
Додаток 16  

до Ліцензійних умов 

ВІДОМОСТІ  

про науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, що підтверджують їх освітню  

та/або професійну кваліфікацію для забезпечення освітнього процесу на відповідному рівні вищої  

освіти або за освітньою програмою, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій,  

для яких запроваджено додаткове регулювання, на відповідному рівні вищої освіти 
 

Якісний склад науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін 
 

Прізвище, ім’я, по 

батькові науково-

педагогічного, 

педагогічного, 

наукового 

працівника 

Найменування 

посади 

Освітня 

кваліфікація 

(найменування 

закладу, який 

закінчив науково-

педагогічний, 

педагогічний, 

науковий 

працівник, рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту).  

 

 

Освітня 

кваліфікація 

(науковий 

ступінь, шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності, 

тема дисертації 

(серія, номер, 

дата, ким 

виданий 

диплом), вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно 

(серія, номер, 

дата, ким 

виданий атестат) 

Професійна 

кваліфікація 

(відомості про досвід 

професійної 

діяльності (заняття) 

за відповідним фахом 

(спеціальністю, 

спеціалізацією) із 

зазначенням посади 

та строку роботи на 

цій посаді (крім 

педагогічної, 

науково-педагогічної, 

наукової діяльності), 

керівництво 

(консультування) 

дисертації на 

здобуття наукового 

ступеня за 

спеціальністю 

(прізвище, ім’я, по 

батькові дисертанта, 

здобутий, науковий 

ступінь, 

спеціальність, назва 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації  (най

менування 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі і 

кількість 

навчальних  креди

тів (годин) 

підвищення 

кваліфікації) 

 

Досягнення у професійній діяльності 

(відповідно до пункту 38  

Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності) 



дисертації, рік 

захисту, серія, 

номер,  дата, ким 

виданий диплом), 

наявність  публікацій 

у наукових виданнях, 

які включені до 

переліку фахових 

видань України, до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web 

of Science Core 

Collection), протягом 

останніх п’яти років) 

Переходько Наталія 

Миколаївна 

Завідувач 

кафедри 

суспільно-

гуманітарних 

дисциплін, 

професор 

кафедри 

суспільно-

гуманітарних 

дисциплін 

КЗВО 

«Рівненська 

медична 

академія 

Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка,  

1997 р. 

Спеціальність 

«історія» 

Диплом ЛР № 

010362 

присвоєно 

кваліфікацію 

спеціаліста: 

історик, 

викладач історії 

Кандидат 

історичних наук 

за 

спеціальностію 

07.00.01 історія 

України 

«Охорона 

здоров’я у 

Волинському 

воєводстві 

(1921-1939 рр.)», 

диплом 

кандидата наук 

ДК№049891на 

підставі рішення 

Атестаційної 

колегії ВАК від 

18 грудня 2018 

року 

Публікації 

1 Переходько Н. До 

100-річчя Червоного 

Хреста // Історія 

Товариства 

Червоного Хреста на 

Рівненщині: бібліогр. 

покажчик до 100-

річчя Т-ва Червоного 

Хреста України / КЗ 

«Рівнен. обл. наук. 

мед. б-ка» РОР; 

уклад.: Л. С. 

Тивончук, Л. Ф. 

Трачук; вступ. сл.: Н. 

М. Переходько,. 

Рівне, 2018. С. 6–7. 

2. Переходько Н.М. 

Формування 

культури 

особистості 

студента-медика на 

заняттях історії 

медицини. Роль 

соціально-

Тернопільський 

національний 

педагогічний 

університет ім. В. 

Гнатюка. 

Спеціалізований 

тренінг 

“Інкдюзивний 

простір. 

Практичні кроки”. 

сертифікат 

№02201816 (8 

год). 

2. Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації СПК 

№ 02139765 

000220  17 2017р.;  

3. Тернопільський 

національний 

педагогічний 

університет ім. В. 

Гнатюка 

«Менеджмент в 

освіті» 

(управлінська 

Пункт 4   

1. Переходько Н.М. «Історія медицини та 

фармації». Тестові завдання з дисципліни. 

-Рівне. 2019 

2. Переходько Н.М. «Завдання для 

інтерактивного навчання з всесвітньої 

історії». Навчальний посібник. Вид. 2-ге 

(доповнене).- Рівне. 2019 

3. Переходько Н.М. «Завдання для 

самостійної роботи студентів зі 

всесвітньої історії» Навчальний посібник. 

Вид. 2-ге (доповнене) – Рівне. 2019 

4. Переходько Н.М. «Методичні вказівки 

до семінарських занять з історії 

медицини».- Рівне.2019 

5. Переходько Н.М. «Методичні вказівки 

до семінарських занять з історії 

реабілітації».- Рівне.2019 

6. Переходько Н.М. «Методичні вказівки 

до семінарських занять з історії медицини 

та фармації».- Рівне.2019 

7. Робоча програма «Релігієзнавство» 

спеціальність 227 «Фізична терапія, 

ерготерапія»  

Рецензія: 



гуманітарних 

дисциплін у системі 

вищої медичної 

освіти: матеріали 

методичного 

об’єднання 

викладачів 

суспільно-

гуманітарних 

дисциплін. Рівне: 

КЗВО «Рівненська 

медична академія», 

2019. 

3. Переходько Н.М. 

Медицина м. 

Рівного у 

міжвоєнний період. 

Інноваційні 

технології в теорії і 

практиці сучасної 

медичної освіти: 

матеріали науково-

практичної 

конференції. Рівне: 

КЗВО «Рівненська 

медична академія», 

2020. 

4. Переходько Н.М. 

Функціонування 

хірургічно-

гінекологічного 

шпиталю Червоного 

Хреста в Рівному у 

міжвоєнний період. 

Формування 

компетентність) 

16.04-30.04.2020 р. 

ПК № 000223 

4. Тернопільський 

національний 

педагогічний 

університет ім. В. 

Гнатюка «Сучасні 

психологічні 

підходи в 

освітньому 

процесі» 

(соціально-

психологічна 

компетентність) 

01.03-16.03.2021 р. 

ПК № 1766 

 

 

1. Методичні рекомендації до 

семінарських занять і завдання з 

дисципліни Етика та деонтологія у 

фармації’’ / укладач                   Ю. В. 

Ліннік // 2 – ге вид., перероб. і доп. – 

Рівне: Рівненська медична академія, 

2021. – 52 с. 

2. Методичні рекомендації до 

семінарських занять і завдання для 

самостійної роботи з дисципліни 

‘‘Філософія’’ для студентів Рівненської 

медичної академії / упорядник Ю. В. 

Ліннік. –Рівне : Рівненська медичної 

академія, 2021. – 32 с. 

3..Методичні рекомендації до практичної 

роботи з дисципліни ‘‘Охорона праці в 

галузі’’ для студентів Рівненської 

медичної академії / укладач Ю. В. Ліннік 

// 1 – ге вид., перероб. і доп. – Рівне: 

Рівненська медична академія, 2021. -  16 с. 

Пункт19 1.Участь в методичному 

об’єднанні викладачів суспільно-

гуманітарних дисциплін навчальних 

закладів Рівненського регіону 

2. Членкиня «Міжнародної фундації 

науковців та освітян»; членкиня 

Міжнародного історико-

просвітницького, правозахисного 

товариства «Меморіал»; 

Пункт 20   

Досвід практичної діяльності за 

спеціальністю – 27 р. 

 



професійної 

ідентичності 

майбутнього 

медичного та 

фармацевтичного 

працівника:теорія і 

практика: матеріали 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції з 

міжнародною 

участю. Рівне: КЗВО 

«Рівненська 

медична академія», 

2020. 

5. Переходько Н. 

Медицина м. 

Рівного у 

міжвоєнний період. 

Матеріали науково-

практичної 

конференції 

«Інноваційні 

технології в теорії і 

практиці сучасної 

медичної освіти»: 

Рівне, 2020.С. 195-

197. 

6. Переходько Н. 

Функціонування 

хірургічно-

гінекологічного 

шпиталю Червоного 

Хреста в Рівному у 

міжвоєнний період. 

матеріали 



Всеукраїнської 

Матеріали науково-

практичної 

конференції з 

міжнародною участю 

«Формування 

професійної 

ідентичності 

майбутнього 

медичного та 

фармацевтичного 

працівника:теорія і 

практика:Рівне, 2020. 

С. 190-193.  

7. Переходько Н. 

Діяльність товариства 

Червоного Хреста у м. 

Рівне у міжвоєнний 

період. Министерство 

образованияРеспубли

ки Беларусь 

Учреждение 

образования 

«Брестский 

государственный 

технический 

университет» Филиал 

БрГТУ 

Политехнический 

колледж 

XIVоткрытая 

международная 

научно-практической 

конференция 

учащихся и 

преподавателей 

средних специальных 

и высших учебных 

заведений «Успешен 



тот, кто творит». 

Брест. 2021. 

8. Патяка О. 

Переходько Н. 

Україна у Другій 

світовій війні: 

проблематика 

протилежних 

тлумачень. 

Министерство 

образованияРеспубли

ки Беларусь. 

Учреждение 

образования 

«Брестский 

государственный 

технический 

университет» Филиал 

БрГТУ 

Политехнический 

колледж 

XIVоткрытая 

международная 

научно-практической 

конференция 

учащихся и 

преподавателей 

средних специальных 

и высших учебных 

заведений «Успешен 

тот, кто творит». 

Брест. 2021. 

9. Переходько Н., 

Артеменко Л. Витоки 

ідей організації 

дитанційного 

навчання. Матеріали 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конверенції з 



міжнародною участю 

«Пріоритетні 

напрями досліджень 

в науковій та освітній 

діяльності: проблеми 

та перспективи». 12-

13 жовтня 2021. - 

Рівне 

Довгалець Оксана 

Михайлівна 

Доцент 

кафедри 

суспільно-

гуманітарних 

дисциплін 

КЗВО 

«Рівненська 

медична 

академія» 

Рівненський 

державний 

гуманітарний 

університет 

спеціальність 

«Педагогіка і 

методика 

середньої освіти. 

Історія»; диплом  

РВ№41402353; 

2011 р. 

Кваліфікація 

спеціаліста: 

вчитель історії та 

практичнй 

психолог у 

закладах освіти. 

кандидат 

історичних 

наук, за 

спеціальніст

ю 07.00.01 – 

історія 

України 

«Діяльність 

політичних 

партій 

національних 

меншин у 

складі 

Української 

Центральної 

Ради», 

диплом 

кандидата 

наук 

ДК№053988 

15 жовтня 

2019 р.  

Публікації: 

1. «Використання 

технології 

програмованого 

навчання у здобувачів 

медичної і 

фармацевтичної 

освіти в умовах 

дистанційного 

навчання» 

Фаховий коледж 

Національного 

фармацевтичного 

університету 

23-24 березня 2021 

року, 

2. “Дистанційна 

освіта як фактори 

постмодерністського 

суспільства в умовах 

COVID-19” Фаховий 

медичний коледж 

КЗВО “Рівненська 

медична академія” 

04.02. 2021р., 

3.“Трансформаційні 

процеси в підготовці 

сучасного медичного 

та фармацевтичного 

працівника” КЗВО 

“Рівненська медична 

 Пункт 4   1. Силабус «Основи психології 

та міжособове спілкування»; 

2. Силабус Історія та культура України 



академія” 17.03. 

2021р., 

4.Здоров'язбережувал

ьна компетентність 

студентів медичних 

коледжів 

Міністерство освіти і 

науки України ІІІ 

Міжнародному 

симпозіумі «Освіта і 

здоров'я 

підростаючого 

покоління».Націонал

ьний педагогічний 

університет ім. М.П. 

Драгоманова 

Факультет педагогіки 

і психології  11 – 14 

травня 2021р, м. Київ 

5.Представництво 

партій Національних 

меншин в Українській 

Центральній Раді 

XXVI International 

Scientific and Practical 

Conference Topical 

issues of practice and 

science May 18 – 21, 

2021 London, Great 

Britain 

 

6. Ставлення політичних 

партій національних 

меншин до Четвертого 

Універсалу Української 

Центральної Ради 

ХVІІІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Perspective directions for 



the development of science 

and practice» 

 
 

Зубілевич Марина 

Іванівна 

Доцент, 

доцент 

кафедри 

суспільно-

гуманітарних 

дисциплін 

КЗВО 

«Рівненська 

медична 

академія» 

КДПІІМ 1989 

вчитель 

англійської та 

французької мови 

ДипломТВ-1 

№187556 

24.06.1989 

кандидат 

пед.наук 13005 

соціальна 

педагогіка 

Гендерне 

виховання 

дівчат-підлітків 

у Великій 

Британії 

дипломДК 

№041959 20.09 

2007 

Спеціалізована 

вчена рада 

Інституту 

проблем 

виховання АПН 

України   доцент 

кафедпи 

практики 

англійської мови 

20 .01 2011 

12ДЦ №026519 

Київ 

Зубілевич М.І. 

Фінчук Г.І. Поблеми 

професійної 

ідентичності 

студентів-медиків  в 

процесі вивчення 

іноземної мови 

.Збірник матеріалів 

міжнародноі 

конфеенції .Рівне 

2021  ст.57-61                

Зубілевич М.І. 

Фіечук Г.В. Рецепція 

віршознавчих 

термінів ямба іт 

хорея в поетологічній 

ліриці .Вісник 

Запоріжського 

університету 

.Філологія 2  2021  

ст.67-72                         

Зубілевич М.І До 

питання 

дистанційного 

навчання у вищих 

навчальних закладах. 

Матеріали обласної 

науково- практичної 

конференції 

Дистанційна освіта як 

фактор 

постмодерністського 

суспільства в умовах 

COVID- 19   04.02. 

2021 Рівне ст.47-53                           

Зубілевич М .І. 

03.02-17.02 

Свідоцтво ТІ 1557 

ТНПУ ім. 

В.Гнатюка  тема 

Інноваційні 

підходи  до 

мовленнєвих 

умінь. 

Пункт 4   1.Зубілевич М.І.  Навчальний 

посібник з грифом МОН Practice in 

Grammar                 Посібник для 

підготовки студентів бакалаврів до ЄВІ  

(англійська мова  : лексико-граматичний 

аспект)                          



Навчання іноземній 

мові студентів- 

медиків як зас іб 

досягненняі 

професійних 

компетенцій  

Матеріали науково –

методичної інтернет 

конференціїї : 
лінгвістичні та 

соціально- 

сихологічні аспекти 

14.04 2021 Луцьк 

ст.92-95                      
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