
 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 1/95200-21 
 

Підтверджує, що Авдєєва Оксана Станіславівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 51 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 2/94066-21 
 

Підтверджує, що Авраменко Світлана Вікторівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 57,75 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 3/96174-21 
 

Підтверджує, що Андрощук Ганна Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 40 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 4/95349-21 
 

Підтверджує, що Аравіна Світлана Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 42 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 5/104735-21 
 

Підтверджує, що Бабаніна Ольга Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 47 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 6/100409-21 
 

Підтверджує, що Бабич Галина Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 70,25 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 7/95082-21 
 

Підтверджує, що Бабкова Олена Олексіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 8/104740-21 
 

Підтверджує, що Байрак Алла Афанасіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 44 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 9/103019-21 
 

Підтверджує, що Баль Іван Іванович виконував(-ла) професійні обов’язки, пов’язані 
з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 70,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 10/103615-21 
 

Підтверджує, що Барбарицька Тетяна Петрівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 70,25 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 11/95251-21 
 

Підтверджує, що Бачурська Наталія Володимирівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 50 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 12/94489-21 
 

Підтверджує, що Безсмертна Віта Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 63,25 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 13/103650-21 
 

Підтверджує, що Белеля Олена Аркадіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 56 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 14/103004-21 
 

Підтверджує, що Бєлінська Тетяна Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 69,75 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 15/95256-21 
 

Підтверджує, що Бідняк Людмила Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 40 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 16/95288-21 
 

Підтверджує, що Білоножко Олена Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 39 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 17/101043-21 
 

Підтверджує, що Білоус Оксана Геннадіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 63 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 18/96352-21 
 

Підтверджує, що Богдзієвич Світлана Миколаївна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 43 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 19/104765-21 
 

Підтверджує, що Богомазова Наталія Анатоліївна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 69,75 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 20/103594-21 
 

Підтверджує, що Бойко Марина Володимирівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 60,75 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 21/93559-21 
 

Підтверджує, що Боловінова Олена Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 60,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 22/95355-21 
 

Підтверджує, що Бровко Людмила Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 42 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 23/103613-21 
 

Підтверджує, що Бутко Наталія Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 69,75 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 24/90302-21 
 

Підтверджує, що Бухтіярова Оксана Миколаївна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 70,25 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 25/103628-21 
 

Підтверджує, що Васильєва Ірина Володимирівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 60,25 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 26/103596-21 
 

Підтверджує, що Васильцова Любов Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 79 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 27/103622-21 
 

Підтверджує, що Вовк Світлана Валеріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 57,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 28/107008-21 
 

Підтверджує, що Волкова Світлана Миколаївна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 15,7 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 29/96850-21 
 

Підтверджує, що Вороніна Валентина Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 56 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 30/102968-21 
 

Підтверджує, що Гаврилюк Інесса Костянтинівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 57,75 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 31/96619-21 
 

Підтверджує, що Галенко Марина Віталіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 40,3 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 32/103621-21 
 

Підтверджує, що Галівець Олена Володимирівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 70,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 33/111511-21 
 

Підтверджує, що Гаращенко Людмила Петрівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 45 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 34/93462-21 
 

Підтверджує, що Гарбар Володимир Миколайович виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 63,25 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 35/103606-21 
 

Підтверджує, що Голофєєв Володимир Іванович виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 61,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 36/100928-21 
 

Підтверджує, що Гончаренко Світлана Валеріївна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 70 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 37/103634-21 
 

Підтверджує, що Горіна Ірина Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 70 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 38/103593-21 
 

Підтверджує, що Горобець Ірина Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 60,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 39/100194-21 
 

Підтверджує, що Горохова Ганна Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 43 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 40/103643-21 
 

Підтверджує, що Горська Ірина Спиридонівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 61 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 41/93474-21 
 

Підтверджує, що Гостєва Олена Олександрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 47 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 42/100335-21 
 

Підтверджує, що Гриценко Ольга Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 50 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 43/95313-21 
 

Підтверджує, що Демченко Наталія Федорівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 43 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 44/107501-21 
 

Підтверджує, що Добровольська Ірина Володимирівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 65,75 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 45/107007-21 
 

Підтверджує, що Дубей Олена Михайлівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 29 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 46/103639-21 
 

Підтверджує, що Дубровкіна Ольга Борисівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 58,25 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 47/103644-21 
 

Підтверджує, що Євтух Тетяна Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 63 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 48/101854-21 
 

Підтверджує, що Єресько Ольга Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 56 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 49/95222-21 
 

Підтверджує, що Єфименко Лариса Миколаївна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 37,3 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 50/103603-21 
 

Підтверджує, що Єфремова Ольга Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 79 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 51/103625-21 
 

Підтверджує, що Жевнерюк Ірина Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 57,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 52/104738-21 
 

Підтверджує, що Жирова Наталія Олексіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 53,7 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 53/100205-21 
 

Підтверджує, що Жолоб Олена Олександрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 53 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 54/96859-21 
 

Підтверджує, що Жолобова Олена Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 45 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 55/95205-21 
 

Підтверджує, що Забєйворота Ірина Миколаївна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 49 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 56/104743-21 
 

Підтверджує, що Задирака Олена Юріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 46 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 57/101657-21 
 

Підтверджує, що Заплюйсвічко Алла Миколаївна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 61 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 58/104745-21 
 

Підтверджує, що Заставська Інна Володимирівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 42 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 59/94461-21 
 

Підтверджує, що Зикова Людмила Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 56 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 60/94151-21 
 

Підтверджує, що Зіненко Ігор Іванович виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 5,25 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 61/111509-21 
 

Підтверджує, що Ігнатова Надія Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 38,7 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 62/107497-21 
 

Підтверджує, що Ільченко Наталя Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 35,3 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 63/94025-21 
 

Підтверджує, що Каліта Олена Віталіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 79 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 64/100450-21 
 

Підтверджує, що Калюжна Тетяна Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 60,25 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 65/95258-21 
 

Підтверджує, що Камінська Вікторія Анатоліївна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 49 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 66/103609-21 
 

Підтверджує, що Карнаух Наталя Вадимівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 47,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 67/93483-21 
 

Підтверджує, що Касим Наталія Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 20 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 68/104744-21 
 

Підтверджує, що Качула Світлана Григорівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 39 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 69/103631-21 
 

Підтверджує, що Килівник Наталія Миколаївна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 58 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 70/103641-21 
 

Підтверджує, що Кириченко Галина Федорівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 63 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 71/95182-21 
 

Підтверджує, що Кишмишян Тетяна Миколаївна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 52 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 72/101856-21 
 

Підтверджує, що Клим Юлія Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 56 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 73/95273-21 
 

Підтверджує, що Кобзар Ірина Петрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 48 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 74/104736-21 
 

Підтверджує, що Коваленко Ольга Валеріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 49 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 75/98986-21 
 

Підтверджує, що Когут Наталія Валентинівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 70 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 76/111512-21 
 

Підтверджує, що Когут Світлана Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 43 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 77/95257-21 
 

Підтверджує, що Колесник Валентина Павлівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 47 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 78/95311-21 
 

Підтверджує, що Кононова Любов Володимирівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 68 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 79/103600-21 
 

Підтверджує, що Корнілова Елла Жоржівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 63,25 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 80/109266-21 
 

Підтверджує, що Коробова Ніна Михайлівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 70,75 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 81/95259-21 
 

Підтверджує, що Корчева Людмила Миколаївна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 76 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 82/94065-21 
 

Підтверджує, що Кравченко Людмила Іллівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 61 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 83/96862-21 
 

Підтверджує, що Кравченко Оксана Леонідівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 50 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 84/96870-21 
 

Підтверджує, що Кравчук Оксана Григорівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 44,3 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 85/103640-21 
 

Підтверджує, що Кулабухова Олена Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 60,25 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 86/90176-21 
 

Підтверджує, що Кулик Наталя Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 60,25 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 87/95306-21 
 

Підтверджує, що Кушнаренко Віолетта Олексіївна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 45,7 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 88/103604-21 
 

Підтверджує, що Лебеденко Ірина Валентинівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 79 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 89/103607-21 
 

Підтверджує, що Левченко Марія Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 70 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 90/97580-21 
 

Підтверджує, що Летошка Тетяна Володимирівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 42,3 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 91/95247-21 
 

Підтверджує, що Літкіна Лариса Григорівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 38,3 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 92/96189-21 
 

Підтверджує, що Лозовицька Марина Володимирівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 60,25 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 93/95315-21 
 

Підтверджує, що Лохманюк Світлана Володимирівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 53 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 94/103619-21 
 

Підтверджує, що Лук'янова Віра Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 63 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 95/95085-21 
 

Підтверджує, що Лук'янчук Евеліна Анатоліївна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 90 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 96/96173-21 
 

Підтверджує, що Майоренко Олена Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 50 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 97/95194-21 
 

Підтверджує, що Макаренко Ольга Валентинівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 54,3 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 98/93417-21 
 

Підтверджує, що Мальцева Вероніка Олександрівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 50 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 99/104733-21 
 

Підтверджує, що Матвієнко Олена Павлівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 51 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 100/91015-21 
 

Підтверджує, що Мацкуляк Юлія Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 52,25 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 101/103608-21 
 

Підтверджує, що Маширо Олена Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 61 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 102/100438-21 
 

Підтверджує, що Меженіна Людмила Олександрівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 60 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 103/95223-21 
 

Підтверджує, що Мельник Ірина Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 55 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 104/95262-21 
 

Підтверджує, що Мельник Світлана Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 17 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 105/103629-21 
 

Підтверджує, що Михайлова Інна Володимирівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 36 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 106/90398-21 
 

Підтверджує, що Михайловська Тетяна Петрівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 70,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 107/95276-21 
 

Підтверджує, що Мінка Алла Андріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 70 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 108/103624-21 
 

Підтверджує, що Міняйленко Світлана Іванівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 69,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 109/94064-21 
 

Підтверджує, що Мунтян Ірина Володимирівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 70,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 110/107498-21 
 

Підтверджує, що Нестеренко Наталія Миколаївна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 42,7 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 111/93617-21 
 

Підтверджує, що Нефьодова Світлана Сергіївна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 57,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 112/100377-21 
 

Підтверджує, що Нікульська Галина Анатоліївна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 70 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 113/95191-21 
 

Підтверджує, що Новікова Олена Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 77 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 114/95329-21 
 

Підтверджує, що Нюкало Олена Володимирівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 79,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 115/96852-21 
 

Підтверджує, що Орел Ганна Михайлівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 46 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 116/93430-21 
 

Підтверджує, що Остапенко Алла Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 57,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 117/111513-21 
 

Підтверджує, що Остапенко Тетяна Павлівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 39 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 118/97574-21 
 

Підтверджує, що Паливода Андрій Іванович виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 46 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 119/95264-21 
 

Підтверджує, що Панасенко Віра Григорівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 27 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 120/95197-21 
 

Підтверджує, що Пантюхова Анна Володимирівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 50 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 121/103630-21 
 

Підтверджує, що Педь Наталя Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 70 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 122/93845-21 
 

Підтверджує, що Перепелиця Наталія Валентинівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 51 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 123/107502-21 
 

Підтверджує, що Петренко Ірина Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 69,75 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 124/93883-21 
 

Підтверджує, що Плескач Алла Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 61,25 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 125/100317-21 
 

Підтверджує, що Погорєлова Лариса Захарівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 60,25 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 126/94034-21 
 

Підтверджує, що Подкова Олена Володимирівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 63,25 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 127/103066-21 
 

Підтверджує, що Подопросвєтова Ірина Павлівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 63,25 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 128/100192-21 
 

Підтверджує, що Пономаренко Наталія Афанасіївна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 61 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 129/103638-21 
 

Підтверджує, що Прокудіна Тетяна Миколаївна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 58 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 130/97360-21 
 

Підтверджує, що Рабінович Жанна Аронівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 52 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 131/98982-21 
 

Підтверджує, що Резничок Інесса Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 63,25 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 132/93550-21 
 

Підтверджує, що Рижа Наталія Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 77,75 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 133/103602-21 
 

Підтверджує, що Різник Олена Дмитрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 57,75 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 134/93306-21 
 

Підтверджує, що Романцова Світлана Вікторівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 49 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 135/103623-21 
 

Підтверджує, що Роніна Любов Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 70,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 136/103636-21 
 

Підтверджує, що Руднік Зінаїда Григорівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 63,25 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 137/95230-21 
 

Підтверджує, що Рухляда Тетяна Василівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 57 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 138/109315-21 
 

Підтверджує, що Ручкіна Ірина Вікторівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 34,3 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 139/97720-21 
 

Підтверджує, що Рябченко Руслана Тимофіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 49 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 140/111510-21 
 

Підтверджує, що Самарська Тетяна Миколаївна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 44 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 141/95238-21 
 

Підтверджує, що Сафонова Оксана Миколаївна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 45 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 142/103635-21 
 

Підтверджує, що Свиридова Наталя Віталіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 58 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 143/103001-21 
 

Підтверджує, що Свистельникова Наталія Юзефівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 69,75 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 144/103651-21 
 

Підтверджує, що Свідунович Таїсія Степанівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 53 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 145/103614-21 
 

Підтверджує, що Сергєєва Галина Віталіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 63 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 146/95192-21 
 

Підтверджує, що Сидоренко Олена Петрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 49 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 147/104258-21 
 

Підтверджує, що Сирцова Ольга Миколаївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 12 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 148/101858-21 
 

Підтверджує, що Сисоєва Тетяна Юріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 52 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 149/101648-21 
 

Підтверджує, що Сільченко Ольга Сергіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 63,25 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 150/95320-21 
 

Підтверджує, що Скігіна Лілія Михайлівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 85,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 151/107499-21 
 

Підтверджує, що Скляренко Зінаїда Володимирівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 48 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 152/103337-21 
 

Підтверджує, що Склярова Ірина Олександрівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 87 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 153/93543-21 
 

Підтверджує, що Солонська Ірина Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 70,25 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 154/104392-21 
 

Підтверджує, що Соляненко Тетяна Павлівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 40 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 155/96198-21 
 

Підтверджує, що Станіславчук Юлія Павлівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 63,25 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 156/104779-21 
 

Підтверджує, що Стрижак Микола Миколайович виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 12 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 157/103618-21 
 

Підтверджує, що Терещенко Світлана Олександрівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 60,25 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 158/95241-21 
 

Підтверджує, що Тимошенко Юлія Юріївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 48 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 159/113788-21 
 

Підтверджує, що Титова Ірина Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 71 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 160/85018-21 
 

Підтверджує, що Тіщенко Олена Леонідівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 63 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 161/95326-21 
 

Підтверджує, що Ткачова Катерина Миколаївна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 51,7 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 162/93978-21 
 

Підтверджує, що Третяк Наталія Богданівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 44 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 163/103595-21 
 

Підтверджує, що Трипак Галина Степанівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 79 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 164/95321-21 
 

Підтверджує, що Троян Наталія Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 47,3 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 165/109270-21 
 

Підтверджує, що Труш Наталя Володимирівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 45 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 166/95242-21 
 

Підтверджує, що Тютюненко Світлана Володимирівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 48 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 167/93977-21 
 

Підтверджує, що Удовіченко Любов Петрівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 40 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 168/103653-21 
 

Підтверджує, що Усенко Валентина Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 36 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 169/104762-21 
 

Підтверджує, що Утєшева Валентина Григорівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 39 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 170/103627-21 
 

Підтверджує, що Фанагей Ольга Володимирівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 61 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 171/111519-21 
 

Підтверджує, що Фідрік Оксана Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 71,25 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 172/95330-21 
 

Підтверджує, що Харіна Ольга Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 79,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 173/98925-21 
 

Підтверджує, що Хмельницький Андрій Андрійович виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 63 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 174/103610-21 
 

Підтверджує, що Холявко Валентина Григорівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 79 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 175/95332-21 
 

Підтверджує, що Цвєтанська Галина Василівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 76 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 176/95268-21 
 

Підтверджує, що Черніченко Валентина Іванівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 23 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 177/96868-21 
 

Підтверджує, що Чернюк Галина Володимирівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 49 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 178/95267-21 
 

Підтверджує, що Черняк Олена Анатоліївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 52 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 179/95226-21 
 

Підтверджує, що Чеховська Надія Павлівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 49,7 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 180/95269-21 
 

Підтверджує, що Шестопалова Ірина Миколаївна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 43 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 181/93866-21 
 

Підтверджує, що Шкляренко Світлана Володимирівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 49 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 182/93876-21 
 

Підтверджує, що Шклярова Олена Олексіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 33 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 183/104742-21 
 

Підтверджує, що Штенгелова Марина Іванівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 44 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 184/90799-21 
 

Підтверджує, що Юрчак Ірина Борисівна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 69,75 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 185/90875-21 
 

Підтверджує, що Янишевська Наталія Володимирівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 63,25 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 186/103620-21 
 

Підтверджує, що Ясир Алла Леонтіївна виконував(-ла) професійні обов’язки, 
пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 63,25 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 187/103000-21 
 

Підтверджує, що Яценко Валентина Олександрівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 61,5 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      



 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 (ДпРЦОЯО) 
 

ДОВІДКА № 188/103598-21 
 

Підтверджує, що Яценко Наталія Броніславівна виконував(-ла) професійні 
обов’язки, пов’язані з проведенням у 2021 році ЗНО/ЄВІ/ЄФВВ у кількості 79 годин(-и),  
під час яких вдосконалювалися педагогічні навички за напрямом «професійні 
компетентності». 

Довідка видана для розгляду педагогічної/вченої ради щодо визнання результатів 
підвищення кваліфікації педагогічного/науково-педагогічного працівника шляхом 
інформальної освіти (Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 
(самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 
годин або одного кредиту ЄКТС на рік - Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800). 
 
 
Директор  Марина ГОРБЕНКО-ХВАСТУНОВА 
 
 

  «1» грудня 2021 р.                      
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