
О С О Б Л И В О С Т І  А Т Е С Т А Ц І Ї  

П Е Д А Г О Г І Ч Н И Х  Т А  Н А У К О В О -

П Е Д А Г О Г І Ч Н И Х  П Р А Ц І В Н И К І В   

у  2 0 2 2 / 2 0 2 3  н . р .  

Доповідач:  

Ільчишин О.В. – методист 

 

 



А Т Е С Т А Ц І Я :  

У 2022/2023 н.р. заплановано 19 осіб. 

 до 20.10.2022 р. – дедлайн подачі ЗАЯВ (з представленими вимогами) та 

ФОРМУВАННЯ СПИСКІВ до затвердження Вченою радою; 

 закріпити відповідальних осіб за вивченням системи роботи викладача; 

 затвердити орієнтовні графіки проведення відкритих (показових) занять. 



 Відповідно до пп. 3.2, 3.3 Типового положення про атестацію, пп. 3.4, 3.5 

Положення про атестацію у ЛМА. 

ЗАКР ІПИ ТИ  В ІДПОВ ІДАЛЬНИХ  ОС ІБ  ЗА  

ВИВЧЕННЯМ СИС ТЕМИ  РОБОТИ  ВИКЛАДАЧА  

у  2022/2023  н . р .  



№ Прізвище, 

ім’я, по батькові 
Відповідальні за вивчення системи роботи викладача 

присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії» 

1 Ільчишин О.В. 
Безкоровайна У.Ю. – кандидат наук з державного управління 

(доктор філософії), декан факультету 1 

присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» 

2 Парфенюк М.О. 
Сойка Л.Д. – кандидат хімічних наук, проректор з навчальної 

роботи 

відповідність раніше присвоєній КК «спеціаліст першої категорії» 

3 Наливайко Л.М. 
Грабовська Т.В. – кандидат медичних наук, доцент, викладач 

вищої кваліфікаційної категорії 

4 Борщ І.С. 
Сопнєва Н.Б. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри фундаментальних дисциплін 

5 Партика У.Б. 
Калитовська М.Б. – кандидат фармацевтичних наук, доцент, 

завідувач кафедри фармації 



№ Прізвище, 

ім’я, по батькові 
Відповідальні за вивчення системи роботи викладача 

присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» (відповідно до 
п.4.7 Типового положення про атестацію та пп.3.24, 4.9 Положення ЛМА) 

6 Грицевич Н.Р. 
Похмурський В.В. – кандидат медичних наук, доцент, завідувач 

кафедри хірургічних дисциплін і невідкладних станів 

7 Ліщук Р.М. 
Юристовська Н.Я. – кандидат наук з державного управління 

(доктор філософії), проректор з виховної роботи 

8 Коротка В.О. 
Сташків О.Д. – доктор філософії, голова циклової комісії 

загально-освітніх дисциплін 



№ Прізвище, 

ім’я, по батькові 
Відповідальні за вивчення системи роботи викладача 

відповідність раніше присвоєній КК «спеціаліст вищої категорії» 

9 Яворська Ж.Б. 
Лозинська С.О. – кандидат історичних наук, завідувач кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін 

10 Жукровська М.О. 
Калитовська М.Б. – кандидат фармацевтичних наук, доцент, 

завідувач кафедри фармації 

11 Тверда І.І. 
Безкоровайна У.Ю. – кандидат наук з державного управління 

(доктор філософії), декан факультету 1 

12 Шведа Ю.І. 
Похмурський В.В. – кандидат медичних наук, доцент, завідувач 

кафедри хірургічних дисциплін і невідкладних станів 

відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» 

та присвоєння педагогічного звання «викладач-методист» 

13 Двулят-

Лешневська І.С. 

Федорович У.М. – Заслужений працівник освіти України, завідувач 

кафедри лабораторної медицини 

14 Неділько Р.В. 
Безкоровайна У.Ю. – кандидат наук з державного управління 

(доктор філософії), декан факультету 1 



№ Прізвище, 

ім’я, по батькові 
Відповідальні за вивчення системи роботи викладача 

відповідність раніше присвоєній КК «спеціаліст вищої категорії» та раніше 

присвоєному педагогічному званню «викладач-методист» 

15 Халавка О.А. 
Лозинська С.О. – кандидат історичних наук, завідувач кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін 

16 Хміляр І.Р. 
Семененко О.Я. – викладач вищої кваліфікаційної категорії, 

викладач-методист 

17 Поцюрко Н.Т. 
Грабовська Т.В. – кандидат медичних наук, доцент, викладач 

вищої кваліфікаційної категорії 

18 Фалик Г.С. 
Сопнєва Н.Б. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри фундаментальних дисциплін 

19 Антоненко Ю.О. 
Похмурський В.В. – кандидат медичних наук, доцент, завідувач 

кафедри хірургічних дисциплін і невідкладних станів 



 Відповідно до п.3.3 Типового положення про атестацію, пп. 4.6, 4.7 Положення 

про атестацію у ЛМА та вимог до атестації затверджених Вченою радою 

Академії, викладач, котрий запланований на атестацію (на 

присвоєння/підтвердження вищої, присвоєння/підтвердження “викладач-

методист”), зобов’язаний провести відкрите (показове) заняття за 

міжатестаційний період.  

ЗА ТВЕРДИТИ  ОР І ЄН ТОВН І  ГРАФ ІКИ  

ПРОВЕДЕННЯ  В ІДКРИ ТИХ  (ПОКАЗОВИХ )  

ЗАНЯТЬ  у  2022/2023  н . р .  



№ 
Прізвище, 

ім’я, по батькові 

Вид заняття/Тема/Дисципліна Група/дата 
проведення 

1 Грицевич Н.Р. 
лекція на тему: «Термічна травма. Електротравма» з дисципліни 

«Медсестринство в хірургії з курсом анестезіології та реаніматології» 

гр. ІІ МС 11-13,  

лютий-березень 2023 

2 Ліщук Р.М. 

лекція до модуля 1: «Психотравма. ПТСР: симптоми, перебіг і 

прогноз» на тему: «Психотравма: загальні уявлення» з дисципліни 

«Посттравматичний стресовий розлад» 

гр. ІІ МС 31,  

лютий-березень 2023 

3 Коротка В.О. 

лекція до розділу: «Інформаційні технології у навчанні» на тему: 

«Штучний інтелект. Інтернет речей. Smart-технології» з дисципліни 

«Інформатика» 

гр. І МСф 2,  

лютий-березень 2023 

 

4 Яворська Ж.Б. 

практичне на тему: «Економічна теорія: предмет, значення,функції, 

методи пізнання. Економічні потреби і виробництво» з дисципліни 

«Основи економічної теорії» 

гр. ІІІ СТ 11,  

лютий 2023 

5 Жукровська М.О. 
практичне на тему: «Електродні потенціали та електрорушійні сили. 

Потенціометричне визначення рН» з дисципліни «Медична хімія» 

гр. І МС 11,  

лютий-березень 2023 

6 Тверда І.І. 

лекція до розділу: «Захворювання сполучної тканини. Алергози» на 

тему: «Захворювання сполучної тканини» з дисципліни 

«Медсестринство у внутрішній медицині» 

гр. ІІ АК 11, ІІІ АКф  

березень 2023 



№ 
Прізвище, 

ім’я, по батькові 

Вид заняття/Тема/Дисципліна Група/дата проведення 

7 Шведа Ю.І. 

лекція на тему: «Знеболювання» з дисципліни 

«Медсестринство в хірургії з курсом анестезіології та 

реаніматології» 

гр. ІІ МСв 11,  

лютий-березень 2023 

8 Двулят-Лешневська 

І.С. 

лекція на тему: «Організація роботи КДЛ. Вчення про 

кровотворення. Гематологічні дослідження. ЗАК» з дисципліни 

«Клінічні лабораторні дослідження» 

гр. ЛД 11,  

лютий 2023 

9 Халавка О.А. 
практичне на тему: «Відомі українські винахідники і винаходи. 

Модальне дієслово «need»» з дисципліни «Англійська мова» 

гр. ІІ МСф 4,  

лютий-березень 2023 

10 Хміляр І.Р. 
практичне на тему: «Будова зубів та їх функції» з дисципліни 

«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» 

гр. ІІ СТ 11,  

лютий 2023 

11 Фалик Г.С. 
лекція на тему: «Серцево-судинна система. Анатомія серця. 

Кола кровообігу» з дисципліни «Анатомія людини» 

гр. ІІ МСф 1-2,  

лютий-березень 2023 

12 Антоненко Ю.О. 
лекція до розділу: «Хвороби допоміжного апарату очей» з 

дисципліни «Медсестринство в офтальмології» 

гр. ІІІ МС(в) 11, 

лютий-березень 2023 



 до 08.11.2022 р. – завідувачам кафедр подати орієнтовні дати проведення 

відкритих занять/дисципліна/вид заняття/тема/група; 

 до 22.11.2022 р. – АНАЛІЗ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА за міжатестаційний період; 

 до 15.03.2023 р. – атестаційна комісія вивчатиме педагогічну діяльність осіб, які  

атестуються (п.3.3 Типового положення про атестацію). 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 затвердити список відповідальних осіб за вивченням системи роботи викладача; 

 затвердити орієнтовні графіки проведення відкритих (показових) занять. 


