23.07.2020 р. про 



господарство», 

кваліфікація - 

інжененер лісового 

господарства,  

Д-І № 373665 

 

перевірку знань з питань 

пожежної безпеки, 

електробезпеки. 

Посвідчення  № 171  від 

26.06.2019 р. департаменту 

охорони здоров’я 

Львівської обласної 

державної адміністрації 

про перевірку знань з 

питань охорони праці. 

Принципи 

роботи екстреної 

медичної 

служби 

 

Правила 

поведінки на 

місці події 

Михальчук 

Світлана  

Володимирівна  

Викладач,  

14 років 

Львівський 

національний 

медичний університет 

імені Д. Галицького   

2005 рік; 

спеціальність – 

«Лікувальна справа»; 

кваліфікація – лікар 

виданий 17 червня 

2005 р. 

ВК № 26324115 

 

Спеціаліст першої 

категорії 

14 років 1.Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

ПК 01467243/02340-18 

вид. Львівським 

національним 

університетом  ім.. 

І.Франка  

Інститут післядипломної 

освіти та до 

університетської 

підготовки 

26 січня 2018 року 

108 год/3,6 кредитів ЄКТС 

2.Стажування за 

спеціальністю «Загальна 

практика – сімейна 

медицина» 

вид. Львівським 

національним медичним 

університетом ім. Д. 

Галицького   

28 грудня 2018 року 

Сертифікат спеціаліста  

№ 111496  

 



Основи 

медичних знань 

та фармакології     

Чупіль  

Наталя 

Іванівна 

Викладач,  

34 роки 

Львівський 

державний медичний 

інститут, 1987 рік, 

спеціальність - 

фармація, 

кваліфікація - 

провізор, 

диплом ЛВ № 423168   

Спеціаліст вищої 

категорії, «викладач-

методист» 

34 роки 1.ЛНМУ ім. Данила 

Галицького, стажування на 

кафедрі фармакології,  

посвідчення до диплому 

ЛВ №423168, 2019 р. 

2. Національна академія 

педагогічних наук України 

ДЗВО «Університет 

мененджменту освіти» 

ЦІПО , Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

СП № 35830447/0388-19 

від 22 лютого 2019 р ., 120 

год/4 кред. 

Тема роботи: 

«Нетрадиційні форми та 

методи  організації 

навчально-виховного 

процесу в ВНЗ I-II рівнів 

акредитації» 

Основи огляду 

постраждалого 

 

Основи підйому 

та переміщення 

пацієнта 

Говзан  

Світлана 

Михайлівна 

Викладач,  

16 років 

Львівський 

державний медичний 

університет імені Д. 

Галицького,  

спеціальність – 

«Лікувальна справа»; 

кваліфікація – лікар, 

виданий 3 липня 

1998р., 

МА  НХ № 002892 

Спеціаліст вищої 

категорії 

16 років 1.Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

СП 35830447/Д0190-20 

вид.Національна Академія 

педагогічних наук України 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти»  

Центральний інститут 

післядипломної освіти  з 

24 лютого 2020р. по 27 

березня 2020р. 

Загальна к-сть годин/ 

кредитів ЄКТС за 

навчальним планом 

120год/ 4кр 



Набула психолого-

педагогічну, посадово-

функціональну 

компетентності та 

захистила випускну 

роботу на тему 

«Особливості 

професійного розвитку 

викладачів закладів 

фахової передвищої 

освіти» 

Реєстраційний 

№0190Д/20Ц 

2.Посвідчення про 

проходження підвищення 

кваліфікації до диплому 

серія МА НХ №002892 по 

циклу навчання 

«Невідкладні стани в 

кардіології» ТУ 

0,5міс.18.10-29.10 2021р.  

Виданий Львівським 

національним медичним 

університетом ім. Д. 

Галицького   

3. Сертифікат №54/06-21 

виданий ДЗВО 

«Університет 

менеджменту освіти», ГО 

«Центр освітніх ініціатив 

«Толока», Громадська 

спілка «Всеукраїнська 

академія інноваційного 

розвитку освіти» про 

успішне завершення курсу 



«Цифрові технології в 

організації дистанційного 

та змішаного навчання в 

умовах закладів фахової 

перед вищої освіти» 

Кількість год/ кредитів 30/ 

1 від 22-26 червня 2021р. 

Основи  надання 

допомоги при 

невідкладних 

медичних станах  

Основи надання 

першої 

допомоги 

постраждалим 

Солодовська-

Кольцова 

Мар’яна  

Анатолівна 

 

Викладач,  

8 років 

Львівський 

державний медичний 

університет ім. 

Данила Галицького 

Спеціальність- 

педіатрія, кваліфікація 

– лікар, 

27.06.2003р, ВК № 

22444611 

Спеціаліст першої 

категорії 

 

8 років 1. Сертифікат BLS  

Provider ERC-297-985460 

 Лютий 2019р. 

2. Cертифікат Instructor 

candidate BLS ERC-385-

665652 

Червень 2019р.  

3. Сертифікат Full 

instructor BLS ERC-934-

239644 

Серпень 2020р 

4. Сертифікат Full 

instructor PBLS ERC-488-

020838 

Вересень 2020р.. 

5. Національна Академія 

педагогічних наук України 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

Централь 

ний  інститут 

післядипломної освіти 

свідоцтво про підвищення 

кваліфікації 

СП 35830447/Д 0061-2020. 

"Формування мотивації у 

слухачів коледжу до 



вивчення першої 

домедичної допомоги" 

01-27.02 2020, 120 год/4 кр 

6. Буковинський 

державний медичний 

університет 

Сертифікат №202122 

«Медична симуляція-

погляд у майбутнє» 

Конференція 

19.02.2021 

XII Міжнародний 

медичний форум 

X Міжнародний медичний 

конгрес 

Школа медсестринства 

17.05.2021 

7.Європейська Рада 

реанімації 

Сертифікат №1901 

Серцево-легенева 

реанімація:нові 

рекомендації європейської 

ради 

08.04.2021 

8.ГО Асоціація 

анестезіологів України,ДУ 

«Центр дитячої кардіології 

та кардіохірургії МОЗ 

України» 

Сертифікат №193 

«Актуальні питання 

дитячої анестезіології та 

інтенсивної терапії» 

18-19.03.2021 



Основи 

догоспітальних 

умов з надання 

першої 

допомоги 

постраждалим 

Жогло 

Оксана 

Федорівна 

Викладач,  

35 років 

Львівський 

державний медичний 

інститут,  

спеціальність –

педіатрія; 

кваліфікація – лікар 

педіатр, диплом ИВ-1 

№ 129148, виданий 

28.06 1983р 

 

Спеціаліст вищої 

категорії, «викладач-

методист» 

35 років 1.Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

СП 35830447/Д 0189-20 

виданий Національна 

Академія педагогічних 

наук України ДЗВО 

«Університет 

менеджменту освіти»  

ЦІПО з 24 лютого  по 27 

березня 2020р. 

Загальна к-сть годин/ 

кредитів ЄКТС за 

навчальним планом 

120год/ 4кр 

Набула психолого-

педагогічну, посадово-

функціональну 

компетентності та 

захистила випускну 

роботу на тему 

«Особливості 

професійного розвитку 

викладачів закладів 

фахової перед вищої 

освіти» 

Реєстраційний 

№0189Д/20Ц 

2.Посвідчення про 

проходження підвищення 

кваліфікації до диплому 

серія ИВ-1 № 129148, по 

циклу навчання 

«Невідкладні стани в 

кардіології» ТУ 

0,75міс.,січень 2019р. , 



виданий Львівським 

національним медичним 

університетом ім.Д. 

Галицького   

3. Сертифікат №1607/07-

21 виданий ДЗВО 

«Університет 

менеджменту освіти», ГО 

«Центр освітніх ініціатив 

«Толока», Громадська 

спілка «Всеукраїнська 

академія інноваційного 

розвитку освіти» про 

успішне завершення курсу 

«Цифрові технології в 

організації дистанційного 

та змішаного навчання в 

умовах закладів фахової 

передвищої освіти» 

Кількість год/ кредитів 30/ 

1 від 5-9 квітня 2021р. 

Основи 

особливостей 

патологічних 

порушень 

Квінтюк  

Галина 

Володимирівна 

Викладач,  

11 років 

Львівський 

державний медичний 

університет ім. 

Данила Галицького 

Спеціальність 

«Лікувальна справа», 

кваліфікація – лікар, 

21.06.2007р, ВК № 

32109390 

Спеціаліст вищої 

категорії 

11 років 1. Cертифікат Instructor 

candidate BLS ERC-091-

985965 

Червень 2019р. 

2.Сертифікат Full instructor 

BLS ERC-407-149015 

Серпень 2020р 

3.Сертифікат Full instructor 

PBLS ERC-133-417474 

Вересень 2020р. 

4. Національна Академія 

Педагогічних Наук 

України ДЗВО 

«Університет 



Менеджменту освіти» 

ЦІПО , Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

СП № 35830447/Д 0042-22 

від 24 лютого 2022 р ., 150 

год/5 кред. 

Тема роботи: «Професійне 

зростання викладача 

ЗФПО (коледжу) сучасні 

підходи». 

Виробниче 

навчання 

 

Виробнича 

практика 

Блажівська  

Марія 

Йосипівна 

Майстер 

виробничого 

навчання, стаж 

роботи до 1 

року 

Самбірське медичне 

училище, 06.03.1990 

р., спеціальність 

«Фельдшер», 

кваліфікація – 

фельдшер, НТ-1 

№129603 

 

Львівський ордена 

Дружби народів 

державний медичний 

інститут,  

спеціальність – 

педіатрія;  

кваліфікація – лікар – 

педіатр, 21 червня 

1996 р. 

ЛК 004506 

Робочий розряд, 

екстренний медичний 

технік, стаж роботи 

за фахом до 1 року 

4 роки 1. Сертифікат BLS  

Provider ERC-382-779258 

 Лютий 2019р. 

2. Cертифікат Instructor 

candidate BLS ERC-900-

119338 

Червень 2019р. 

3.Сертифікат Full instructor 

BLS ERC-323-607219 

Серпень 2020р 

4.Сертифікат Full instructor 

PBLS ERC-417-068944 

Вересень 2020р. 

5. Сертифікат  Provider + 

Instructor potential  ЕРILS 

ERC--373-964655  

Липень 2021 р. 

6. Сертифікат  Provider + 

Instructor potential  ЕРАLS 

ERC-493-776775  

Липень 2021р. 

7. Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації  

СП 35830447/ 

Д 0059-20 



видано Національна 

Академія Педагогічних 

Наук України .ДЗВО 

«Університет 

Менеджменту освіти»  

27 лютого 2020 року 

120 год/ 4 кредитів ЄКТС 

Тема роботи : "Професійне 

зростання викладача 

коледжу" 

8. Національний 

педагогічний університет 

ім. М.П. Драгоманова, 

майстрів виробничого 

навчання за програмою 

“Іноваційні технології 

навчання в освіті “ 

Тема роботи -"Основні 

аспекти роботи майстра 

виробничого навчання", 

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації 000680-22,  

13.04.2022, 150 год/5 кр 

Виробниче 

навчання 

 

Виробнича 

практика 

Левко  

Марія 

Стахівна 

Майстер 

виробничого 

навчання, стаж 

роботи до 1 

року 

Львівське медичне 

училище підготовки 

та підвищення 

кваліфікації 

молодших медичних 

та фармацевтичних 

спеціалістів, 1994 р., 

спеціальність 

«Сестринська 

справа», кваліфікація 

– медична сестра. 

Робочий розряд, 

екстренний медичний 

технік, стаж роботи 

за фахом до 1 року 

12  років 1.Львівський національний 

медичний університет ім. 

Д.Галицького , факультет 

післядипломної освіти 

“Анатомія людини” ВК № 

30515960, стажування 

2019 р. 

2.Національна академія 

педагогічних наук України  

ДЗВО “Університет 

менеджменту освіти “ 



Львівський 

національний  

університет імені 

Івана Франка, 2006 р., 

спеціальність 

«Біологія»/, 

кваліфікація – біолог, 

викладач біології і 

хімії. 

Львівський 

державний 

університет фізичної 

культури імені Івана 

Боберського  

Кваліфікація: магістр , 

спеціальність 

«Фізична терапія, 

ерготерапія», 

професійна 

кваліфікація:Фізичний 

терапевт, 

ерготерапевт   

центральний інститут 

післядипломної освіти 

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СП 

35830447/0377-19, від 

22.02.2019 р. Тема роботи : 

«Хмарні технології в 

сучасній освіті» (120 год. 

/4 кредитів) 

3. Національний 

педагогічний університет 

ім. М.П. Драгоманова, 

майстрів виробничого 

навчання за програмою 

“Іноваційні технології 

навчання в освіті “ 

Тема роботи -"Сучасні 

підходи до організації 

проведення виробничого 

навчання" 

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації 000679-22,  

13.04.2022, 150 год/5 кр 

 

4.Національна академія 

педагогічних наук України 

ДВНЗ “Університет 

менеджменту освіти ” 

центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СП 

35830447/Д 0036-21, 



Тема роботи : "Протидія 

булінгу в студентському 

середовищі в ЗФПО 

(коледжах, технікумах)", 

04.03.2021, 150 год/5 кр 

Особи, які працюють за сумісництвом 

       

 

 

 

 

 

Директор коледжу                                                                                                                                                                     Леся ВОВК 

 

 

 


