
КАДРИ. ПЛАН ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ЙОГО 

ВИКОНАННЯ 

      Рівень  якості знань здобувачів освіти залежать від рівня кваліфікації 

викладачів, рівня професіоналізму, фахових та комунікативних 

компетентностей викладача, його бажання професійно розвиватись та 

підвищувати рівень своєї кваліфікації. Переважній більшості викладачів 

області притаманні ці якості. 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників є складовою 

частиною освітнього процесу і здійснюється на підставі перспективного 

плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базах 

Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, 

Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. 

К.Д.Ушинського, Білоцерківського  інституту неперервної професійної 

освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПНУ, з яким укладений 

Договір про співпрацю між закладами освіти». 

Аналізуючи педагогічний склад викладачів навчального закладу, слід 

відмітити, що в ньому працює 90 викладачів, з яких 70 штатних, що 

становить 77,78 %, сумісників – 20, що становить 22,22 %. З числа штатних 

викладачів 36 - лікарі, що становить 51 %, 34 педагоги, що становить  49 %. 

Вищу кваліфікацію має 41 викладач (58,6 %), з числа яких 16 осіб (22,9% від 

числа штатних) мають педагогічне звання «викладач-методист»; І – 12 (17,1 

%);  ІІ – 8 (11,4 %); спеціалістів – 9 (12,9 %).  
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У 2020 навчального року проводилася робота щодо підвищення 

кваліфікації викладачів. За цей період всі педагогічні працівники підвищили 

кваліфікацію на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти, на базі навчально-наукового центру безперервної 

професійної освіти при Національному медичному університету                      

ім. О.О. Богомольця, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної 

академії педагогічних наук України. План підвищення кваліфікації виконаний 

на 100%. 

Відповідно до вимог Постанови КМУ №800 від 21.08.2019 р. зі 

змінами, що затвердила   «ПОРЯДОК підвищення кваліфікації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників», в 2021 році в період з січня по червень 

курси підвищення кваліфікації пройшло 60 викладів, кожен з яких пройшов 

ліцензовані курси підвищення кваліфікації в обсязі 30 годин (1 кредит  ЄКТС) 

на базі ЧОІППО ім..К.Д.Ушинського, ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» Національної академії педагогічних наук України та Навчально-
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наукового центру неперервної професійної освіти НМУ ім.О.О.Богомольця. 

Атестація педагогічних працівників у 2020-2021 навчальному році 

проходила за планом заходів з проведення атестації, який передбачає 

перевірку термінів проходження курсів підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, оформлення методичних папок з накопиченими 

матеріалами за атестаційний період викладачів, складання графіку 

проведення відкритих занять викладачів, які атестуються, вивчення їх рівня 

кваліфікації, професійної діяльності та загальної культури. 

Атестація педагогічних працівників коледжу була проведена 25 березня 

2021 року  відповідно до Плану роботи атестаційної комісії КЗ 

«Чернігівський базовий медичний коледж». 

За підсумками атестації в 2020-2021 навчальному році кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої категорії» та звання «викладач-методист» 

підтверджено викладачам Трофимішиній Т.М., Шевченко І.М.  та                    

Шевелі Л.П., кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 

підтверджено викладачам Василенко А.Д., Загорулько М.А., Шилкіній О.В., 

Хаценко О.О., Полторацькому В.А., Герман Л.П., Рибальченко В.О. а 

присвоєно викладачам Онос В.М., Кострик С.М., Бондаренко Н.В.,          

Грицун Н.В., Янголенко І.Б. 

Кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої  категорії» присвоєно 

викладачу Коваленко О.В.  

Кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої  категорії» присвоєно 

викладачу Бардаковій С.М. 

Присвоєно педагогічне звання «викладач-методист» Михайленко І.І.,                   

Василенко А.Д., Загорулько М.А., Рибальченко В.О. 

Всі заплановані викладачі пройшли атестацію та були атестовані на 

вказані категорії. 

 

 


